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Merhaba,

Okan Üniversitesi Finans Topluluğu’nun hazırlamış olduğu “Financial Post” dergisinin dördüncü sa-

yısıyla karşınızdayız. Diğer sayılarda olduğu gibi bu sayıda da birbirinden farklı konularla karşınızdayız. 

Özellikle bu sayının da meydana gelmesinde büyük katkıları olan fakültemiz Bankacılık ve Finans bölüm 

başkanı Prof. Dr. Targan Ünal’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte, elinizdeki derginin bu hale 

gelmesinde (gerek yazıların derlenmesi, gerekse basıma hazırlanması sürecinde) büyük emeği olan Okan 

Üniversitesi Finans Topluluğu başkanı Başak Seray Kılıç’a da teşekkür ediyorum.

Bu sayımıza da Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin araştırmaları yanın-

da, yine değerli öğretim üyelerimiz de araştırmalarıyla katkıda bulundular. Yrd. Doç. Dr. Bülent Günceler 

ve Yrd. Doç. Dr. Fırat Bilgel’in çalışmalarını zevkle okuyacağınızı ümit ediyorum. Bununla birlikte, öğren-

cilerimiz de birbirinden değişik konu başlıklarıyla karşınızda olacaklar.

Son söz olarak, dergide emeği geçen tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Sonraki 

sayılarımız için önerilerinizi her daim beklemekteyiz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gökhan Göktan

                          Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi



DestekFX fi rmasının eğitim direktörü 
Erdoğan TURAN ile ‘’Temel Forex Eğitimi’’ 
semineri,

Borsa İstanbul Genel Müdür 
Yardımcısı Aydın SEYMAN ile ‘’BIST ve 
İşleyişi’’  semineri ve

Gedik Yatırım fi rması-
nın Finansal Pazarlama 
Uzmanı Özder Şeyda SARI 
tarafından sunumu yapı-
lan ‘’Finansal Pazarlama’’ 
semineri,

Etkinliklerimiz;
FİNANS TOPLULUĞU
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Doğuş Otomotiv fi rmasının Yönetim Kurulu Başkanı Aclan ACAR tarafından “Otomotiv Sektöründe De-
ğişim Yönetimi” seminerini ve 

“Girişimcilik” oturumumuz da Denizbank KOBİ Ban-
kacılığı Pazarlama Yöneticisi Sn. Dara Hızveren, “Tür-
kiye’deki ve Yatırımdaki Riskler” oturumumuz da ise 
Burgan Portföy Yönetimi  Satış ve Pazarlama Direktörü 
Sn. Aysun Karaytuğ, Ekonomist Sn. Arda Tunca Saxo Ca-
pital Market Stratejisti  Sn. Cüneyt Paksoy ile “Financi-
al Talks” etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Financial Post 3. sayımız ile topluluğumuz Mütevelli Heyet Başkanımız Bekir Okan’ı ziyaret etti. 

G“Girişimcilik” oturumumuz da Denizbank KOOBİİ Ban
k
k
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KULÜP YÖNETİM KURULU
3 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı ile birlikte 2013/2014 ve 2014/2015 eğitim ve 

öğretim yılı için görevli olan yönetim kurulu ve çalışma komitelerimiz şu şekilde belirlenmiştir;

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan : Başak Seray KILIÇ İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Başkan Yrd: Semih KUŞ İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

  Eren KURU  İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Sayman: Ömer Can UÇAN İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Sekreter: Özge BAŞOĞLU İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Denetçi Üyeler

Oğuzhan AĞIRBAŞ  İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Anıl SARIAHMETOĞLU   İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Çalışma Komiteleri

Ekonomi Komitesi Üyeleri

Ezgi CİVAN  İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Ömer KARABACAK  İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Kerim ÇAĞLAR İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Araştırma Komitesi Üyeleri

Hilal Ülkü DEMİR  İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Gizem ŞANCI  İşletme Bölümü

Menekşe GÖĞEBAKAN İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Olcay AYGÜL  İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Arif YAĞCI  İngilizce İşletme Bölümü

Furkan ERKAN  İngilizce İşletme Bölümü

Organizasyon Komitesi Üyeleri

Yasemin PAKSOY  İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Başak BULUT  İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Efşan SARAÇOĞLU  İngilizce Uluslararası Ticareti Bölümü

Ezgi SIRTIKARA  İngilizce Uluslararası Ticareti Bölümü

Erdal İLBASAN İngilizce İşletme Bölümü

FİNANS TOPLULUĞU
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Okan Üniversitesi Finans Topluluğu olarak hazırladığımız Financial 

Post’un 4. sayısı ile tekrar karşınızda olmaktan gurur duyuyoruz.  20 

Nisan 2009 tarihinde kurulan ve bu yıl 5. Yılını tamamlayan  toplulu-

ğumuz,  Finans ve Bankacılık sektörleri  ile diğer  sektörlerde   alanla-

rında başarıları kanıtlanmış  profesyonel yöneticiler ile  üniversitemiz  

öğrencilerini  bir araya getirmeye devam etmektedir. 

Bu sene başından itibaren 400’ü aşkın üye sayısı ile faaliyet gös-

teren topluluğumuz üniversitemizdeki en aktif topluluklardan biridir. 

Geçtiğimiz yıl topluluğumuz ilk olarak 24 Ekim 2013 tarihinde alanında 

öncü firmalardan biri olan Destek FX firmasının Eğitim Direktörü Sn. 

Erdoğan TURAN ile “Temel Forex Eğitimi” seminerini gerçekleştirmiştir. Daha sonra 15 Kasım 2013 tarihinde yine 

alanında öncü firmalardan biri olan Gedik Yatırım firmasının Finansal Pazarlama Uzmanı Sn. Özer Şeyda SARI ile 

“Finansal Pazarlama” seminerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu etkinliğimizi takiben 26 Kasım 2013 tarihinde 

düzenlediğimiz “BIST ve İşleyişi” semineri ile  Türkiye’de borsanın en önemli simalarından biri olan Borsa İstanbul 

Genel Müdür Yardımcısı Sn. Aydın SEYMAN  ile  üniversitemiz öğrencilerini bir araya getirdik. Güz dönemi için son 

olarak 19 Aralık 2013 tarihinde dünyadaki bir çok otomotiv markasının Türkiye distribütörü olan Doğuş Otomotiv 

firmasının Yönetim Kurulu Başkanı  Sn. Aclan ACAR’ı üniversitemizde ağırlayarak “Otomotiv Sektöründe Değişim 

Yönetimi” seminerimizi gerçekleştirdik.  

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde ise 7 Mayıs 2014 tarihinde ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz 

“Financial Talks” etkinliğimizde “Girişimcilik” oturumumuz için Denizbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Yöneticisi 

Sn. Dara HIZVEREN’i, “Türkiye’deki ve Yatırımdaki Riskler” oturumumuz için ise Burgan Portföy Yönetimi  Satış ve 

Pazarlama Direktörü Sn. Aysun KARAYTUĞ’u, Ekonomist Sn. Arda TUNCA’yı Saxo Capital Market Stratejisti  Sn. 

Cüneyt PAKSOY’u okulumuz öğrencileri ile bir araya getirdik. 

Topluluğumuz 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı içerisinde de üniversite öğrencilerimizin eğitimlerine ve gelecek 

planlarına katkıda bulunacak yeni aktiviteler planlamakta olup söz konusu faaliyetlerimiz kapsamında yine alanında 

uzman profesyonellerle üniversitemiz öğrencilerini bir araya getirecektir.

Başta topluluğumuzun danışman hocası olan Sn. Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL’a, 4. Sayımızın editörlüğünü ger-

çekleştiren Sn. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gökhan Göktan’a ve yazıları ile bizlere destek olan Sn. Yrd. Doç. Dr. Fırat 

BİLGEL’e ve son olarak Sn. Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜNCELER’e topluluğumuzun yönetim kurulu adına teşekkürleri-

mizi sunuyorum. 

Saygılarımla,

Başak Seray KILIÇ

Finans Topluluğu Başkanı

FİNANS TOPLULUĞU
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Dünyada “ Forensic Accounting ” ( Türkçesi Adli Muhasebecilik olarak kullanılıyor ) olarak isimlendirilmiş yeni bir 

eğilimin, parasal değer olarak büyük boyutlara ulaşmaya başladığı dikkati çekmeye başlayan hile ve suistimal olayla-

rını incelemektedir. Aslında geçmiş yıllardan beri hep var olan ve eski kuşakların kısaca “ suistimal” ya da “zimmetine 

para geçirmesi” şeklinde tanımlanan,   kurum içerisinde çalışanların yaptıkları hileler, yolsuzluk ve dolandırıcılıkların 

finansal boyutu inanılmaz büyüklüklere ulaşmaya başlamış olduğu görülmektedir..

KPMG’nin yaptığı bir araştırmaya göre, 100’ün üzerinde firma üst yöneticileriyle yapılan ankette,  bu suça karı-

şanlar hakkında sorulan sorulara,

Katılımcıların;

• Yüzde 93’ü, suistimalin Türkiye için önemli bir sorun olduğunu,

• Yüzde 57’si önümüzdeki yıllarda suistimal riskinin artacağını,

• Yüzde 92’si, suistimalin kendi şirketleri için büyük bir problem olmadığını (kurumu koruma yaklaşımı),

• Yüzde 81’i çalışma yaşamlarında en az bir suistimal vakası ile karşılaştıklarını,

• Yüzde 23’ü ondan fazla suistimal vakası yaşadıklarını,

• Yüzde 96’sı, suistimal vakalarının, diğer çalışanların moralini olumsuz olarak etkilediğini

belirtmişlerdir.

• İş yaşamlarında suistimalle karşılaştıklarını belirtenlerin yüzde 30’u, belirlenmiş kaybın

500,000 TL’den yüksek olduğunu söylemişlerdir.

• Suistimal riski, değişik oranlarda olsa da, tüm sektörleri ve şirketleri tehdit etmektedir.

Şeklinde cevap verdikleri görülmüştür.

Katılımcıların verdiği cevaplar içerisinde  bu riskin en yoğun olarak varolduğu sektörler hangileri olduğu soruldu-

ğunda, ilk üç sırayı :

 • inşaat,

 • finans ve 

 • sağlık sektörü almıştır.

Yine aynı konuda, PwC vergi bölümü ortaklarından Zeki Gündüz’ün Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2009 Kü-

resel Yolsuzluk Raporu’nu Vergi Portalı’na açıkladığında  verdiği bir röportaja göre  yapılan araştırmaların sonucunu 

aşağıdaki gibi değerlendirmektedir: 

“Her üç şirketin birinde zimmetle karşı karşıya kalındığı sonucuna varılmış. Yani her üç şirketten biri, bu araştırma 

sonuçlarına göre kendi çalışanları tarafından soyuluyor. Yani bu üç şirketten birinin çalışanları şirketin varlıklarını ken-

di amaçları için kullanıyor. Malını ya da parasını ya da varlıkları, her neyse, kullanıyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. “

Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜNCELER 
İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

KURUMLARIN YENİ KABUSU  
“HİLE VE SUİSTİMAL YOLUYLA 

İÇERİDEN VURANLAR”

MÜHÜR
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Sonuçlar gösteriyor ki, eğer özel sektörde şirketlerde yolsuzluk varsa bu yolsuzluğu yapanlar şirketlerin üst düzey 

yöneticileri. Bazen yönetim kurulu üyeleri ya da şirketlerin doğrudan doğruya ortakları. Bu da oldukça çarpıcı diye 

nitelendirebileceğimiz bir sonuç diye düşünüyorum. “

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de bu tür ekonomik suçlardan kaynaklanan mali kayıplar, vaka başına or-

talama 3,9 milyon dolar olarak hesaplanırken bu miktar, 2,4 milyon dolar olan dünya ortalamasından (yüzde 63) ve 

3,4 milyon dolar olan CEE (Orta ve Doğu Avrupa) ülkelerindeki miktardan (yüzde 15) önemli ölçüde yüksek olduğu 

görülmektedir. ( KPMG Raporu )

Finans Sektöründeki durum incelendiğinde ortalama rakam diğerleri kadar büyük olmasa da Association of Cer-

tified Fraud Examiners tarafından 2008 yılında yayımlanan rapora göre Amerika’daki iç suistimal eylemlerinin %15’i 

Bankacılık /Finans Sektöründe yaşanıyor ve olay başına ortalama $250,000 kayıp gerçekleşiyor. Bu da ürkütücü bir 

rakam olarak değerlendirilmelidir. 

Bütün bunların firmalarda nasıl olabildiği araştırılırsa, Türkiye gerçeklerinde bu bulgular daha korkutucu bir hale 

gelmektedir :

 • Finans Sektörü haricindeki diğer sektörlerimizde kurumsallaşmanın çok az olması

 • Görev tanımları ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini göz ardı etme

 • Tek kişiyi olması gerekenden fazla yetkilendirme

 • İç Denetim fonksiyonunu yerleştirmeme ya da gerekli önemi vermeme

 • En önemlisi….. Aşırı güven (Kurallardan vazgeçip kişilere itimat etme)

Bu zayıflıkların yanı sıra işlemlerin yapılışı sırasında bazı teknik ve uygulama boşlukları da insanları bu suçları 

işlemeye teşvik etmektedir. Bu boşluklar aşağıdaki gibi sıralanabilir :

 • Birinci seviye kontrollerde yeterli etkiliğin olmaması 

 • Suistimal ihtimalinin ortadan kaldırılması amacıyla  organizasyon ve personel görev tanımları konusunda  

yeterli caydırıcılığın sağlanamamış olması

 • Çalışanlar arasında  suistimal amaçlı işbirliği oluşumu

 • Yapılan işin genel bir rutin olarak algılanması ve kontrol noktalarının zayıflatılması (işletme körlüğü)

 • Nakit, çek, senet vb. likit varlıkların yeterince güvenli saklanmaması/ kıymetlere kolay ulaşılabilir olması 

 • Geçmişte suistimale karışan personelin yeterince ağır cezalandırılmamış olması

 • Kontrol boşluğu , yeterli denetim olmaması ya da hiç denetim olmaması

 • BT sistemlerinin ve denetim/kontrol ile ilgili ekranların, yetkilendirmelerin ve raporlama sistemlerinin  

yetersizliği

 • BT Programlarında şifre ve diğer kontrol çemberlerinde gizlilik titizliğinin gösterilmemesi  

 • İzin ve rotasyon gibi kurumsal uygulamalarının yeterince sıkı uygulanamaması 

 • Yüksek oranda personel değişimi

Kimler Yapıyor ?

Hile ve suitistimal suçlarını işleyenlerin profili ise ürkütücü bir gerçeği ortaya koymaktadır.

Çeşitli firmaların üst düzey yöneticilerinin genel kanaati, suistimali gerçekleştirenlerin  daha çok şirket içindeki 

çalışan, orta ve üst düzey yöneticiler tarafından gerçekleştirilebileceğini düşünmektedirler. 

Şirket çalışanlarının özellikle üst düzey yönetimdeki kişilerin sorumluluklarının, haklarının ve kendilerine

duyulan güvenin daha fazla olması, iç kontrolleri kolaylıkla geçebilecek yetkilere sahip olmaları, gizli bilgilere 

erişimlerinin kolay olması ve şirketin güçlü ve zayıf yönlerini pek çok çalışandan fazla biliyor olmaları, suistimal ger-

çekleştirmelerini kolaylaştırıcı etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu da, şirket içinde ahlaki değerlerin ön plana çıkacağı bir çalışma ortamı oluşturmanın, çalışanların işe alınma-

dan önce özgeçmiş ve referans kontrolünden geçirilmesinin önemini bir kez daha vurgulayan bir sonuçtur.

MÜHÜR



Bu da, şirket içinde ahlaki değerlerin ön plana çıkacağı bir çalışma ortamı oluşturmanın, çalışanların işe alınma-

dan önce özgeçmiş ve referans kontrolünden geçirilmesinin önemini bir kez daha vurgulayan bir sonuçtur.

Zaten yapılan araştırmalarda bu suçu işleyenlerde görülen ortak özelliklerin :

 • Uzun yıllardır o kurumda çalıştıkları

 • Orta ve üst düzey yöneticilerden olmaları

 • Genellikle 50 yaşın üzerinde ve erkek olmaları

 • Çok az hatta hiç izin kullanmadıkları

 • Sürekli fazla mesai yaptıkları; işe herkesten önce gelip herkesten geç çıktıkları

 • Çok detay gerekse bile kendi bölümünün işlerinin büyük çoğunluğunu kendilerinin yaptıkları

 • Diğer bölümlerle son derece iyi geçinirken kendi elemanlarına aşırı baskıcı bir yönetim şekli uyguladıkları 

görülmüştür.

Neden Yapıyorlar?

Bu tür kurum içi hile ve suistimal işlerini gerçekleştirenlerin neden yaptıklarına bakıldığı zaman genellikle aşağı-

daki nedenlerden ötürü bunlara kalkıştıkları anlaşılmaktadır

 • Parasal sıkıntılar

 • Aşırı borçluluk 

 • Aileden birinin hasta olması, tedavi masraflarının ağırlığı

 • Beklenmedik parasal ihtiyaçlar 

 • Şahsi finansal kayıplar (özellikle borsa, kumar, talih oyunları vs)

 • Lüks hayat yaşama isteği 

 • Kötü alışkanlıklar

 • Evlilik dışı ilişkiler

 • İş yeri ile ilgili sıkıntılar

 • Maaş ve terfi konusunda haksızlık yapıldığını düşünmek

 • İşi veya yöneticiyi sevmediği için bu şekilde intikam alma düşüncesi

 • Sevdiği işi yapmaması nedeniyle çalışanın motivasyonunu kaybetmesi

 • Psikolojik nedenler

 • Suistimal yaptığı parayı sadece geçici bir borç olarak aldığı düşüncesi 

 • Bu kadar para kuruma veya müşteriye zarar vermez düşüncesi 

 • Şimdiye kadar verdiğim emeklere göre bu önemli bir rakam değil düşüncesi 

 • İyi bir amaç için yaptığını düşünmek

 • Birinci/ikinci seviye kontrollerde yakalanmayacağını görerek bundan etkilenmek

 • Suistimalde bulunanlara yasalar tarafından az cezalar verilmesi, hatta bazı durumlarda şikayet bile 

    edilmemesi 

Bunların bazıları insani duyguları harekete geçirebilecek nedenler olsa bile sonuçta bir suç işlenmektedir ve kişile-

rin kendilerine emanet edilmiş firma varlıklarını kendi çıkarı için kullanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Affedilmesi ve 

tolere edilmesi mümkün olmayan bu durumlar için dünyada geniş kapsamlı bir mücadele başlamış bulunmaktadır.

Sırf bu amaç için kurulmuş bulunan çeşitli Forensic şirketleri ( ör: AccessData, Tableau, Voom Technology, Back 

Bone Security, Digitalintelligence, Paraben,Group 2000, Decision, Fox-IT, Agnitio, Micro Systemation ) büyük kayıp-

ları ortadan kaldırmak için firmalarla işbirliği içerisinde önemli çalışmalar yapmaktadırlar.

Dünya genelinde yapılan birçok  araştırmaya paralel olarak, Türkiye’deki çalışmalara  katılan 105 şirketin üçte 

birinden fazlası bu tür ekonomik suçla karşılaştıklarını belirtirken, en çok işlenen suçun; Şirket varlıklarına yönelik 

hırsızlık olduğu bildirilmiştir. Bu suçları işleyenlerin ise Türkiye’de ekonomik suç işleyenlerin yüzde 43’ünün “çok 

güvenilen şirket çalışanları “ olduğu bu kişilerin dörtte birinin ise şirket üst yöneticileri olması dikkat çekmiştir.

MÜHÜR
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Araştırmaya verilen cevaplardaki diğer çarpıcı bir nokta ise : “Zimmetine para geçirme” en sık rastlanan suiistimal 

türü olarak tespit edilmiş ve faillerin % 91’inin ise  tek bir suiistimal eylemi ile kalmayıp, birden fazla suiistimal eylemi 

işlemiş oldukları bildirilmiştir.

Finansal Suçlar Nasıl İşleniyor ?

Finansal suçların işlendiği ortamın oluşumunu Suistimal Üçgeni denilen yapı meydana getirmektedir.

Buna göre aşağıdaki  faktörlerin ortaya çıkmış olduğu görülür.

Suistimal üçgeni:

Teorik bir bakış açısından, suistimal ile ilgili üç önemli faktör vardır; fırsat, baskı unsurları ve

rasyonalizasyon ki bunların bileşimine “ suistimal üçgeni” denir. Bu tanım bir kişinin suistimal

gerçekleştirmeye karar vermesine yol açan ve bunu kolaylaştıran faktörleri belirtmektedir.

 • Baskı Unsurları:

İnsanların suistimal gerçekleştirmelerine neden olacak bir takım nedenler vardır. Bunların başında

hırs ve/veya sahip olunan varlığın ötesinde bir yaşam stiline sahip olma arzusu yer almaktadır. Bu

nedeni, performans beklentilerini karşılama baskısı takip etmektedir. Bunların dışında suistimal

gerçekleştirilmesine neden olan baskı unsurları aşağıdaki gibi örneklenebilir:

 • Sevilen birinin sağlık masraflarının ödenmesi

 • Yardım isteyen bir başka çalışanın hatasının örtülmesi

 • Organizasyondan öç alma isteği

 • Maaş harici ek ödemelerin sağlanması

 • Fırsatlar:

Fırsat, genellikle iç kontrollerdeki zayıflıklardan dolayı ortaya çıkar ve suistimalcilerin başarılı olabileceklerine ve 

yakalanmayacaklarına inandıkları bir ortam yaratır. O nedenle şirketler, önleyici çabalarını, belirli kontrol türleri uygu-

lamak ve etkili suistimal riski yönetim politikaları yürütmek suretiyle suistimal

 • Rasyonalizasyon:

Rasyonalizasyon, suistimalcinin, davranışları konusunda kendi kendini haklı çıkarmasını sağlayan iç diyaloğudur.

Fail, işverenin kendisine bir bedeli borçlu olduğu konusunda kendi kendini ikna eder. Yukarıda belirtilen gerçekle-

rin farkına varmak, bir suistimalcinin motivasyonları hakkında içgörü sahibi olmak ve her şirketin karşı karşıya olduğu 

devasa tehdidi tanımak, etkili ve sürdürülebilir bir suistimal risk yönetim sisteminin kurulması ve yürütülmesinin ilk 

önemli adımlarıdır.

Bu Kişiler Farkına Varmadan İpucu Verirler

Hile ve suistimal yaparak haksız gelir elde eden kişiler farkına varmadan dışarıya bazı sinyaller verirler. Bu sinyal-

lerin hemen hemen tamamı yaşam standartlarındaki radikal değişikliklerden oluşur. Bazı örnekler vermek gerekirse :

 • Sıra dışı eğlence ve zevk hayatına dalma. Ör: fazla miktarda içki tüketimi, gece hayatı, kumar  alışkanlığı 

 • Daha önceki yaşam standartları ile çelişen lüks otomobil, ev, mobilya alımı; pahalı lokantalarda yenilen 

yemekler..Eskiden yapmadığı lüks marka giysi, eşya alımı..Abartılı seyahatler ve gezmeler. 

 • Yanında yüklü miktarda nakit para taşımak 

 • Daha önceden hiç ya da çok az parasal birikimi varken, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yüksek mevduat, 

tahvil, hisse senedi bakiyesi sahibi olmak 

 • Değişen yaşam standartlarını miras şeklinde sürekli vurgulayarak açıklamak

 • Arkadaş çevresinin değişmesi ve aileye daha az ilgi gösterilmesi

MÜHÜR
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Suistimallerin Ortaya Çıkma Şekli

Suistimaller çok değişik şekillerde ortaya çıkarlar. Yapılan araştırmalar sonucunda aşağıdaki istatistiksel tablo 

ortaya çıkmaktadır :

KPMG’nin yaptığı araştırmada Katılımcıların verdiği yanıtlara göre, “suistimaller en çok (yüzde 38) iç denetimler 

yoluyla ortaya çıkarılmıştır. Ancak ona çok yakın bir oranda da ihbarlar (yüzde 27) ve tesadüfler (yüzde 18) suistimalin 

ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. 

Buradan çıkan en önemli sonuç, suistimallerin neredeyse yarıya yakınının, şirketin kontrol çerçevesi içinde değil, 

ihbarlar ve tesadüfleri içeren diğer kaynaklarla ortaya çıkmış olmasıdır.

Sonuçları değerlendirirken,  dikkati çeken en önemli nokta, şirketlerin, özellikle suistimali önlemeye ve bulmaya 

yönelik iç kontroller oluşturmalarının ve şirket içinde uygun olmayan davranışlardan kaçınılmasını ve şahit olunan ya 

da şüphelenilen uygun olmayan davranışların bildirilmesini cesaretlendiren bir kültür meydana getirmenin ne kadar 

önemli olduğudur.”

Bunu sağlayacak yöntemlerden biri etkili “İç Denetim” sistemlerinin oluşturulması, diğeri ise doğru kurulmuş, 

tüm psikolojik faktörlere karşı tedbir alınarak işletilen “İhbar Hattı” kurmak olacaktır. Nitekim araştırmanın gösterdi-

ği yüzdelere göre de iç denetim sistemi ve  ihbar hattının etkinliği yüzdeleri göz ardı edilmeyecek kadar önemli bir 

boyuttadır.

Sonuç olarak, kurum içerisinde hızla büyüyüp kuruma ciddi tehlike potansiyeli olabilecek bu canavar ile organize 

bir yöntemle savaşmak ve gerekli tedbirleri hızla almak ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Bunun bilincinde 

olan kurumlar hızla bu tedbirleri alarak geleceklerinin emniyetini sağlamaktadırlar.

Yararlanılan kaynaklar :

Fraud Examiners Manual, Association of Certified Fraud Examiners, 2008

KPMG Yöneticilerin Bakış Açısıyla Türkiyede Hile ve Suistimal Raporu, 2009

Günceler, Bülent , Finansal Sahtecilik Suçları Eğitim Notları , 2012

Detecting Occupational Fraud, Association of Certified Fraud Examiners

PWC Zeki Gündüz , Röportaj 2009

Bode, Nancy, Ways to Protect & Detect Fraud, Sunum, State Auditor of Minnesota, 2010

Derman, Kazım , Presentation, The Unfortunate Reality of An Evaluation Study on the 

World’s Traditional Fraud Prevention and Detection Systems, Kredi Kayıt Bürosu

Forensic Investigation Report Findings of SECP ( Securities Commission of Pakistan ) 2005
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Dünyadaki gelir eşitsizliğinin kaynakları ile ilgili yapılan çalışmalar, temel aldığı teori veya hipotezlere bağlı olarak, 

bazı ülkelerdeki gelir dağılımının neden diğerlerine göre daha eşitlikçi olduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Bu notun 

amacı, gelir eşitsizliğindeki farklılıkları açıklamaya çalışan çeşitli görüşlere ilişkin temel ve betimsel bir analiz yapmak 

ve her görüşün, eşitsizliğin kökenindeki farklılıkları açıklama yönündeki geçerliliğini tartışmak ve gelir eşitsizlikleri ko-

nusunda dünyada süregelen durumun bir vesikalığını çekmektir. Bunun için gelir eşitsizliğini ve bunu etkileyebilecek 

faktörlerin coğrafi dağılımına bakacağız. İlk olarak gelir dağılımdaki eşitsizliklere bakmak ve bu eşitsizliklerdeki coğ-

rafi yapıları saptamak yerinde olacaktır. Bu notta, sıkça kullanılan, geçerliliği kabul edilmiş ve Solt (2009) tarafından 

hazırlanmış, standardize edilmiş dünya gelir eşitsizliği veritabanından aldığımız Gini katsayısını kullanacağız. 

Nüfustaki herkesin aynı gelire sahip olduğu, tamamıyla eşitlikçi bir gelir dağılımında Gini katsayısı 0 değerini 

alırken, tüm gelirin bir kişide toplanması durumunda Gini katsayısı 1 (100%) değerini alacaktır. Harita 1.1’de 84 ülke 

için 1960-2012 arasındaki dönem ortalaması kullanılarak gelir dağılımının Gini katsayısının coğrafi dağılımı verilmiş-

tir. Daha derin bir incelemeye gerek kalmadan çıkartabileceğimiz ilk bulgu, gelir eşitsizliğindeki farklılıkların Latin 

Amerika’nın büyük bir kesiminde ve Afrika kıtasının güneyinde yoğunlaştığıdır. Diğeri ise Kuzey Amerika’nın, Avrupa 

kıtasının büyük bir kısmının ve Avustralya’nın en düşük (daha eşitlikçi) Gini katsayılarına sahip olduğudur.  

Harita 1.1: Gelir dağılımının Gini katsayısı, 1960-2012

Yrd. Doç. Dr. Fırat BİLGEL 
İşletme Bölümü

l ld ğ t i hi t l b ğl l k

GELİR EŞİTSİZLİĞİ 
ÜZERİNE

1. Giriş

Kaynak:

Solt, F. (2009) Standardizing the World Income Inequality Database. Social Science Quarterly 90, 231-242. SWIID 

Version 4.0, Eylül 2013. Harita yazara aittir.
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Gelir eşitsizliği ve gelir arasındaki ilişkinin temel taşı Kuznets eğrisi olarak bilinen kavramdır (Kuznets, 1955). 

Kuznets’e göre iktisadi büyüme ile gelir eşitsizliği arasında monotonik olmayan, ters çevrilmiş U-biçimli bir ilişki söz 

konusudur. Buna göre kişi başına gelir arttıkça gelir eşitsizliği bir eşik noktasına kadar artmakta, bu noktadan sonra 

ise artan kişi başı gelirle birlikte gelir eşitsizliği azalmaktadır.

Harita 1.2’de kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla’nın (GSYİH) 2008 yılı itibariyle coğrafi dağılımı verilmiştir. 

Burada gelir eşitsizliğindeki görünümün aksi bir yapı söz konusudur; kişi başı GSYİH Latin Amerika’da, Asya kıta-

sının büyük bir kısmında ve özellikle Afrika’da dünyanın geri kalanına göre çok daha düşüktür. Bu ilk bakışta bize, 

Kuznets eğrisinin aşağı eğimli kısmını gözlemlediğimizi (yüksek gelir – düşük gelir eşitsizliği) söyler.

Harita 1.2: Kişi başı GSYİH, 2008

Gelir eşitsizliğindeki farklılıkları açıklamaya çalışan teorilerden ilki 18. yüzyıl’a uzanan ve coğrafi veya iklimsel fark-

lılıkların dünya çapında gelir eşitsizliklerindeki farklılıkların kaynağı olduğu görüşünü savunur. Bu görüş sıcak iklimin 

toplumları daha az üretken yaptığını; temiz su kaynakları bakımından kıt olan toplumların sağlığının bozulduğunu, 

dolayısıyla salgın hastalıklar riski ile karşı karşıya kaldığını ve ekilebilir alanların yokluğu veya toprak kalitesinin düşük 

olmasının tarımsal üretkenliği düşürdüğünü, bu nedenle de toplumların zenginleşemediğini savunur.

Coğrafya hipotezinin ne kadar geçerli sayılabileceğine dair bir fikir edinmek için ilk olarak bazı altyapı göster-

gelerine bakalım. Harita 2.1 ve 2.2’de sırasıyla yaklaşık 200 ülke için ıslah edilmiş su kaynaklarına erişim ve hıfzıs-

sıhha erişimi gösterilmiştir. Harita 2.2’de Asya kıtasındaki birkaç istisna ülke haricinde, dünyada sadece Sahra altı 

Afrika’da ıslah edilmiş su kaynaklarına erişimde büyük sorunlar olduğu görülmektedir.

2. Coğrafya

Kaynak:

Feenstra, R. C., Inklaar, R. ve Timmer, M.P. (2013) The Next Generation of the Penn World Table. Penn World Tab-

les: www.ggdc.net/pwt. Harita yazara aittir.
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Kaynak:

The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator. Harita yazara aittir.

Harita 2.1: Islah edilmiş su kaynaklarına erişim, kent nüfusu

Harita 2.2’e baktığımızda, Latin Amerika’nın kuzey kısmı, Sahra altı Afrika ve Asya kıtasının büyük kısmında hıfzıs-

sıhha erişimi, ıslah edilmiş su kaynaklarına olan erişimdeki sorunlar sebebiyle dünyanın geri kalanına kıyasla kısıtlıdır. 

Harita 2.2: Hıfzıssıhha erişimi (1990-2011)

Yukarıdaki iki harita yan yana geldiğinde vardığımız sonuç, coğrafya hipotezinin (en azından kısmen) geçerli 

olabileceğidir. Su kaynaklarına erişimin kısıtlı olması, hıfzıssıhha sorunlarına ve beraberinde salgın hastalıkların art-

masına, nüfusun iş göremez hale gelerek emek verimliliğinin düşmesine neden olmakta, bu durum geliri azaltırken 

gelir eşitsizliklerini de arttırmaktadır. Ancak bu görüş neden bazı toplumlarda gelir dağılımında yoğunlaşma olduğu-

nu veya Sahra altı Afrika dışındaki bölgelerde görülen gelir farklılıklarını açıklamakta yetersiz kalmakta, dolayısıyla, 

başka bir teoriye ihtiyaç olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir. 

Kaynak:

The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator. Harita yazara aittir.
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Kaynak:

McEvedy ve Jones (1978), Etemad (2000) ve Acemoğlu ve Robinson (2001). Harita yazara aittir.

3. Kurumlar

Bu notta bahsedeceğimiz ikinci görüş ise Acemoğlu ve Robinson’un (2013) savunduğu ve coğrafi görüşün ül-

kelerarası eşitsizlik ve refah farklılıklarını açıklamakta, en iyimser tabirle, yetersiz kaldığını, bunun yerine kurumsal 

farklılıkların ve bu kurumsal farklılıkları yaratan tarihsel etmenlerin gelir eşitsizliği ve refah farklılıklarını açıkladığını 

savunan görüştür. Kurumsal farklılıkları incelemeden önce, bu kurumsal farklılıkların arkasında yatan tarihsel etmen-

lere bakmak anlamlı olacaktır.

Angeles (2007), kolonileşmenin kıtalararası gelir eşitsizliğindeki farklılıkların altında yatan en önemli etmen oldu-

ğunu, ancak kolonileşmeden ziyade Avrupa kıtasından koloni altına giren ülkeye göç eden nüfusun, ülke nüfusuna 

kıyasla azınlık olarak kaldığı sürece bu farklılıkları yarattığını savunur. Buna göre İngiltere’den Kuzey Amerika, Yeni 

Zelanda ve Avustralya’ya giden nüfus, bu ülkelerdeki toplam nüfusun büyük bir kısmını oluşturmuş ve beraberinde 

kendi ekonomik ve siyasi kurumlarını getirmiş, dolayısıyla gelir eşitsizliği yaratmamıştır. Ancak Avrupa’dan göç eden 

nüfusun azınlık (%50’den az) olarak kaldığı ülkelerde (Meksika, Orta ve Güney Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya) 

sömürü yerleşmiş ve ulusal gelir, siyasi ve ekonomik iktidarı elinde bulunduran sömürgeci göçmen nüfusun elinde 

toplanmış, diğer bir deyişle gelir eşitsizlikleri artmıştır.  

Harita 3.1: Kolonileşme

Gelir eşitsizliği ve demokrasi arasındaki ilişkide çift yönlü bir nedensellik olduğu fikri hâkimdir. Genesis hipotezi 

olarak bilinen ilk görüşe göre gelir dağılımının çok adaletsiz olması toplumdaki hoşnutsuzluk ve öfkeyi beslemekte 

ve bu da siyasi şiddeti arttırıp demokrasinin pekişmesine engel olmaktadır. Diğeri ise siyasi hak ve özgürlüklerden 

yoksun bir toplumda gelir eşitsizliğinin, siyasi hak ve özgürlüklerin geniş olduğu toplumlara kıyasla daha yüksek 

olduğu görüşüdür.

Harita 3.2’de 2008 itibariyle dünyadaki siyasi rejimlerin sınıflandırılması verilmiştir. Buna göre, demokratik rejimler 

Amerika Kıtası, Avrupa, Okyanusya ve Afrika’nın güneyinde görülmekte, dünyanın geri kalanında ise anokratik veya 

otokratik rejimler hâkimdir. Buna göre gelir dağılımının en adaletsiz olduğu ülkeler, aynı zamanda otokrasinin hâkim 

olduğu ülkelerdir. Sadece bir ülkenin zaman içinde herhangi bir noktada ne kadar demokratik olduğu değil aynı za-

manda demokrasinin ne kadar dayanıklı ve pekişmiş olduğu da bu ilişkiyi açıklayan etmenlerden biridir.  

Kaynak:
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Kaynak: Polity IV Project, http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm. Harita yazara aittir.

Kaynak: Rejim Baskıcılığı, Sivil. Freedom House, www.freedomhouse.org. Harita yazara aittir.

Harita 3.2: Siyasi Rejimler, 2008

Harita 3.3’de görülen rejim baskıcılığı endeksi Freedom House tarafından yapılan sivil özgürlükler ve siyasi haklar 
endekslerinin ortalaması alınarak türetilmiştir. Tıpkı harita 3.2’deki gibi baskıcı rejimlerde gelir eşitsizliğinin, özgürlük-

çü yapılara göre daha yüksek olması muhtemeldir.  

Harita 3.3: Rejim Baskıcılığı, 2008

Sonuç olarak, yüzyıllar boyu Sahra altı Afrika ve Güney Amerika’da yaşanan kolonileşme; Arap yarımadası ve 
Kuzey Afrika’da sermaye birikimine engel olan Osmanlı siyasi ve iktisadi yapısı ve benzer tarihsel süreçler, bu böl-
gelerdeki siyasi ve ekonomik özgürlükleri etkilemiş, dolayısıyla kurumları kemikleştirmiş ve bu kurumların yapıları 
bugün gözlemlediğimiz gelir eşitsizliklerindeki farklılıklara sebep olmuştur.  

K k R ji B k l ğ Si il F d H f d h H it itti

Kaynakça: Acemoğlu, D., Robinson, J. (2013) Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Crown Publishers
Acemoğlu, D., Robinson, J. (2001)  The colonial origins of comparative development: an empirical investigation. The American Economic Revi-
ew, 91, 1369-1401, Angeles, L. (2007) Income inequality and colonialism. European Economic Review, 51, 1155-1176, Etemad, B. (2000)  
La possession du monde: Poids et mesures de la colonization, Brüksel, Kuznets (1955) Economic Growth and Income Inequality. The American 
Economic Review, 45, 1-28, McEvedy, C., Jones, R. (1978) Atlas of World Population History, Facts on File, New York
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KÜRESEL RİSK 
GÖSTERGELERİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gökhan Göktan

                          Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi

1990’larla başlayan ve finansal inovasyonun etkisiyle de gittikçe hız kazanan süreç ekonomistler tara-

fından ikinci küreselleşme dalgası olarak adlandırılmakta. Sermayenin ulusal sınırların ötesine geçişte hiç 

de zorlanmadığı bu dönemle birlikte, finansal piyasaların birbiriyle etkileşimi de kaçınılmaz olarak oldukça 

artmıştır. Diğer bir ifadeyle, özellikle A.B.D. ve gelişmiş ülkelerdeki ekonomik/finansal değişkenlerin etki-

si diğer ülke ekonomileri üzerinde hız kaybedilmeden hissedilmekte. 2007 sonunda başlayan ve Büyük 

Buhran’dan sonra kapitalist sistemin yaşadığı en büyük kriz olarak adlandırılan Küresel Finansal Kriz’in 

(KFK) dünya ekonomisi üzerine etkileri hâlâ devam etmekte. Dahası, KFK’nin yıkıcı sonuçlarından kurtul-

mak üzere başta FED olmak üzere izlenen genişlemeci para politikasında (monetary easing) sona gelin-

mesi ile birlikte finansal risk algısının gelişmekte olan ülkelerde hız kazanması, yaşanan sürece (finansal 

küreselleşme) yönelik elimizdeki en sağlam verilerden biri. Bu durum bizi doğal olarak küresel risk algısının 

somut hale getirilebildiği bazı endekslere daha fazla önem atfetmeye itmekte. Bu sebeple, finansal piya-

salarla içli dışlı olanların çoktandır haberdar olduğu ve önemleri yaşanan son krizle gittikçe artan üç risk 

göstergesinden bahsetmekte fayda var.

Bu göstergelerin her biri finansal piyasalarda risk algısının küresel ölçekte seyrini ifade etse de, içe-

rikleri bakımından farklı okumalara sebebiyet verebilir. Göstergelerden ilki VIX Chicago Board Options 

Exchange Market (CBOEM) volatilite endeksi. VIX endeksi kısaca S&P 500 endeksi opsiyon fiyatlarının 

örtük volatilitesinin (implied volatility) belirli varsayımlar çerçevesinde ölçümlenmiş halidir. Temel olarak 

hisse senedi piyasası volatilitesini göstermekle birlikte, uluslararası yatırımcının küresel riskten kaçınma 

(risk aversion) seviyesini de göstermektedir. İkinci endeksimiz TED spread ise 3 aylık USD LIBOR oranı ile 

3 aylık ikincil piyasa Amerikan hazine bonosu (US Treasury Bills) faiz oranı arasındaki fark hesaplanarak 

oluşturulur. TED spread temelde dünya üzerinde küresel ölçekte işlem yaban bir bankanın yükümlülük-

lerini (interbank liabilities) yerine getirememesi sonucu iflas riskini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, VIX 

endeksinden çok farklı bir şekilde, küresel ölçekte bankacılık sistemindeki kredi riskini, bir başka ifadeyle 

likidite ihtiyacına (funding liquidity) işaret etmektedir. KFK öncesi (özellikle 2007 yazı öncesi), kredi spre-

adlerinin tarihin en düşük seviyelerine ulaşması, TED spread üzerinden hareketle, az sayıda araştırmacının 

oluşan likidite balonuna işaret etmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, TED spread piyasalarda belirsizlik 

hakim olduğu müddetçe bir teminat etkisi olarak da okunabilir. KFK ile birlikte hızla artan TED spread, 

uluslararası ölçekte bankaların bu teminatlandırmaya kaçışı olarak görülebilir. Bir taraftan riskli gördük-

leri kredilere daha fazla faiz uygulayarak, diğer taraftan Amerikan hazine bonolarına taleplerini son sürat 

arttırarak (ve doğal olarak Amerikan borçlanma faizlerini aşağı çekerek), TED spread son otuz yılın en 
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yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Bu bağlamda araştırmacılar, VIX endeksini küresel risk algısı bakımından 

daha temel ve kapsayıcı olarak görmekle (özellikle sağlıklı bilançonun satın alınıp alınmaması sebebiyle) 

birlikte, TED spread ise küresel likidite riskinin temel göstergesi olarak algılanmakta. Son endeksimiz ise 

LIBOR-OIS endeksi. LIBOR ve bankalar arası gecelik swap değişim endeksi (Overnigt Index Swap-OIS) 

arasındaki farkın bulunmasıyla oluşturulan bu endeks temelde TED spread ile aynı yönde okunabilir. Fakat 

bununla birlikte, LIBOR-OIS endeksinin TED spread’e oranla uluslararası yatırımcının küresel risk primi 

algısına tepkisini daha hızlı yansıttığı bilinmektedir. Bunun temel sebebi, türev enstrümanlarıyla oluşturu-

lan yüksek kaldıraç oranlarının etkisiyle, uluslararası yatırımcının portföy değişimlerinde daha hızlı hareket 

edeceği varsayımıdır. 

Aşağıda, bu üç endeksin 2002-2011 arası günlük seyri gösterilmekte. Her üç endeksten de anlaşılacağı 

üzere 2007 öncesi oldukça durağan seyreden finansal piyasalar (her üç endekse göre de göreceli olarak), 

KFK ile birlikte tarihi seviyelere ulaşmıştır. Yukarıda da anlatıldığı gibi, bu göstergelerin her birinin ayrı ayrı 

analizi finansal piyasalara yönelik çalışmaların temel gereksinmelerindendir. Özellikle, finansal ekonomi 

alanındaki araştırmacılar, kriz sonrası ampirik çalışmalarında bu üç endeksten de oldukça faydalanmak-

tadırlar.
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Dünyada Sürdürülebilir Ekonomik 
Refah Batıdan Doğuya Kayıyor

Arif YAĞCI

İngilizce İşletme Bölümü

Ülkemizin 2023 hedefleri,  toplumumuzu yüksek 

refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir süreçtir.

Küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve 

belirsizliklerin sürdüğü , dünya ekonomisinde değişim 

ve dönüşümlerin yaşandığı ve yeni dengelerin oluştu-

ğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç 

dengelerinin yeniden şekilleneceği bir döneme giri-

liyor. 2014-2018 yıllarını kapsayan onuncu kalkınma 

planında belirtildiği gibi planda istikrarlı ve kapsayıcı 

ekonomik büyümenin yanı sıra bilgi toplumu, ulusla-

rarası rekabet gücü ve kaynakların sürdürülebilir gücü 

gibi unsurlar hedef olarak belirlenmiştir. Küreselleşme 

sürecinin ve yaşanan krizlerin yol açtığı belirsizlikler 

nedeniyle planların, ileriye dönük karar alma sürecin-

de finansal piyasaların, ekonomik ve kamu kurumları-

nın daha bilinçli bir şekilde hareket etmeleri işlevlerini 

ön plana çıkaracaktır. Planlar, yüksek refah seviyesine 

ulaşılmasında kısa vadeli yaklaşımların ötesine geçe-

rek uzun vadeli öncelikleri ortaya koymak ortak amaç 

olarak hedef haline gelmiştir. Dünyadaki genel göster-

geler özel sektörün daha etkin olduğu bir ekonomik 

düzeni beraberinde getirmekle birlikte , kamu sektö-

rünün artan oranda düzenleyici ve denetim işlevlerine 

bağlı olarak planlama sürecide değişim göstermekte-

dir. Küreselleşme sürecide, ülkelere büyüme ve geliş-

me yönünde önemli fırsatlar sunduğu gibi, bazı tehdit 

ve riskler getirmektedir. Risk ve tehditleri dikkate alıp 

önlemler geliştirebilen,  mevcut potansiyelleri harekete 

geçirerek büyüme ve kalkınma imkânlarını en iyi şekil-

de değerlendirebilen ve bunu ekonomisi için bir fırsata 

dönüştürebilen ülkeler kalkınma sürecini başarıyla sür-

dürüp gelecekte dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında 

yerini alacaktır.

Küresel ekonomide üretim yönü, gelişmiş batı ül-

kelerinden gelişmekte olan Asya ülkelerine doğru kay-

maktadır. Bu süreç 2008 krizinden sonra belirginlik ka-

zanmıştır. Çin ve Hindistan başta olmak üzere gelişen 

ekonomilerin hızlı büyüme performansı, bu ülkelerin 

küresel ekonomideki payını artırırken, ABD ve Japonya 

başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin payı genel olarak 

düşüş göstermektedir. Bu göstergede gelişmekte olan 

ülkelerin nüfus ve doğal kaynak avantajlarını teknolo-

jik üretime ve rekabet avantajına dönüştürme yönün-

deki politikaları ile yüksek sermayeli yatırımları belir-

leyici olarak öne çıkmaktadır. Hızlı büyüyen ülkelerin 

başlangıçta düşük maliyetli iş gücüne  dayalı ucuz ve 

düşük teknolojili mal ihracı ,  yüksek teknolojili ürün-

lere doğru yayılmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki yüksek 

borç oranları, bankacılık ve finansman yapısındaki so-

runlar , makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyü-

me performansı açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu 

çerçevede kamu maliyesi alanında taviz verilmeden 

sürdürülen bu süreçte ,ülkemizin hem küresel düzeyde 

yaşanan olumsuz gelişmelerden asgari düzeyde etki-

lenmesi hem de istikrarlı ve ciddi biçimde büyüyebil-

mesi için bir avantaj sağlamaktadır.

Türkiye’de son on yılda mali piyasaların düzenlen-

mesi, denetimi , gözetimi ve altyapısının oluşturulma-

sı açısından önemli mesafe kat ederek diğer ülkelere 

göre daha iyi bir konuma gelmiştir. Güçlü bankacılık ve 

finans yapısına sahip olmakla birlikte, Türkiye’de ser-

maye akımlarının olumsuz etkilerini düşürmek için, fi-
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nansal piyasaların daha da güçlendirilmesi, orta vadeli 

mali disiplin ve finansal istikrarın sağlanması, yüksek 

cari acık riskinin azalması ve uluslar arası düzenleme-

lerle kapasitenin ve verimliliğin arttırılması gereklidir. 

Gelişmekte olan piyasalara yatırımcı ilgisinin giderek 

artması ülkemize kazandırabileceği en büyük kaynak-

lardan biri olan körfez bölgesindeki sermayenin ülke-

mize çekilmesi olacaktır.   

Yirmi birinci yüzyılda tüm dünyada olduğu gibi, ül-

kemizin de içinde bulunduğu bölgede ekonomik ve si-

yasi güç dengesi değişmekte, yeni merkezler oluşmak-

tadır. Bazı ülkeler  ve bölgeler geleceğin yeni küresel 

güç merkezleri olarak ortaya çıkarken,  mevcut bölge-

sel güçlerde şekillenmektedir. Küresel sistemin ABD, 

AB, BRIC ülkeleri ve Doğu Asya gibi eksenler üzerinde 

çok kutuplu bir yapıya dönüşmesi görülmektedir. Yük-

selen ve gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik ve 

ticari ilişkilerin artacağı, küresel ve bölgesel taraflı iş-

birliklerinin ön plana çıkacağı bir döneme girilmektedir.

Türkiye son yıllarda BM, OECD , G-20 gibi plat-

formlarda daha aktif bir politika izlemektedir. Ülkemiz 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin sorun ve beklentileri-

ni dile getirmekte önemli bir rol üstlenmekte, farklı böl-

gesel güç merkezleriyle ekonomik ve siyasal ilişkilerini 

geliştirmekte bölgesinde önemli bir merkez olarak ön 

plana çıkmaktadır.

Küresel ve bölgesel düzeyde ticari ortaklıklar art-

maktadır. Uluslararası ekonomik ve ticari bütünleş-

meler, pazar genişlemesi, teknolojik gelişme, rekabet 

ve üretkenliği artırma yoluyla ülkelerin ekonomik po-

tansiyeli üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Yükselen 

Asya ekonomileri başta olmak üzere dünya genelinde 

bölgeselleşme ve serbest ticaret antlaşmaları eğilimi 

yaygınlaşmaktadır. Diğer taraftan gelişen , ekonomik 

potansiyele sahip Orta doğu ülkeleri ile doğal kaynak-

ları açısından zengin Afrika ülkeleri ekonomik olarak 

büyümeye aday bölgelerdir. Ülkemiz son dönemde, 

komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle ticarette önemli bir 

artış göstermektedir. Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı 

Ekonomik ve Ticari İşbirliği daimi komitesi üyesi ülke-

lere yönelik ihracatı ,son on yılda önemli ölçüde artış 

göstermektedir. Diğer taraftan kurucusu olduğumuz 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbir-

liği, D-8 gelişmekte olan sekiz ülke gibi bölgesel işbir-

likleri ülkemize önemli fırsatlar sunmaktadır.  

Türkiye’nin en büyük ticari ortağı olan AB, ülkemize 

en fazla uluslararası  yatırım sağlayan ve en önemli-

si çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı AB ile iliş-

kilerimiz orta ve uzun vadede önemini sürdürecektir. 

Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 

gelişmesinde en önemli noktayı oluşturan Gümrük Bir-

liği, Türkiye için üyeliğe giden bir sürecin bir parçası 

olarak görülmektedir. Türkiye’nin önümüzdeki dönem-

de , bir yandan AB üyeliği hedefini sürdürürken diğer 

yandan son dönemde yoğunluk kazanmış olan küre-

sel düzeyde ekonomik ve sosyal işbirliği faaliyetlerini 

ve komşularıyla ilişkilerini geliştirmeyi devam ettirmesi 

önem kazanmıştır. Bu perspektifle ülkemizin, dünya-

nın ekonomik, sosyal ve siyasi istikrar sürecine katkıda 

bulunma, dünyayla bütünleşmeye devam ederek daha 

fazla insana yarar üretme ve etkili işbirliği ve stratejile-

rini hayata geçirme potansiyeli bulunmaktadır.

Küresel kriz öncesi dönemde likidite bolluğunun et-

kisiyle,  dünya ekonomisi gelişmekte olan ekonomiler 

öncülüğünde yüksek oranlı bir büyüme dönemi yaşa-

mıştır.1997 Asya ve 1998 Rusya krizleri sonucu alınan 

önlemlerle temel makroekonomik değişkenlerdeki kı-

rılganlıkları azaltan gelişmekte olan ekonomiler ,2002-

2006 döneminde yüksek oranlı büyürken, gelişmiş 

ekonomiler ise düşük bir büyüme performansı sergi-

lemiştir. Bu dönemde, dünya ekonomisi yıllık ortalama 

%4,3, gelişmiş ekonomiler %2,5 ve gelişmekte olan 

ekonomiler ise %6,9 büyümüştür. Yüksek büyüme 

oranlarına paralel olarak, dünya ticaret hacmi de yıllık 

ortalama %7,5 oranında artmıştır. Kriz sürecinde yük-

sek kamu borç stoku ve bütçe açıklarıyla karşı karşıya 

kalan Avro bölgesi ülkelerinde büyüme performansı 

ciddi ölçüde düşmüştür. Avro bölgesi ve çevre ülke-

lerin borçların çevrilemeyeceği yönünde artan kaygılar 

sonucunda derinleşen borç krizi ve ülkeler arası verim-
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lilik farkları neticesinde Avro bölgesi 2009 yılındaki %4,4 daralmanın ardından, 2012 yılında da %0,6, 2013 yılında 

ise %0,4 oranında daralmıştır.

    2007-2013 döneminde gelişmiş ekonomilerin yıllık ortalama %0,9 , gelişmekte olan ekonomilerin %6 ve dün-

ya ekonomisinin ise %3,3 oranında büyümüştür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme performansları 

arasındaki ciddi ayrışma sonucunda gelişmekte olan ekonomilerin dünya ekonomisinden aldığı pay , son on yılda 

önemli ölçüde artış göstermektedir. Başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerde alınan önlemlerin önemli so-

nuçlar yaratacağı, risk ve belirsizliklerin azalacağı ve olumlu bir yapıya dönüşeceği , 2014-2018 döneminde dünya 

ekonomisinin yıllık ortalama %4,4 oranında büyümesi ve kriz öncesi ortalama büyüme hızını yakalaması hedeflen-

mektedir. Aynı dönemde, gelişmiş ekonomilerin yıllık ortalama %2,5, gelişmekte olan ekonomilerin ise %6 oranında 

büyüyeceği tahmin edilmekte, gelişmekte olan ülkelerin küresel büyümenin sürükleyici gücü olmaya devam edeceği 

öngörülmektedir. Küresel ticaret hacminin 2014-2018 döneminde yaklaşık %6,1 oranında artacağı ve bu artışta ge-

lişmekte olan ülkeler arasında giderek artan  ticaret ilişkilerinin belirleyici unsur olacağı  görülmektedir.

Kaynakça:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/index.htm

http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=economicoutlook

http://ictsd.org/

http://www.oecd.org/

http://www.emergingmarkets.org/
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Arş. Gör. Ahmet ÖZEN, Arş. Gör. Özay ÖZPENÇE (2006). ‘’Osmanlı İmparatorluğu’nda Borçlanma Politikaları ve Sonuçları’’. 

Mevzuat Dergisi. Sayı 100. (Nisan 2006)

Halil İnalcık (1996). ‘’Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi’’

BİR İMPARATORLUĞUN 
ÇÖKÜŞÜ

Osmanlı Devleti, kuruluşu 14. Yüzyıla kadar uzanan tarihi bir imparatorluktur. Zaman zaman başka kıtalarda da çeşitli 

bölgeleri himayesine alan Osmanlı Devleti, 623 yıl hüküm sürmüştür. Bu dönemlerde çeşitli sebeplerden ciddi şekilde 

borçlanma problemi yaşamış ve bu sorun sayesinde koskoca devlet zamanla felakete sürüklenmiştir.

Osmanlı Devleti’nin ekonomisi 19. Yüzyıla dek gözle görülür biçimde hiç alarm vermemişti. Kısıtlı bir şekilde işleyen iç 

ve dış borçlanmayla devlet kendini bir şekilde idare ediyordu. Ancak 19. Yüzyılda dünyaya yayılan Sanayi Devrimi ile Os-

manlı Devleti’ndeki bütün düzen bozulmuştu. Avrupa artık makineleşmiş endüstri kullanıyordu, buhar gücü ile yapılan üre-

tim süreci üretim maliyetlerini %70 azaltıyordu. Diğer Avrupa ülkeleri gibi bu kalkınma sürecini yaşamak isteyen Osmanlı 

Devleti bu gelişimi yaşayamadı. Çünkü gücü yoktu. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanını bile bastıracak gücü 

olmayan Osmanlı Devleti, bu konuda İngiltere’den yardım istemiştir. Sanayi Devrimi’nin çıktığı ilk ülke olan ve dönemin 

en sömürgeci devleti olan İngiltere için bu bulunmaz bir fırsat olmuş olup, bu isyan karşısında hammadde pazarı olan Os-

manlı Devleti’nden ticari ayrıcalıklar istemiştir. 1838 yılında imzalanan Baltalimanı Antlaşması ile İngilizler Osmanlı Devleti 

sınırları içerisinde büyük vergi avantajına sahip olup ucuza tüm malları satın alırken, Osmanlı esnafından daha ucuza da 

devlet içinde ticaret yapabiliyorlardı. Bu ayrıcalık zamanla diğer Avrupa ülkelerine de tanınmış ve Osmanlı Devleti kaynak 

olarak tükenme aşamasına gelmiştir. Yavaş yavaş iflasa sürüklenen devlet önce Galata bankerlerinden iç borçlanma ile 

ayakta durmuş, daha sonra dış borçlanmayı arttırmıştır. Zamanla tamamen yok olan Osmanlı Devleti’nin ekonomisi, ken-

disini İngiliz sermaye gruplarının kurduğu Ottoman Bank’a emanet etti. Ottoman Bank, Osmanlı Devleti’ne sürekli borç 

kaynağı yaratacak ve ülkenin para basma yetkisini kullanacaktı. 1856’da kurulan banka, dış borçların yükselmesi ve artan 

faizlerle zamanla geri çekilerek borç kaynağı kimliğini kaybetmiş ve yatırım bankası olmuştur. İyice resmileşen mali krizden 

sonra çözüm olarak 1881’de Osmanlı Devleti’nin borçlarını denetleme amacıyla kurulan ve zamanla yabancıların kont-

rolüne geçecek olan Duyun-u Umumiye kurulmuştur. Ancak o da yetmemiştir. Hiçbir borcu ödeyemeyeceğini açıklayan 

devlet, ipek, balık, alkol, tuz ve tütün ürünlerinin vergilerini 10 yıl boyunca borçlara ayırmıştır. 1854’te ilk dış borcunu alan 

Osmanlı Devleti’nin son borç taksitini tam 100 yıl sonra 1954 yılında Türkiye Cumhuriyeti ödemiştir. 

Osmanlı Devleti’nin yaşadığı mali problemlerin sebeplerini; iltizam sistemi, rüşvet, kapitülasyonlarla gümrük gelirlerinin 

azaltılması, merkeziyetçi bir vergi sistemi kurulamaması ve Sanayi Devrimi gibi çeşitli yenilik hareketleri için harcanan 

maliyetler olarak gösterebiliriz.

Bu şekilde kendi kendini yavaş yavaş yok eden Osmanlı Devleti 1911, yılındaki Trablusgarp savaşından sonra kendini 

tamamen dış güçlerin kontrolüne bırakmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923’de Türkiye Cumhuriyeti 

kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti de benzer problemleri yaşamış ve hala bugün ülkemizin dış borç finansörü olan IMF ile 

o yıllarda çeşitli anlaşmalar yapılmıştır. 

Kısacası, zamanında yedi cihana kök söktürüp hükmeden Osmanlı Devleti, hükümdarlarının yanlış ekonomi stratejile-

rine kurban gitmiş ve yaşadığı ekonomik sorunlar yüzünden yok olmuştur.

Burak BOZDAĞ
İngilizce Bankacılık ve 

Finans Bölümü
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CDS (Credit Default Swap) 
NEDİR? NE İŞİMİZE YARAR?

Son zamanlarda finansal piyasalarda ‘’CDS’’ kelimesini çok duyar olduk. Peki ne işimize yarar ? Neden yurtdışı-yur-

tiçindeki yatırımcılar devamlı olarak ‘’CDS’’ göstergesine bakar dururlar ? Bu yazımda size CDS’i dilimin döndüğünce 

anlatmaya çalışacağım. 

CDS kısaca borç alan tarafın borcunun ödeyememesi durumunda gerçekleşen bir tür sigortadır. 1994 yılında Jp 

Morgan tarafından tasarlanmıştır. Çoğu kişinin, sadece finanstan anlayanlar için tasarlandığını düşündüğü bu enstrüman 

aslında doğanın diğer tüm kanunları gibi basit bir algılama üzerinde çalışıyor. 

‘’Yunanistan’ın CDS’leri 600 puana yükseldi.’’ Size göre bu 600 puan neyi ifade etmektedir ? Finanstan anlamayanlar 

sıradan bir insan için ne ifade etmedir ? Yada CDS’i kendi yaşamımıza uyarlayalım. Farz edelim ki yeni bir TV aldınız. Bu 

varlık için 2.000 lira ödediniz. TVnin değerinin 2.000 lira olduğunu düşünebilirsiniz. Sizin için bu varlığın değeri korunması 

gereken bir değerse sigorta yaptırmanız gerekecek. Tvlerin bir an için sigorta şirketleri tarafından sigorta edildiğini düşü-

nelim. Sigorta şirketinin sigortalama işlemi için sizden bir ücret alması gerekiyor. Peki, bu ücret kaç para olmalı? 

Kendinize şu soruyu sormanız bu ücretin kaç para olacağını bulmanızı kolaylaştırabilir: “Benim bu TVyi bozma ihti-

malim nedir?” Bu soruya yanıtı elbette ki geçmiş tecrübelerinizden yararlanarak verebilirsiniz. Daha önce kullandığınız 

TVlerden kaç tanesini bozduğunuz size cevabı verebilir. Ama böyle bir bilgiye de sahip değilseniz şöyle düşünürsünüz: 

“Bu TVyi bozma ihtimalim %30’dan fazla değil.”

Sigorta şirketinin elinde sizin veya başkalarının kullandığı TVlerden kaçının bozulduğuna dair bir veri olmadığını dü-

şünelim. Öyleyse sigorta şirketinin alacağı prim bellidir diyebiliriz. Gözlüğün değerinin %30’u sigorta şirketinin alacağı 

yıllık primdir. Yani 300 lira. Görüldüğü gibi eğer bu telefonu bozma ihtimaliniz %30 ise ödeyeceğiniz prim de telefonun 

değerinin %30’dur.

Yukarıdaki örneğimizde Yunanistan CDS’lerinin 600 puan olduğunu söylemiştik. Bu şu anlama gelir. Eğer 10 milyon 

Euro değerinde bir varlığa sahipseniz; bu varlığı sigorta etmek için ödemeniz gereken prim bu tutarın %6’sı (600 puan 

karşılığı) yani 600.000 eurodur. CDS primi 590’a düşerse ödeyeceğiniz tutar da 590.000 euroya inecektir. 

 Yatırımcı CDS’i nasıl kullanır ?

 • Yatırımcının sahip olduğu bir ülkenin tahvilini kendini korumak amacıyla hedge(gelecekte oluşacak riske karşı 

yapılan işlem) yaparak.

 • CDS’in yükseleceği ya da düşeceği beklentisi ile alım/satım yaparak spekülatif işleme yer vermek.

Eren KURU
İngilizce Bankacılık ve 

Finans Bölümü

FİNANS TOPLULUĞU
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CDS risk primi nasıl artar ve neye göre artar ?

• Bir ülkenin/şirketin büyüme üzerine sorunları varsa,

• Enflasyon ve işsizlik üzerinde beklenti yukarı yönlü ise,

• Faizler yükseliyor ise

• Bir ülkenin Borç/GSYH oranı artıyor ise,

• Bir ülkenin döviz rezervi azalıyor ise,

• Bir ülkenin dış borcunun artacağına yönelik öngörü var ise,

• Bir ülkenin siyasi ve ya finansal olarak endişeler spekülasyonlar var ise.

Kaynak: Bloomberg (2 yıllık Türkiye Devlet Tahvili/ 5 Yıllık Türkiye CDS Dolar)

Kaynak: DeutscheBank Research ( CDS Spreads : Brazilya/Endonezya/Güney Afrika/Türkiye)

FİNANS TOPLULUĞU



26  FINANCIAL POST

FİNANS TOPLULUĞU

Grafik Yorum: 1. durumda Amerikan Merkez Bankası olan FED’in Tapering politikasının etkisi yukarıdaki ülkelerin CDS 

risk priminin artmasında neden olmuştur. 2. durumda ise FED’in yeni başkanı olan Janet Yellen’in güvercin(Rahat para 

politikası) tutumu yukarıdaki ülkelerin CDS risk priminde düşüşe neden oldu.

Yukarıdaki grafikte Türkiye’nin 5 Yıllık CDS risk primi 199.22 dolar olarak görünmektedir. 100 dolarlık bir tahvilinizi  bir 

yıllık dönemde 1.99$ ödemiz gerekiyor.

6 yıl önce yaşanan oto yedek parça üreticisi Delphi Corp.’un iflası hikayesini anlatmakta fayda var. Şirketin ihraç ettiği 

bonoların toplam tutarı 2 milyar $’dı. Oysa iflas sonrasında ödenen CDS tutarı tam 20 milyar $’dı. Şirketin sigorta edilmesi 

gereken kredi tutarının tam 10 katı sigorta edilmişti. CDS piyasasındaki sistematik riskin hangi boyutlarda olabileceğini 

tahmin etmek gerçekten güç. CDS’nin nasıl çalıştığını basit bir soruyla yeniden açıklayarak son noktayı koyalım. İnsan 

komşusunun evini sigortalatıp sonra da ateşe verir mi?

Sonuç olarak; politik risk ve finansal risk bir arada içererek, yatırımcılar tarafında ülke tahvillerinin riskini göstermekte-

dir. Oluşacak riski önlemek için etkili bir finansal enstrüman olarak kullanabiliyoruz. Risk-On durumundayken global finans 

krizi sürecinde etkin olarak kullanımı konusunda tartışmalar sürmektedir.

Keyifli Yatırımlar!

Kaynak: DeutscheBank Research ( CDS Spreads: Türkiye) 
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Ezgi C‹VAN

İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

TÜRKİYE’DE YABANCI 
BANKALAR

Küreselleşen ekonomi , ticaret , iletişim teknolojilerindeki gelişmeler , yabancı bankaların kurulmasına veya Türkiye’ de 

şube açmalarına sebep olmuştur. Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz zamanlarında yabancı sermayenin bankalara gelişi 

yüksek oranlarda olmuştur. Yabancı sermayenin bankacılık sektörüne katılım yolları :

 • Muhabirlik ilişkisi

 • İrtibat bürosu , temsilcilik açma

 • Şube düzeyinde faaliyet 

 • Yeni , bağımlı banka kurulması

 • Yerel banka satınalınması

 • Menkul kıymet borsasında banka hisse senetleri alınması

 • Blok alım yoluyla nitelikli paya sahip olma

 • Kıyı bankacılığı şeklinde gerçekleşir.

Tabiiki faaliyetlerini çoğaltmak isteyen , karını arttırmak , riski dağıtmak isteyen büyük kuruluşlar için ‘Bankacılık’ alanı 

en iyi tercih alanlarından olmuştur. Gelişmiş finansal pazarlarda kar marjları daha düşük olduğu için bankalar yabancı 

ülkelere gitmeyi yeğlerler. Bununla birlikte gittikleri ülkelerde çok uluslu ortaklık yapısı kurarak bilgilerini , deneyimlerini 

arttırmaya çalışırlar. Peki ya etkileri nasıl olur ? Biz ülkemiz açısından birde bunlara göz atalım.

Aslına bakılırsa ilk bakışta güzel bir etki yarattığı gözlerden kaçmıyor. Şöyleki ; yabancı bankaların Türkiye ‘ de faaliyete 

geçmesi demek daha çok banka demek , daha çok rekabet demek , daha çok hizmet kalitesi demektir. Bununla birlikte 

yeni teknolojilerin kullanılması ve yerel bankaların da bu teknolojileri kullanmaya başlaması ve öğrenilmesi önemli bir ge-

lişmedir. Dış dünya ile iletişim hem yeni teknolojilerin artmasıyla hem de yabancı ülkelerin banka temsilciliklerinin ya da 

Türkiye’de banka kurmalarıyla daha çok artmış ve dış dünya ile bağlantıyı daha da güçlendirmiştir. ‘ Know  how ’ dediği-

miz kavram ile bankacılık sektörü bir kademe daha ilerlemiştir. Bu ‘ Know how ‘ kavramı bir bankanın kendi yöntemlerini 

ve teknolojisini başka bir bankaya satması ya da kiralamasıdır. Ucuz kaynaklar elde etmeye başladık. Bankalar arttıkça 

çeşitlilik arttı , daha fazla rekabet ortamı oldu. Böylece Türk Bankacılık sistemi düzeldi , düzene bindi. Yerli sermaye bu-

lundurularak finansal krizlerin derinleşmesi önlenmiştir. Ayrıca ; itibar sahibi yabancı bankalarla ortaklık yapılarak daha çok 

prestij sağlanır ve müşterilere güven daha iyi verilir. Bu durumu şu şekilde örneklendirebiliriz:  

Tablo 1: Yabancıların nitelikli paya sahip oldukları bankalar

Kaynak: http://journal.mufad.org.tr/ ‘den alıntıdır.
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Her şey bu kadar tozpembe değil! Birazda olumsuz etkilerine göz atmakta yarar var. Bu şekilde piyasamız yavaş 

yavaş yabancılaşıyor ve yabancı bankaların kontrolü altına girmesekte bu durumdan etkileniyoruz. Kaynak dağı-

lımında etkin hale geliyorlar. Hangi sektörlerin gelişeceğine yön vererek yerli girişimcilerin söz haklarının bir kısmı 

ellerinden alınmış oluyor. Kriz zamanlarında yabancı bankalar ülkemizi terk ederek krizin daha da büyümesine neden 

olabiliyorlar. Bilindiği üzere ekonomi ülkelerin siyaseti üzerinde etkin bir rol oynar. Fakat küçük ölçekli ülkeler üzerin-

de daha çok siyasete yön verebilirler. Bizim ülkemiz üzerinde böyle bir etkiye sahip olmaları çokta mümkün değildir. 

Fakat Hükümetin sağladığı finansal olanaklardan fazlasıyla yararlanıp önemli karlar elde ettiler. 2001 yılında yaşanan 

kriz sebebiyle birçok Ulusal bankamız yabancı bankalar tarafından satın alınmıştır. Böylelikle yukarıda bahsetmiş 

bulunduğumuz tüm olumsuzluklardan payımızı aldık. İşlerin kötüye gitmemesi için bankaların yabancılaşmasının 

abartılmaması gerekmektedir. Bu durum bizler ve ülkemiz adına çok önem taşımaktadır.  

Tablo 2:Yabancı bankaya dönüşmüş Ulusal bankalar (2000 yılı sonrası)

Kaynak: http://journal.mufad.org.tr/ ‘den alıntıdır.

Not : **Yabancı sermaye olarak kayıtlıdır. Credit Europe Bank Hollanda bu bankanın sahibidir. Fakat o bankanın 

sahibi de Hüsnü ÖZYEĞİNDİR.

Burgan Bank’a

Merrill Lynch

Sberbank
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DAVRANIŞSAL EKONOMİ

Amerika’da Craiglist adında büyük bir ilan sitesine yazılan; “New York’ta yaşayan, 25 yaşında, çok güzel, kültürlü 

bir genç kızım. Yıllardan beri bir sürü erkekle çıktım ama hepsi yılda $250.000 altında kazanan erkekler. Artık bu işten 

bıktım, yılda  $500.000 Dolar üzerinde kazanan bir erkekle evlenmek istiyorum. Çevremde benden çirkin ve kültürsüz 

bir sürü kızın zengin erkeklerle evlendiğini gördüm, onları nerede bulabilirim?” sorusuna bir finansçının verebileceği 

en güzel cevap; “Gördüğüm kadarıyla evlilik olayını maddi açıdan değerlendiriyorsun. Ben senin aradığın kriterlere 

uyan, yani yılda $500.000 üzerinde kazanan varlıklı biriyim. Ancak olaya finansal açıdan bakarsak, benim varlıklarım  

önümüzdeki yıllarda muhtemelen daha da değer kazanacak niteliktedir, ancak karşılığında senin sunduğun varlıkların 

ise zaman içerisinde değer kaybedecek nitelikte. Bu durumda, finansal bir karar vermem gerekirse, satın alma yerine 

kiralamayı tercih ederim. ‘’ cevabı olmuştur.        

Kaynaklar sınırlı olmasına rağmen sınırsız harcama isteği ve tüketim iştahı olan günümüz tüketicilerinden beklenen 

rasyonel harcamalarla bireysel refahı arttırmak olsa da, karşı koyulamaz insan psikolojisi altında birçok araştırmaya ve 

testlere sebebiyet veren tüketim faaliyetleri görülmüştür. Klasik iktisat teorisinde homo economicus, bireyin kendisi 

için en mantıklı kararı verip maksimum fayda sağlayacağını söyler fakat davranışsal ekonomi görüşünün, zamanla tek-

nolojinin de gelişmesi ile yapılabilecek geniş ve bilimsel araştırmalarla netlik kazanıp bu iktisadi insan modelini bizlere 

unutturması bekleniyor.

Kağan KANBUR

İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Kaynakça:
 http://blog.milliyet.com.tr/Davranissal_Ekonomide_Paranin_Psikolojisi/Blog/?BlogNo=413596
http://ekonomiturk.blogspot.com.tr/2013/02/davranssal-ekonominin-olaylara-etkisi.html
http://www.investmentphilosophy.com/behavioural-finance/

Tek başına hiçbir değeri olmayan bir kağıt parçasına bu denli anlamlar yükle-

yen insanoğlu ne oldu da takas yöntemini bırakıp 2600 yılı aşan bu süre zarfında 

parayı icat ederek onu rasyonel sebeplerden çok, duygusal sebeplerle kullanma-

ya başladı? 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan ABD’li psikolog Daniel 

Kahneman bu konu üzerinde durarak, insan psikolojisinin satın alma ve tüketim 

faaliyetlerinde rasyonel sebeplerin önünde olduğunu birçok kez vurgulamış ve ‘homo economicus’ anlayışına karşı 

güçlü bir tez üretmiştir. Süt almak için girdiğimiz marketten meyve veya sabun alarak çıkmak, güneşli günlerde bor-

sa indeksinde büyük artışlar görülmesi, Türk kültürünün yapı taşlarından olan yastık altında ziynet eşyası saklamanın 

Türkiye’yi altın ithalatında bir dünya devi yapması; davranışsal ekonominin rasyonel insan tezi karşısında ne denli güçlü 

bir antitez olduğunu ortaya koyar.

Kayıptan kaçınma ve çerçeveleme bu tezin en önemli iki faktörüdür diyebiliriz. Kayıptan kaçınmak, tüketicilerin 

kaybetmemek için en fazla riski almasıyla açıklanırken, çerçeveleme faktörünün ise tüketim faaliyetlerinde ürünle-

rin sunum şeklinin tüketicileri doğrudan etkilediğini göstermiştir. Örneğin bir etikette %80 yağsız diğer etikette de 

%20 yağlı et yazarken, tüketicilerin çok büyük bir bölümünün %80 yağsız olanı tercih etmesi veya 2 gruba ayrılmış 

kanser hastalarından birinci gruptaki hastalara kemoterapi sonucundaki başarı oranı %60, ikinci gruptaki hastalara 

ise tedavinin başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı %40 dendiğinde, birinci gruptaki deneklerin ikinci gruptakilere göre 

daha büyük bir bölümünün tedaviyi kabul etmesi bu duruma örnektir. Bu konu üzerinde vermek istediğim son örnek 

daha var. 
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KARA ÇARŞAMBA

Kerim ÇAĞLAR 

İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Ülke olarak bugüne kadar birçok ekonomik kriz atlattık.Ancak bunların en büyüğü şüphesiz Kara Çarşamba ola-

rak bilinen, 2001 Ekonomik Krizi’dir.

Kriz öncesi Türkiye’nin durumu:
Milenyumun ilk ayları Türkiye için ekonomik anlamda karanlık geçiyordu. Ekonomik büyüme %-6 idi. Enflasyon 

oranı da %50lere dayanmıştı. Bundan kısa bir süre önce yaşanan 1999 depremi ülkemizin ekonomik açıdan ciddi 

yaralar almasına sebep olmuştu. Üstelik depremin Türkiye sanayisinin kalbi olan Marmara Bölgesinde meydana 

gelmesi birçok insanın ölmesiyle sonuçlandığı gibi ağır altyapısal maliyetlerede neden olmuştu.1999 Marmara dep-

reminin ülkemize yaşattığı kayıp toplamda 13 Milyar $’dır.

Krizin Gelişimi:
22 Aralık 1999 tarihinde Türkiye ile IMF, ‘’Enflasyon Düşürme Programı’’ olarak bilinen Stand-By anlaşması imza-

ladı. Bu programa göre birçok düzenleme uygulamaya kondu. Ve az da olsa etkili oldu. Sermaye girişleri çoğalsa da 

enflasyon oranı bir türlü beklenen seviyeye düşmedi. Cari açık ise inanılmaz bir şekilde büyümekteydi. Ve yıl sonun-

da cari açık 9.8 Milyar $’a kadar çıktı. Gecelik faiz ise Ekim ayında %39, Kasım’da %95 ve Aralık ayında da %183’e 

ulaştı. 19 Şubat tarihinde Çankaya Köşkü’nde, dönemin siyasileri arasında yaşanan gerginlik kriz için bardağı taşıran 

son damla oldu. Merkez Bankası’nın krizi bastırmak için yaptığı müdahaleler sonuçsuz kalmış ve Kara Çarşamba 

olarak bilinen 2001 Krizi patlak vermiştir. Borsa İstanbul ,o zamanki adıyla IMKB 100 endeksi 10.169 puandayken 

bir anda 8.817’ye düştü. Paranın alım gücü her geçen an düşüyor ve esnaflar kepenk kapatmak zorunda kalıyordu.

22 Şubat 2001 tarihine gelindiğinde ise dalgalı kura geçmek zorunda kaldık. Dalgalı kura geçildikten sonra, Dolar 

kurunda artış gözleniyordu. Dolar 688 bin TL’den 962 bin TL’ye çıkmış, faiz oranları yükselmiş ve borsa yılın en dü-

şük seviyesine 6.796 puana düşmüştü.

2001 Mart ayının son günlerinde Dolar 1 Milyon 115 Liraya fırlamış, Mark ise 500 bin Lira civarına doğru çıkmak-

taydı.Aynı zamanda borsada düşüşüne son hızıyla devam ediyordu.

Bu kötü gidişe son verilmesi gerekiyordu. Bundan mütevellit Amerika’dan Kemal Derviş getirildi. Ekonomiden 

sorumlu Devlet Bakanı oldu. Aradan çok zaman geçmeden Mayıs 2001’de ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ uy-

gulandı.Ve başarılı sonuçlar elde edildi.Borsa kısa sürede 9 bin seviyelerine çıkmış,Dolar ve Mark’ta gözle gürülür 

düşüşler olmuştu.Bir süre sonra da faiz 10 puan birden düştü.

Krize TCMB tarafından yapılan müdahaleler:
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası , hiper enflasyonu önleyerek ekonomik istikrarı tekrar sağlamak hedefindey-

di.Piyasalara canlılık getirme maksadıyla alış ve satış oranlarını ilan etti.Ve faiz oranları düştü.

Merkez Bankası’nın Müdahalesi ve TL/ABD Oranları 

(Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d6794cfa-e5b6-45ef-ada2-c14f7a83d2a7/Subat2001Kriz.

pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d6794cfa-e5b6-45ef-ada2-c14f7a83d2a7)

Krizin Sonuçları:
1945 yılında, 2.Dünya Savaşı yaşanırken ekonomik açıdan %15.3 küçülmüştük. O zamandan sonraki en büyük 

küçülme, 2001 yılının son çeyreğinde yaşandı ve %11.8 oranındaydı.

Krizin etkileri arasında; milli gelirimiz 200 milyar $ iken 140 milyar $’a geriledi. Enflasyon oranı %70’leri gördü. 

Türk Lirası’nın değeri üçte bir oranında değer kaybederken, İmarbankası, Egebank, Toprakbank gibi bankalarda 

dahil olmak üzere toplam 23 banka battı. Bu bankaların Türkiye’ye toplam maliyeti 46 Milyar $’dır.

Kriz bir nebze olsun atlatıldıktan sonra, döviz kurunda yüksek açık pozisyonun baskıları görülüyordu. Haziran 

2001’de 6.6 milyar $’lık bir borç takası gerçekleştirilmiş ve bankaların açık pozisyonları kapatılmıştır.

Türkiye ekonomisine çok ciddi zararlar veren Kara Çarşamba’nın ülkemize olan toplam faturası 251.563 milyar $ 

olarak açıklanmıştır.
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DOLARIN YÜKSELMESİ HANGİ 
RİSKLERİ BARINDIRIYOR?

Oğuzhan AĞIRBAŞ

İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü

Son dönemlerde çok sık konuşulan yediden yetmişe herkesin ağzında olan bir soru var.Acaba dolar artarsa 

ne olur? Kısa zaman önce FED’ in para basmayı kesmesi üzerine kırılgan ekonomiye sahip olan Türkiye’nin sıcak 

para girişinde kesilme olmasıyla Türk Lirası’nda ciddi boyutta düşüşler meydana geldi. Ayrıca politik sorunların da 

ekonomiye etki etmesi neticesinde uluslararası yatırımcıların riskli olarak gördüğü Türkiye’den kaçması da en büyük 

etkenlerden biri olmuştur.

Türk Lirası’nın düşüşüyle Merkez Bankası’nın 3 Milyar Dolar civarında bir rakam ile piyasaya müdahale ederek, 

Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybedişini engellemek girişiminde bulunması bile yine de istenilen sonuç 

vermemişti. Çünkü bu yapılan girişim kısa vadede geçici olarak etki yaratır. Uzun vadede kuru düşürmek için Merkez 

Bankası’nın faizleri yükseltmesi gerekmektedir. Merkez Bankası’nın en değerli silahı da budur. Üniversitemizdeki 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Berksoy yazılan bir makalede Merkez Bankası’nın müdaha-

lesinin istenilen sonucu vermemesini iç risklere bağlıyor. ‘’Yargı sistemiyle oynuyorsunuz. Türkiye’ye gelecek adamın 

yasal güvence konusunda güveni yok. Merkez Bankası burada bir şey yapamaz. Merkez Bankası faizi, kuru hangi 

seviyeye getirirse bu riski kapayabiliriz ki? Böyle bir şey mümkün değil.’’ diyor. Dış ekonomistlerin yorumları ise 

Türkiye’nin ‘’Kırılgan Beşli’’ tanımlı ülkelerden biri olduğunu ve bir süredir aynı sorunları yaşadıklarını, bunun temel 

kaynaklarının ise yabancı ve sıcak para girişine duyarlı olan ülkeler olması olarak gösteriyor. Ayrıca Türkiye’nin politik 

sorunlarının da var olması diğer ülkelerden ayıran farklı bir etken olduğunu söylüyorlar. Türkiye ‘’Kırılgan Beşli’’ ülke-

leri arasından ayrıca enflasyon, işsizlik ve cari dengede en kötü konumda bulunuyor. Cari açığın en büyük sorunu ise 

kredi balonu. Son zamanlarda yapılan kredi kısma tedbirleri de aslında bir hayli riskli bir adım. Kredi alımını kısarak 

cari açığı dengelemek işsizliği tavan seviyeye çıkaracaktır. TUİK verilerine göre işsizlik ortalama yüzde 9 civarı iken 

iç talebi daraltmak işlemi oldukça tehlikelidir.

Dövizin artmasıyla ithalat yapan şirketler bu durumdan oldukça etkilenmiştir. Ekonominin kalbi olan İstanbul-

Eminönü’nde herhangi bir firmaya girip sorduğunuzda bütün firmaların sorunu aynıdır. Kurdaki artış %x seviye artar-

sa, sattıkları malda da aynı %x oranında artış yapmalılardır. Yoksa kar marjı aşağı iner. Fakat böyle bir artış olursa 

ürüne olan talep azalır, böylelikle piyasa durgunlaşır ve kazanç ivmesini aşağı çeker. Bunun neticesinde tüketim 

azalır, firmalar zor durumda kalmamak için çalışan sayısını azaltmaya gider. İş istihdamı azaltılırsa büyük pastaya 

bakıldığında işsizlik oranı artar. Var olan bu sorunlara aslında dünya çapındaki çoğu ülke girip çıkmış olarak nitelen-

direbiliriz. Türkiye bu sancılı sürece yeni girmektedir. Politik sorunların azalmasıyla ve diğer ülkelerin ekonomisinin 

dengeye ulaşmasıyla bu durum yavaş yavaş çözülecektir.

Kaynak: BBC Türkiye (www.bbc.co.uk)
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Amerikan Merkez Bankası’nın 2013 yılındaki son toplantısı, gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça önemli ve 

beklenen bir kararla sonuçlandı: FED aylık varlık alımlarını 10 Milyar Dolar azaltma yoluna gitti. Bu, 2008 sonrasında 

‘’günah çıkarma’’ politikası olan gevşek para politikasının sonu anlamına geliyordu.

FED’ in para politikalarında aldığı bu kararın gelişmekte olan ülkelerdeki etkilerine geçmeden önce, süreci ve 

nedenlerini anlamak gerekir. 2007-2008 yılları arasında gerçekleşen emlak sektöründeki ekonomik kriz, etkilerini ge-

nişleterek global bir ekonomik gündem yarattı. Ekonomistlere göre 1930’lardaki Büyük Buhran’dan sonra Amerikan 

ekonomisinin gördüğü en büyük kriz meydana gelmişti. Aynı zaman diliminde başlayan ve etkileri halen hissedilen, 

bankacılık, devlet borçlanması ve düşük büyüme oranları gibi etkenlerin rol oynadığı Avrupa Bölgesi Krizi ortaya 

çıktı. İşte tüm bu ekonomik konjonktürün ülke ekonomilerine olan olumsuz etkilerini minimuma indirmek adına FED, 

tahvil alımlarını 85 Milyar Dolar’a çıkardı. Böylece makro-ekonomik unsurları krizden en az zararla kurtarmayı amaç-

lamıştı. Aylık 45 Milyar Dolar devlet tahvili, 40 Milyar Dolar da ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarında kullanılmak 

üzere FED, 85 milyar dolarlık alımlarını Eylül 2012’de başlattı. 17-18 Aralık 2013 tarihli FED toplantısı sonrasında 

çıkan varlık alımlarını azaltma kararıyla, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde yaşanan suni teneffüs devrinin 

sona erdiğinin sinyallerini verdi. Gerekçeler arasında, istenilen hedeflere ulaşıldığını belirten FED, 18 Aralık 2013 

tarihli açıklamasında verilerin iyileşmesi durumunda tahvil alımlarındaki azalmanın devam edeceğini belirtti. Nitekim 

Ocak 2014 tarihli FED toplantısından, tahvil alımlarında 10 Milyar Dolarlık kesinti yapılması kararı çıktı. Aralık 2013 ve 

Ocak 2014’te alınan bu kararlar doğrultusunda, geçen yılın aynı zamanlarına kıyasla aylık 20 Milyar Dolarlık bir varlık 

alımı kesintisi yaşandı.

FED’ in yeni para politikalarının yansıması ise kendini çok hızlı bir şekilde gösterdi. Başta gelişmekte olan ülkeler 

olmak üzere dünyanın her yerinde hissedilen bu dalga, ülkelerin kendi ekonomilerinde olumsuz bir trende girmelerine 

sebep oldu. Yerel para birimleri, Dolar ve Euro karşısında değer kaybetti. Rus Rublesi, Euro karşısında %0.6’lık değer 

kaybı yaşadı. FED kararlarının ardından Avrupa Borsaları ise son altı haftanın en düşük seviyelerine gerilediler. Geliş-

mekte olan ülkelerdeki değer kayıplarının da etkili olmasıyla ulusal endekslerde %1’e yaklaşan düşüşler yaşandı. 
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   Ülkemizde ise BİST %2,29 değer kaybetti. Hepimizin hatırlayacağı üzere Dolar ve Euro, Türk Lirası karşısında 

tarihi rekorlar kırdı. “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğru-

dan müdahale edilmektedir.” açıklamasıyla birlikte Merkez Bankası 2012 yılından itibaren ilk defa doğrudan satış 

yoluyla Dolar’a müdahale etti. İki kez gerçekleşen müdahaleler sonrasında toplam 9.6 milyar dolarlık döviz satımı 

gerçekleşti. Ancak istenilen olmadı ve dolar tırmanışını sürdürdü. Hükümet yetkilileri, faiz artırımına karşı olduklarını 

ve buna izin verilmeyeceğini belirtti. Bu açıklamaların ardından birçok ekonomistin faiz enstrümanının kullanılması 

yönündeki fikir beyanlarına rağmen geri adım atmayan Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ise ayrı bir tartışma unsuru 

olarak ekonomide korku yarattı. Ancak doğrudan müdahalelerin de sonunda istenilen sonuçları doğurmaması ve 

baskılar Merkez Bankasını faiz artırımı yoluna sevk etti. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, son gelişmelerin 

ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli önlemlerin görüşülmesi için toplandı. Toplantı sonucunda; borçlanma faizi 

%3.5’ten %8’e, haftalık repo faizi %4.5’ten %10’a, borç verme faizi %10.25’ten %15’e, marjinal faiz oranı ise 

%7.75’ten %12’ye çıkarıldı. Hükümet kanadından faiz artırımına yorum Başbakan’dan geldi. Ilımlı bir üslup ile yakla-

şan Başbakan ‘’Merkez Bankası böyle bir karar almış. Bana düşen buna bir süre sabretmektir. Nereye gidiyoruz diye 

bunu görmektir. Faizin tekrar bir geri dönüşü veyahut döviz kurlarında olumlu istikamette gelişme, Borsa İstanbul’da 

yükselme görmemiz halinde bu iyi niyetimizi korumak zorundayız.” dedi. Gün içerisinde yaşanan ufak düşüşlerin 

ardından Dolar ve Euro yüksek seviyelerde kalmayı başardı ve pozisyonunu günümüze kadar korudu.

   Peki, bundan sonra ne olacak? Elbette ki ülkenin makro-ekonomik parametreleri sadece tahvilden mahsul 

değil. Lakin değişen tahvil politikalarının etkileri, diğer bütün parametrelere doğrudan ve dolaylı olarak etki etmiş 

durumda. Örneğin ithalat sektörünün, Dolar hareketlenmesi üzerinden zarar ettiği su götürmez bir gerçek. Maliyet-

lerin bu denli artmasından mütevellit ithal hammadde kullanılan yada ithal nihai ürünlerin etiket fiyatlarına negatif 

yansımalar gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca ülke ekonomimizin kanayan yarası olan cari açık; Dolar-Türk Lirası 

ve enerji piyasası ilişkileri nedeni ile kendini daha da çok hissettirecek. Enerji alanında dışa bağımlılığımızın bu deza-

vantajını ortadan kaldırmak da pek mümkün değil. Aynı zamanda Dolar hareketinin ateşini söndürmek adına yapılan 

faiz artırımları, bankalardan kredi taleplerine kuşkusuz negatif olarak yansıyacaktır.

  Durumun vahametinin farkında olmak, durumun düzeltilemez olduğu yada tamamen negatif etkilere sahip ol-

duğu anlamına gelmez. İthalat sektöründe küçülmeye neden olan bu durum aynı zamanda ihracatçının yüzünü 

güldürmüştür. Merkez Bankası’nın faiz kararları yabancı yatırımcıyı kuşkusuz cezbederek, dövizin yurtta kalmasını 

sağlayacaktır. İthal ham ve nihai ürünlerin bu denli maliyet artışlarının ilgiyi yerli kaynaklara yöneltmesini beklemekle 

pek de ütopik düşündüğümüz söylenemez.
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2007 yılının yazında ABD’de başlayan ve 2008 yılında etkisi bütün dünyaya 

yayılan, finans temelli olarak başlayıp reel sektörü de etkileyen bir krizdir. Bu kriz 

1929’daki ‘’Büyük Buhran’’ krizinden sonra Amerika’da başlayıp dünyayı genel 

olarak etkileyen en büyük krizlerden biri olarak tanımlanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde konut piyasası kredilerinin geri dönüşümünde yaşanan sıkıntı, son yıllarda gayri-

menkul piyasasında yaşanan aşırı fiyat artışları, likidite sıkıntısı, bankaların uyguladığı yanlış kredi politikaları bu krizin 

temelini oluşturmaktadır.

ABD’de faiz oranları düşük seviyelerde olduğu için bankalar ödeme gücü düşük olan kişilere “sub-prime” olarak 

adlandırılan mortgage kredileri vermeye başladı. Fakat merkez bankasının enflasyon ile mücadele için tekrar faiz 

artışına gitmesiyle bu durum bozulmaya başladı. Faizlerin hızlı şekilde artmaya başlamasıyla özellikle değişken faizli 

mortgage kredilerinin geri dönüşümünde sorunlar çıkmasına neden oldu. Kişiler aldıkları kredileri ödeyemez duruma 

düştüler. Yüksek faiz nedeniyle konut fiyatları düşmeye başladı. Böylece mortgage piyasası tehlike sinyalleri verme-

ye başladı. Faiz oranları arttığı için insanların kredi alma imkânları düştü ve konut alımlarında da düşüş yaşandı. Bu 

yüzden inşaat sektöründeki firmaların, konut fiyatlarını piyasanın altına çekmesine sebep oldu.

Bankaların verdikleri kredilerin geri dönüşümünü alamaması nakit para ihtiyacını yüksek seviyelere çıkardı. ABD 

hükümeti bankaları verdikleri kredileri tahvil haline getirip birbirlerine ve Avrupa bankalarına satmaya başladı ve böy-

lece kriz gelişmiş ülkelere ve sonrasında gelişmekte olan ülkelere de yayıldı.

Krizle beraber dolar değer kaybetmeye başladı. ABD ekonomisinin yüksek düzeyde cari açık vermesi bu krizi 

tetikleyen diğer nedenlerden biridir. Artan yatırım talebinin, iç tasarruflar tarafından karşılanamaması ve talebin art-

masıyla ithalatın artması da ülkenin cari açığını yükseltmiştir.

ABD ekonomisi, dünya ekonomisine yön veren büyüklükte olduğu için kriz Dünya ekonomisini olumsuz etkile-

miştir. Küresel krizin en önemli sonuçlarından biri de üretimin daralması olmuştur. Gelişmiş ülkelerde büyüme hızı 

ortalamanın altında kalmıştır. Dünya ticaret hacminde daralmalar meydana gelmiştir, ekonominin önemli kurumlarını 

iflasa sürüklemiştir ( Lehman Brothers, Freddie Mac, IndyMac vb.) .

Küresel piyasayı derinden etkileyen bu kriz Türkiye gibi dış sermayeye bağlı bütün piyasaları etkilemiştir. Krize 

Türkiye açısından bakacak olursak; sermaye girişi ve ihracat kanallarında en önemli etkilerini görebiliriz. Türkiye ih-

racatın büyük bir bölümünü ABD ve Avrupa ile yapıyor olması krizden etkilenme payını arttırdı. Böylece krizle birlikte 

ülkelerde yaşanan talep daralması Türkiye ihracatını ve üretimini de etkiledi. İhracata dayalı olarak üretim yapan 

beyaz eşya, tekstil gibi sektörlerde işten çıkarmalar meydana gelmiştir ve bazı sanayi tesisleri üretimine ara vermiş, 

bazıları ise kapanmak zorunda kalmıştır. Görüldüğü gibi kriz işsizlik sorunu da tetiklemiştir.  

Sonuç olarak; krizin hasarını azaltabilmek için birçok önlem paketi ve fon sağlandı. Gerekli tedbirler alınarak krizin 

bütün dünya ekonomileri için en hafif şekilde atlatılması sağlanmaya çalışıldı.

Kaynakça: HYPERLINK “http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/090317164507.pdf” http://www.ekopolitik.org/images/cust_fi-

les/090317164507.pdf

 HYPERLINK “http://www.bjmer.net/Makaleler/935938682_I.GOCER(2).pdf” http://www.bjmer.net/Makaleler/935938682_I.GOCER(2).pdf

 HYPERLINK “http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/file/haziran2010/69-83.pdf” http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/file/haziran2010/69-83.pdf
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Uluslararası  çaptaki CEO (chief executive officer) uygulaması, ABD’nin dünyaya ih-

raç ettiği kapitalist bir yönetim birimidir.

Günümüzde şirketleri, çalışanlar ve işverenler diye iki bölüme ayırıyoruz.Şirketler büyüdükçe yönetici sınıfı,orta 

kademedeki yönetici ve tepe yönetimi olarak sınıflar oluşuyor.1980’li yıllardan sonra işletmelerin başına kapitalist 

rejimin yeni ürünü olan CEO olarak bildiğimiz aslında tek kişilik yönetim birimi dünyaya pazarlandı. Böyle bir yönetim 

şekli  her yönüyle firmaların prensiplerine , kurallarına ve geleneklerine aykırıdır. Şirketlerin başına getirilen CEO’lar 

hem genel müdür hem de yönetim kurulu yetkilerine sahip olduğundan söz konusu şirket ilkeleri zaten ortadan kalk-

mış oluyor. Bu ilkelerin ortadan kalkma sebebi;  CEO’lar genel müdür sıfatıyla önce stratejiler, projeler  ve  değişmesi 

gereken herhangi bir konu hakkında öneriler hazırlar ve yönetim kurulu onayına sunar.Aynı zamanda yönetim kurulu 

başkanı koltuğunda oturup kendi önerisini değerlendirir. Durum böyle olunca kendi önerisini kabul etmeme gibi bir 

olasılık yoktur. Böyle bir yönetim şeklinde, demokratik bir yönetim, çok seslilik ve ortak görüşlerin savunulacağı bir 

ortamdan söz etmek mümkün değildir. Ortak bir yönetim ve ortak fikirlerin olmadığı bir yönetim şeklinde, şirketin 

kötüye gidişi hakkında kimse fikir belirtmek istemez ve alternatif kurtarma planları sunmaktan çekinir.

Global ekonomide CEO’lar birer patron olmaktan çıktı. Bunun yerine birer para babası oldu. Çünkü CEO ‘lar her 

ne kadar şirket çalışanı gibi görünse de, işin aslı öyle değildir. Çünkü CEO’lar şirketin karına daima ortak olurlar ve 

şirket zarar edecek olursa bu zararın tek kuruşu onların cebinden çıkmaz. Yetkiler sınırsız olunca, CEO ‘ların da kendi 

hesaplarına ne kadar para aktardıkları kontrol edilemez hale geliyor.

Türkiye’de CEO ya da diğer ismi ile genel müdür ,alt düzey çalışanından 33 kat daha fazla  ücret aldığı bilinmek-

tedir. Capital’in ücret araştırmaları ve insan kaynakları uzmanlarının araştırmaları bu gerçeği doğruluyor.

 

Uzman araştırma şirketi Equiler, ABD ve dünyanın en büyük 200 firmasının CEO’larının 2009 yılı kazançlarını 

derlediği bir liste yayınladı. Buna göre Oracle’ın CEO’su Lawrance  J.Ellison’un  yıllık kazancı 84.5 Milyon Dolar 

olarak ilk sırada yer aldı ve Türk asıllı Coca Cola CEO’su Muhtar Kent  17.8 Milyon Dolar kazancı ile ancak ilk 50’ye 

girebilmiştir.

 Kapitalist rejimin dünyaya pazarladığı  bu yönetim şekli, her ne kadar büyük firmalar için önemli gibi görünse de 

öyle değildir. Tek kişilik yönetim şekli, benimsendiği takdirde demokratik bir yönetim şekline engel olmakla beraber 

firmada çalışanlar arası dengesiz bir kazanç birimi ortaya çıkarmaktadır.

CEO
MODERN YÖNETİCİLER VE 

PARA BABALARI




