
 

 

www.ergununutmaz.com  / 1 5

Röportaj  

Akademik bir çalışmaya katkı  
18 Ekim 2020

Ergun UNUTMAZ 
Ekonomist 

@ergun_unutmaz

Bu yazı, finans sektöründe tecrübesi olan profesyonellerin, öğrencilerle röportaj yapabilmesi 
talebine karşılık olarak hazırlanmıştır. Bu vesile ile kendilerine görüşlerimi sordukları için teşekkür 
eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Metin içinde, tarafıma yöneltilen sorulara olduğu gibi yer 
verdim, ancak isimleri etik olarak gizli tuttum. Kendileri dilerlerse tabi ki açıklayabilirler. 

Değerlendirmelerimin kişisel görüşlerimin sınırlı bir kısmını ve güncel yayınlardaki düşünceleri 
yansıttığını belirtir, bunların yatırım kararları ya da herhangi bir enstrümanın alım satımı için bir 
tavsiye niteliği taşımadığını önemle vurgulamak isterim. 

Soru 1: Kendinizden (özellikle de mesleki hayatınızdan) bahseder misiniz lütfen? 

Cevap 1: Merhabalar ben Ergun Unutmaz. Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İktisat 
Bölümü mezunuyum. Şartların gereği değil, severek ve isteyerek okuduğum bir bölüm 
olduğu için ekonomist kimliğimi diğer unvanların önünde görmekten de mutlu olduğumu 
söylemeliyim. Ancak salt ekonomi bilgisi, hedeflerim için yetersiz kaldığında bilgi 
birikimimi Gazi Üniversitesinde, Ekonometri yüksek lisansı ile sayısal alanda genişlettim. 
Ardından da Ankara Üniversitesinin Avrupa Birliği temel ve uzmanlık eğitimlerini 
tamamlayarak Belçika, College of Europe - Bruges’de Avrupa Ekonomik Çalışmaları 
alanında ikinci yüksek lisansımı tamamladım. İş kariyerim açısından da 3 yıl Türk Hava 
Yolları Muhasebe Uzmanlığı yaptıktan sonra Maliye Bakanlığında hem gelir hem de 
harcama kısımlarında 10 yılın üzerinde önemli pozisyonlarda bulundum. Dolayısı ile 
gerek ekonomi gerekse de finans konusunda köklü bir altyapıya sahip olduğumu 
belirtebilirim. 
 
2013 yılından beri fon yönetimi konusunda aktif 
çalışmaktayım ve hâlihazırda 4 farklı ülkede; para, 
sermaye ve emtia piyasalarında yatırım yönetimi ile 
ilgilenmekteyim. Bununla birlikte ilk hisse senedimi 
1997 yılında aldığımı ve 2001 yılında İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasında staj gerçekleştirdiğimi 
de not düşerek finansal piyasalardaki ilgimi bir 
referans noktası ile somutlaştırabiliriz belki. 

Soru 2: Finansal sektörde matematik/istatistik bilgisine sahip olmanın ve analiz yapabilme, analitik 
düşünebilme yeteneğinin önemine dair neler söylemek istersiniz? 

Cevap 2: Sina qua non! Hesap kitap becerileri bu işin olmazsa olmazıdır. Yukarıda da 
belirttiğim gibi ekonometri yüksek lisansı yapmamın nedenlerinden birisi de buydu. 
“Gelir artınca tüketim artar.” hipotezi ekonomide kabul görse de “Gelir bir birim artınca 
tüketim acaba ne kadar artar?” sorusunun cevabına giden yol budur. Rassal yürüyüş 
süreçleri, dağılımlar, model tahminleri vb konularla ilgileniyorsanız ve finans dünyasında 
başarılı olmak istiyorsanız bu alanlarda mutlaka ciddi anlamda çalışmalısınız.
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Soru 3: Verilere baktığımızda, Türkiye’deki finansal kurumların/finansal aracıların en büyüğünün 
bankalar olduğunu, banka dışı finansal kurumların/finansal aracıların sistemdeki ağırlıklarının 
görece az olduğunu görüyoruz. Bu durumun en önemli nedenleri nelerdir acaba? 

Cevap 3: Bu, kapsamlı bir analizle cevaplanması gereken, hatta bir araştırma konusu 
olabilecek nitelikte bir soru. Elimde son veriler yok, ancak genel olarak bunun temelinde 
yatan gerekçeler birkaç başlık altında sıralanabilir: Öncelikle finansta güven çok önemli. 
Halkın geçmişte yaşadığı sorunlar ve güven kaybı burada önemli bir rol oynamaktadır. 
Maliyet unsurları bakımında aracı kurumların daha uygun imkânlar sunduğu ve aracılık 
faaliyetlerinde donanımlı kadrolara sahip olduğu bilinmektedir. Demek ki önce bu açığı 
gidermek gerekebilir. İkinci önemli bir unsur da bilgilendirme üzerinedir. Bugün çoğu 
kişi aracı kurumların yetkinliğini ve işlem süreçlerini öğrendikçe bu alana yönelebiliyor. 
Bu kapsamda Covid-19 sonrası açılan ciddi sayıdaki yeni hesapların dağılımına bakarak 
bir analiz de yürütülebilir, bu kişilere tercihlerinin gerekçesi sorulabilir. Son olarak 
alışkanlıklar ve hedefler de önemlidir. Bankalar üzerinden gerçekleştirilen finansal 
işlemlerin maliyetleri yüksek olsa da işlem sıklığı az ve diğer bankacılık hizmetlerini 
kullanım oranı yüksek olan kişilerin davranış kalıpları bu konuda muhtemelen yeterince 
yüksek bir açıklama sağlamaktadır.  

Soru 4: Türk halkının büyük çoğunluğunun, birikimlerini (özellikle de altın cinsinden olan 
birikimlerini) yastık altında saklayıp finansal sistem dışında tutmayı tercih ettiğini veriler bize 
söylüyor. Bu durumun en belirgin nedenleri nelerdir? Çözüm olarak neler yapılabilir? 

Cevap 4: Bu da yukarıdaki soruyla benzerlik taşıyan nitelikte bir durumdur. Güven, zor 
kazanılıp kolay kaybedilen bir değerdir ve iki yönlü çalışmaktadır. Tasarruf sahipleri 
kurumlara, sisteme ya da yönetime güvenmiyor olabilirler ve bu nedenle olası iflas, mal 
varlıklarına el konulması vb. gibi nedenlerle birikimlerinin zarara uğrayacağını 
düşünmeleri bu tür eylemleri makul kılabilir. Buna ek olarak bir de kayıt dışı yollarla 
elde edilen gelirle edinilen varlıklar durumunda da kara para ekonomisi söz konusu 
olabilmektedir. Çözüm önerisi, yapısal reformlar yanında kültürel değişim ve gelişim 
sürecini de içermektedir. Eğitim, bilinçlenme, finansal okuryazarlık ve güven unsuru 
birleşince sistem de derinleşecektir zaten. Bankanın iflas etmesi riski eve hırsız girmesi 
riskinden ya da saklanan varlıkların unutulması, zarar görmesi ya da değerini yitirmesi 
riskinden daha yüksek değildir muhtemelen.  

Soru 5: Spekülatörler finansal piyasalar için neden önemlidir? 

Cevap 5: Öncelikle spekülasyon ile manipülasyonu ayırmak gerekmektedir. İkincisinde 
gerçeklerden uzaklaşarak, işin için hile, sahtekarlık, dolandırıcılık gibi unsurların da 
dahil olması ve hatta piyasa fiyatının yapay olarak etkilenmesi ile bir çıkar elde edilmesi, 
girmektedir ki zaten bu kanunen de yasaktır. Ancak spekülasyon piyasa koşullarında, 
fiyatlar arasında zamanın farklı noktalarında oluşabilecek farkı tahmin ederek ve bu 
yönde risk üstlenerek gerçekleştirilen yasal bir faaliyettir. Spekülasyon, piyasalarda işlem 
hacmi ve derinlik sağlayarak piyasaların gelişmesine yardımcı olabileceği gibi aynı 
zamanda balon ya da köpük oluşumu şeklinde yanılgıların ortaya çıkmasını da 
engelleyebilmektedir (ya da kalabalıkların kitlesel yanılgısı nedeniyle bu süreci 
körükleyebilmektedir de). Önemli olan; herkesin eşit erişimi olan bilgiler ile ve fiyat 
oluşum sürecini yasal yollar dışında bozmadan pozisyon alınabilmesidir.
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Soru 6: Sermaye Piyasası Kurulu insider trading (içeriden öğrenenlerin ticareti) vakalarını tespit 
etmekte ne kadar başarılı? ve ayrıca Insider trading olayları nasıl önlenebilir? 

Cevap 6: Bu konuda SPK’nın çalışmalarını ve gerçekleştirdiği projeleri bilmediğim için 
başarı oranı konusunda bir şey söylemem doğru olmaz. Ancak uluslararası yatırım 
raporlarında dikkat çeken bir nokta vardır ki; şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve fırsat 
eşitliği gibi konular gerçek yatırımcılar için faiz oranları ve yüksek getiri gibi konulardan 
daha önde gelmektedir. İçerden bilgi ile yapılan alım satım işlemlerinde haksız kazanç 
elde edenlerin sistemin işleyişine muhakkak olumsuz etkileri vardır ve en katı şekilde bu 
tür girişimler engellenmeli, önemli bilgilerin kamuoyu ile paylaşımında tarafsızlık, 
eşitlik ve ivedilik ilkeleri herkes için gözetilmelidir.  

Soru 7: Döviz tevdiat hesapları ve dolarizasyon konusu çerçevesinde neler söylemek istersiniz? 

Cevap 7: Yukardaki sorularda olduğu gibi burada da güven unsuru öne çıkmaktadır. Bir 
ekonomide ihracat-ithalat faaliyetleri ile uğraşmadığı, yurt dışı seyahat, alış-veriş gibi 
harcamaları olmadığı hâlde kişilerin bankalardaki döviz mevduat hesapları artıyorsa, 
sıradan bir evin kirası bile döviz üzerinden belirleniyorsa ulusal paranın yabancı paralara 
karşı değer kaybedeceği kanısı toplumun geneline yayılmış demektir.  

Bunlar 1999 sonlarında Türkiye ekonomisinde görülen gelişmelerdi ve kriz sonrası 
toparlanma sürecinde toplumda enflasyonun kontrol altına alınacağı, ekonominin iyi 
yönetileceği, siyasi risklerin azalacağı beklentisi oluşunca süreç normalleşmişti. Ancak 
şunu hatırlatmak gerekir ki; beklenti yönetiminin önemli bir unsuru söylemlerin 
eylemlerle desteklenmesidir ve bu unsur süreklilik, istikrar gerektirmektedir.   
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Soru 8: Kısa-orta ve uzun vadede Türk bankacılık sektörünü bekleyen en önemli risk türü nedir? 
Kredi riski mi? Likidite riski mi? Faiz oranı riski mi? Başka bir risk mi? 

Cevap 8: 2001 krizinden ve geçmişteki tecrübelerden konu açılmışken Türkiye’de 
bankacılık kesiminin bu krizden sonra oldukça güçlendiğini hatta dünyada birçok 
ekonomiden açık ara ilerde olduğunu düşünüyorum. Bu gelişim sürecinde; 
gerçekleştirilen hukuki, teknik ve yapısal düzenlemeler yanında Türkiye ekonomisinde 
dinamik, genç ve yeniliklere açık büyük bir kesimin bulunmasını da bir şans faktörü 
olarak değerlendiriyorum. Ancak uzun bir süredir küresel olarak bankacılık ve finans 
kesimi zor yıllar geçiriyor. Düşen kârlılık, artan maliyetler ve riskler bankaların hisse 
senedi fiyatlarına da yansımaktadır zaten. 2001 krizinde likidite yönetimi başat rolü 
oynamıştı, ancak ben mevcut koşullarda bir likidite sıkıntısından ziyade kredi ve iflas 
risklerini daha yüksek olasılıklı görüyorum. Covid-19 sonrası ABD başta olmak üzere 
tüm ekonomilerde cafe, restoran, turizm ve otelcilik gibi alanlarda faaliyet gösteren 
işletmeler çok zor günler yaşıyor. Bunların arasında iflas başvurusunda bulunanlar 
yanında beklenmedik büyüklükte şirketler dahi borçlarını geri ödeyememe ya da borç 
yapılandırması sürecinden geçiyor. Ekonomik büyümeyi sağlamak için kredi kanalı 
üzerinden yapılan genişleyici politikalar ile kredi kalitesi düşüyorsa bankalar da bundan 
doğal olarak olumsuz şekilde etkilenecektir. Bir diğer risk unsuru ise Türkiye ve 
gelişmekte olan ülkeler için kur riskidir. Oynaklığın (volatilitenin) yüksek olduğu bu 
sıkıntılı süreçte risk yönetimi her zamankinden daha önemlidir. 

Soru 9: Koronavirüs salgınının Türk bankacılık sektörü açısından değişime yol açmasını 
beklediğiniz en önemli 3 konu nedir? 

Cevap 9: Dijital ödeme sistemlerinin genel olarak oldukça önemli olduğu artık herkes 
için netleşmiştir. İnternet üzerinden bankacılık hizmetlerinin kolay, güvenli ve hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilmesi son derece mühimdir. İkinci bir nokta ise kripto paralar 
konusudur ki, bu konu görmezden gelinmeyecek kadar ciddi bir seviyeye taşınmakta 
hatta Avrupa Merkez Bankası dahi kendi kripto parası üzerine çalışmalar yürütmektedir. 
Bu tür araçların spekülatif karakteri bir yana merkezi olmayan finans sistemi artık üst 
seviyelerde tartışılmaktadır. Türk bankacılık sektörü zaten çok yetkin ve bilgli kişilerce 
yönetiliyordur muhakkak ama, naçizane kendimce üçüncü bir gelişim yolu önerecek 
olsam kesinlikle “yeşil alımlar” derdim. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (Environmental, 
Social, Governance) adıyla ESG olarak bilinen ve bu konuda bir özet hazırladığım alan 
büyük yatırımlar, krediler ve teşvikler için mutlaka dikkate alınmalıdır. 

https://drive.google.com/file/d/1FeJD6fpkwvVguKsg5fTd0jJmVcHt32pD/view
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Soru 10: Meslek hayatınızda bizimle paylaşabileceğiniz ilginç bir olay var mıdır? 

Cevap 10: 1997 Asya, 1998 Rusya ve 2001 Türkiye krizlerini hem lisans eğitimi 
sırasında yaşamış hem de finans piyasalarına ilk yatırımlarını bu dönemlerde yapmış 
birisi olarak çok fazla bilgi ve deneyim edindiğimi, 2008 Küresel Finans Krizi ile de 
tecrübelerimi ve düşüncelerimi test etme şansım olduğunu söyleyebilirim. Ancak 
yaşadığım en ilginç olay, Covid-19 sonrası herkes panik satışı yaparken tecrübelerime, 
değerleme/hesaplama ve portföy yönetim anlayışıma güvenerek, Mart ayında kademeli 
olarak yaptığım alımlarda yatıyor. Bunların çoğu bugün dipleri yakalayan maliyetler 
olarak portföyümde.  

Ama aynı strateji Brent türü petrolde işe 
yaramadı. Yüklü miktar ile alım tarafındaki 
(long) pozisyonlarımı, vadeli sözleşmelerde, 
tarihte görülmemiş bir şekilde eksi fiyatlama 
getiren satış baskısı (short squeze) nedeniyle 
zararına kapatmam yaşadığım ilginç bir tecrübe 
oldu. Çünkü ne kadar deneyim ve bilgi 
birikiminiz olursa olsun, eğer risk yönetimi 
anlayışınız yoksa zor durumda kalabilirsiniz.  
      

Keynes bunu zaten belirtmişti: “Piyasaların akıl dışı kalabilme süresi sizin borçlarınızı 
ödeyebilir olma sürenizden çok daha uzundur”. Bu nedenle sanırım zararı kabul edip 
akışın yönünde gitmek zor olsa da yaptığım doğru şeylerden biriydi. Bu konudaki 
Contango başlıklı yazım da ilgilenenlerin ilgisini çekebilir.  

Soru 11: Üniversitemizde finans-bankacılık ve sigortacılık alanında eğitim almakta olan bizlere 
özel olarak neler tavsiye edersiniz? 

Cevap 11: Okumayı ve seyahat etmeyi seven birisi olarak çok çeşitli ülkelerden çok 
farklı kültürlerden insanlarla çalışma, sohbet etme şansına sahip oldum. Yabancı dil bu 
nedenle kilit bir rol oynamaktadır. İngilizce zaten anadiliniz kadar olmasa da ona yakın 
olmalıdır, burada bir tavsiye yok. Ben kendi adıma 4 farklı dilde çok iyi olmak üzere 5-6 
dilde iletişim kurmak için çok fazla emek, zaman ve kaynak harcadım ve bunların 
hepsine değdiğini söyleyebilirim. Paranın dili yok, ama bilanço ve haber okumak için, 
pozisyon açmak/kapamak, sorunları çözmek için ben her zaman ilk kaynağı kullanmayı 
tercih ederim. Tavsiyen eğitim ve kültür alanında sürekli yatırım ve gelişim olurdu. 

  Çalışmalarınızda başarılar diler, bu fırsat için tekrar teşekkür ederim. 
  Saygılarımla

http://www.ergununutmaz.com/yatirim-psikolojisi-contango/

