GÜNDEMİN SESİ

Sözcü’nün en gizemli yazarı
Sözcü’de kurulduğu ilk
günden beri yazan Murat
Muratoğlu, gerçek soyadını
kullanmıyor çünkü
yazılarını özgürce yazmak
istiyor. Bir zamanların
hızlı borsa broker’ı Murat
Muratoğlu, “Türkiye
ekonomisindeki sıkıntı, adı
konulmamış bir krizden
kaynaklanıyor” diyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR
Türk basınının cesur gazetelerinden Sözcü’nün cesur köşe yazarlarından biri de Murat Muratoğlu… 44 yaşındaki Muratoğlu, tam 21 yıldır
Meydan, Gözcü, Referans ve son olarak da Sözcü
Gazetesi’nde yazıyor. Sade ve anlaşılır bir dille
halkın anlayacağı ekonomi yazıları yazan Muratoğlu, ekonomiye lise yıllarında ‘borsa’ya duyduğu
ilgi ile ısınmış. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat
Bölümü’nü bitirdikten sonra Amerika’ya giden
Muratoğlu, İkiz Kuleler’de bulunan emtia borsasında bir yıl çalışmış. 20’li yaşlarda “Amerika’da en
genç broker lisansına sahip” isimlerden biri olan

Muratoğlu, ani bir kararla Türkiye’ye dönmüş ve
özel sektörde kariyerini sürdürmüş.
Yerli, yabancı birçok kurumda çalışan
Muratoğlu, Hazine, fon yönetimi, özel bankacılık,
eğitim, danışmanlık gibi birçok alanda tecrübe
edinmiş. Gazetenin yayınlandığı ilk günden bu
yana Sözcü Gazetesi ekonomi sayfalarında yazan
Murat Muratoğlu’nun haftada beş gün yazıları
yayınlanıyor. Sohbetimiz sırasında Muratoğlu
ile ekonominin geleceği ile ilgili uzun uzun
sohbet ediyoruz. Yılın ikinci yarısının bizi daha
da zorlayabileceği görüşünde olan Muratoğlu,
“İhracat ve turizm gelirlerimizin düşmesi oldukça
can sıkacaktır. Hele bir de referandum ya da seçim
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Hemen hemen aynı kadro ile Sözcü kuruldu.
Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda da Metin
(Yılmaz) Abi’nin oturmasıyla yola çıktık.
Günlük yazı yazmak zor mu? Diğer
mesleğinizde karşılaştırdığınızda medyada
üretim yapmak zor mu?
Sözcü’nün ilk yılı 2007’de haftada üç
gün köşe yazarken bu sayı birkaç ay sonra dörde
sonrasında ise beşe çıktı. Haftada 5 gün, her biri
ayrı olmak üzere başka bir konuyu işlemek kolay
değil… Belki bir başka ülkede olsanız çok daha
zor olabilirdi ancak Türkiye’de gündem çok hızlı
değişiyor. Bu durum da konu bulmakta nispeten
kolaylık yaratıyor.
Son yıllarda medyaya artan baskıyı
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben artan baskıyı avantaj olarak görenlerdenim. Bizi diri tutuyor. Diğer gazetelerin yapamadığını yapıp okuyucularımızdan da övgüler
alınca gurur duyuyorum. Bizi destekleyen hiçbir
grup yok. Başarı tamamen Sözcü’nün ve sahibi
Burak Akbay’ın… Yazarlarımıza dava yağıyor
ancak yılıp, tükenen, kalemini eğen yok! En
basitinden Binali Yıldırım’ın oğlunun kumarhane
resmi… O resim Hürriyet ile bize aynı anda
geldi. Biz kullandık, Hürriyet kullanamadı. Buna
cesaret derler.
Sözcü gibi bir gazetede, Türkiye’nin
usta köşe yazarlarıyla birlikte olmak size
nasıl bir sorumluluk yüklüyor?
Cevabım “Sözcü gibi bir gazetede,
Türkiye’nin usta köşe yazarlarıyla birlikte olmak”
deyişinizde saklı… Gazeteci ve yazar olarak
Türkiye’nin en kaliteli ekibi bizde… Kimse Sözcü
yazarlarının dürüstlüğünden şüphe bile edemez.
Aslına bakarsanız çalışması zor bir grup…
Yazarların hepsi kendini Sözcü’den önce zaten
kanıtlamış. Herkes general… Yönetim de arkalarında kapı gibi… Onların arasında yer almak
muhteşem bir duygu… Düşünsenize gazetenin
ekonomi köşesinde benimle beraber Ege Cansen
de yazıyor. Bu benim için büyük bir onur…
Yazılarınıza ekonomi yönetimi ve iktidardan çok tepki geliyor mu? Çok tekzip

alıyor musunuz?
Dokuz yıl içerisinde bugüne kadar bir
tek Halk Bankası ile ilgili bir yazıda tekzip aldım.
O yazıda da haklıydım ama uğraşmayalım dedik.
Zaman haklı olduğumu gösterecek.
Açılan başka davalar da oldu fakat sorunsuz atlattım. Birkaç kez hükümetin bakanları ile
telefon konuşmalarım oldu ama ne yalan söyleyeyim muhalefet milletvekilleri daha çok arıyor.
Meslek odaları ve şirketlerden aramalar geliyor.
En büyük şansım, çoğu telefonumu bulamıyor ve
gazeteden de kolay kolay alamıyorlar.
Tepki anlamında sıra bana fazla
gelmiyor. Sonuçta ben somut veriler üzerine yazı
yazıyorum. Düşüncelerim de somut verilerin
yorumlanması. Diğer yazarlarımızın aksine sıkıntı
çektiğimi söylersem haksızlık olur.
Biraz da ekonomiyi konuşalım…
Türkiye 2016’da ilk çeyreği geride bıraktı.
Sizce ekonomik açıdan Türkiye’yi nasıl bir
yıl bekliyor?
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gündeme oturursa ip, inceldiği yerden kopar”
diyor. Türkiye’de halen adı konulmamış bir kriz
olduğunu belirten Muratoğlu şu değerlendirmeleri
yapıyor: “Sıkıntı adı konulmamış krizden kaynaklanıyor. KOBİ’lerden geçtim, dev şirketlerin
birer birer iflas erteleme kararı çıkarttığı bir
ortam normal midir? Kriz derken nasıl bir krizden
bahsediyoruz? Sadece doların artmasını, borsanın
düşmesini “kriz” olarak nitelendiren geleneksel
dar görüş açısından mı? Kriz deyince illa bankaların batması mı gelmeli akla?”
Sözcü ekonomi yazarı Murat Muratoğlu
İSMMMO Yaşam’ın sorularını yanıtladı.
Murat Bey ekonomiye ilginiz nereden kaynaklanıyor?
Beni ekonomiye iten etken Türkiye’de borsanın kuruluşudur. Daha lise yıllarında olmama
rağmen borsayla oldukça ilgiliydim. Hedeflerimi
hep bu doğrultuda çizdim. Büyük kurumlarda
büyük montanlı müşterilerle çalıştım. Çok şey
gördüm, yaşadım, öğrendim. Birçok krize, insanların batışlarına, zengin oluşlarına şahit oldum.
Hep bir sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalıştım. Bu
dinamik yapı beni kendisine tutkuyla bağladı.
Kariyerinizdeki ilk basamaklar
neydi?
Askerlikten sonra yine borsa ile devam
ettim. Yerli, yabancı birçok kurumda çalıştım.
Hazine tarafına geçtim. Fon yönetimi, özel bankacılık, eğitim, danışmanlık derken uzun yıllardır
piyasanın içerisindeyim.
Aynı zamanda gazetecilik de devam ediyordu. Zaten içinde olduğum bir çevre hakkında
yazı yazmak zor olmuyordu. Hala da olmuyor.
Meydan, Gözcü, Referans ve nihayetinde Sözcü
Gazetesi ile birlikte 21 yıldır yazıyorum.
Sözcü Gazetesi’nde ne zaman
yazmaya başladınız? Sözcü ile yollarınız
nasıl kesişti?
Sözcü Gazetesi’nde yayımlandığı ilk
gün 27 Haziran 2007’den beri yazıyorum. En
kıdemli iki yazardan biriyim. Diğeri Mehmet
(Türker) Abi… O zamanlar yazdığım Gözcü
Gazetesi siyasi baskılar nedeniyle kapatılmıştı.
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‘İSMMMO,
DİK DURAN BİR
MESLEK AİLESİ’
İSMMMO’yu tanımanın yanı sıra büyük saygı da duyuyorum. Gerek yönetimiyle gerekse üyeleriyle olsun dik duran bir
meslek ailesi… İSMMMO’nun bültenleri
ve araştırmaları benim için birçok kere
kurtarıcı olmuştur. Ne yazsam diye düşündüğüm anlarda mail kutumda Türkiye’nin
iktisadi, mali ve toplumsal yapısına ilişkin
araştırmaları, raporları ilk baktıklarım
arasında. Tarafsızlığından şüphe etmeden
rahatça kaynak olarak kullanabiliyorum.
Bu rahatlık benim için çok önemli… Beni
kendisine inandırmış bir kurum İSMMMO…
Üyeleriniz İSMMMO’ya özel aldığım muratismmmo@gmail.com adresinden bana her
zaman rahatlıkla ulaşabilirler.
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Türkiye’nin 2016 için bir karar vermesi
gerekiyordu. Ya büyümeyi destekleyerek
popülist bir yola girecekti ya da kırılganlıkları
azaltma konusunda iyi bir denge tutturacaktı.
Görünen o ki Türkiye büyümeyi seçti. Büyüyebilir mi? Orası muallak! Borcumuz dış dünyaya
olduğundan biraz da küresel dalgaları izlemek
durumundayız… Çin sallanır, Amerika faiz
artırır, Avrupa durgunluktan kurtulamazsa
elimiz mahkum tadımız kaçacak. Türkiye çok
düşük bir tasarruf oranına sahip olduğu ve
hükümet de tasarruf etmediği için hep dışardan
borçlanmaya muhtaç… Oysa ülke olarak kredi
kartımızın limitlerini doldurduk. Musluk kısılırsa,
fena… Nitekim bizi esas zorlayacak olan yılın
ikinci yarısıdır... İhracat ve turizm gelirlerimizin
düşmesi oldukça can sıkacaktır. Hele bir de
referandum ya da seçim gündeme oturursa ip,
inceldiği yerden kopar.
Yeni Merkez Başkanı’nın ilk icraatı
olan 0.50 baz puanlık indirimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun kur, enflasyon
gibi enstrümanlara yansıması ne olur?
Belli ki 0.50 indirimi piyasalar sevdi.
Siyasi irade bastırıyor. İndirimlerin devamı da gelecek. Şu an için ortam müsait. Ekonomi kaldırır.
İyi de zamanı geldiğinde tepkilere aldırmadan
düşürdüğün gibi artırabilecek misin faizleri?
Neden faiz düşürülür? Para politikalarını
gevşetmek, aktiviteyi artırmak için… Demek
ki yakında büyüme hızlanacak, ücretler artacak
hesabıyla yola çıktılar. İyi de her ilaç her hastaya
iyi gelmez ki! Biz faizleri fazla düşürürsek döviz
artar. Çok büyük döviz borcuna sahip olduğumuzdan canımız çok yanar. Bizim gibi ithalata
bağlı bir ekonomi için de bu enflasyon demektir.
Faizi neden hızla düşürmek istiyorlar?
Krediler ucuzlasın, tüketim artsın, yatırım
yapılsın, ülke büyüsün. Teoride güzel düşünce…
Pratikte düşük faiz her zaman yüksek büyüme
oranı anlamına gelmiyor. Japonya’da faiz oranı
negatif fakat ekonomi küçülüyor. Hindistan’da
faiz oranı yüzde 6.5 fakat yüzde 7.46 ile dünyada büyüme oranı en yüksek olan ülke…

Dengeyi iyi yakalamak gerekiyor. Daha
önceki tecrübelerimiz bizim bu dengeyi kuramadığımızı söylüyor. Türkiye’nin önceliği faiz değil
döviz kurudur.
Merkez’in bundan sonra bağımsızlığını koruyabileceğine inanıyor musunuz?
Dünyada merkez bankaları bağımsız mı?
Hiçbiri tamamen bağımsız değil… Bağımsızcılık
oynuyorlar o kadar! Yine de bizim Merkez Bankası kadar baskı altında olana zor rastlarsınız.
Belli ki yeni Merkez Bankası Başkanı’nın
göreve atanacağı yıllar öncesinden hesaplanmış.
Albaraka Türk, Halk Yatırım, Kuveyt Türk’te çalışmış. Dört yıl önce Merkez Bankası’na geçmiş.
Bu atamayı yapabilmek için de bu kişiye
özel yasalar değiştirilmiş. Kendisinin kayda
değer hiçbir başarısı yok… Dört ünlü ekonomi
profesörü arasından, ekonomi lisansı bile olmayan, kuruma en son giren en genç kişinin başkan
yapılması, O’nun bağımsız olmasını imkânsız
kılıyor. Görünen o ki kendisi zaten taraf!
Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4 büyüdüğüne inanmadığınızı yazmıştınız. Neden inanmıyorsunuz?
Geçen yılın başından beri siyasilerin
ağzından düşmeyen sihirli oran büyümede
“yüzde 4” idi… Oysa 2015’in ilk dokuz ayı milli
gelir yüzde 3.3 büyümüştü. Sihirli yüzde 4 oranı
yakalamak için 2015’in son çeyrek çok hızlı
büyümeli ve yüzde 5.7 oranını yakalamalıydık.
Şu şansa bakın ki son üç ay tam da yüzde 5.7
oranında büyüdük! Acaba TL’nin değer kaybettiği, ihracatın azaldığı, iç tüketimin durduğu ki
bunu tüketici güveninin düşmesinden anlıyoruz,
nasıl bu kadar yüksek büyüdük?
Basit… Tarımda üretimi ölçemiyoruz.
Verimliliğini ölçemiyoruz. Kayıt dışı çalışmanın
fazlalığından dolayı hizmet sektörünü de ölçemiyoruz. Elimizde somut olarak bir sanayi kalıyor.
Bu ülkenin daha çıkarılmış sanayi envanteri yok.
Başlıyorlar seçilmiş firmalara anket yollamaya… Fazladan 200-300 şirkete anket yolla,
beğenmediklerini çıkar, değerlendirmeye alma,
işte sana yüzde 5.7 büyüme!
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İKİZ KULELERİN
HIZLI BROKER’I
Murat Muratoğlu, 1972 İstanbul
doğumlu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat
Bölümü mezunu olan Muratoğlu, lise yıllarında borsaya ilgi duymuş, yatırım yapmaya
başlamış. Üniversite sürecinde birçok aracı
kurumda staj yapan Muratoğlu, üniversiteden sonra Amerika’ya gitmiş. Hikayenin
devamını Murat Muratoğlu şöyle anlatıyor:
“O zamanlar İkiz Kuleler ’de bulunan emtia
borsasında bir yıl kadar çalıştım. Amerika’da
neredeyse en genç broker lisansına sahip
olanlardan biriydim. Esas amacım yüksek
lisans yapmaktı. Çalıştığım şirketin sahibi bir
gün beni karşısına alıp; “Daha çok gençsin
neden bu kadar saldırıyorsun?” diye sorması
hayatımın yönünü değiştirdi. Merakım da ağır
basınca her şeyi bırakıp eyaletleri dolaşmaya başladım. Dört aylık bir süreç sonunda
Türkiye özlemim ağır bastı ve ani bir kararla
ülkeme döndüm.”
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yüksek bir dış borcumuz var. Merkez Bankası’nın
25 milyar dolar kullanılabilir rezervine karşın
yılda 205 milyar dolar çevirmemiz gerekiyor.
İşte Türkiye’nin problemleri bu noktada başlıyor.
Ekonominin kırılma noktası TL’nin hızlı değer
kaybı olur. Kırılma noktasını her an her şey
tetikleyebilir.
Hemen bir senaryo yazayım… Gelişmekte olan piyasalarda yaşanacak ani bir para çıkışı
Türk bankalarının ve şirketlerin kredi pazarına
erişimini kesebilir. Bu durumda borçlarının
vadeleri gelen kurumlar spot piyasadan döviz
toplayıp ödeme yoluna gideceklerdir. Böylesi
bir ortamda TL hızla değer kaybedecek, Merkez
Bankası eli kolu bağlı durumu seyredecektir.
TL’nin hızlı değer kaybı şirketlerin domino
taşı gibi devrilmesine neden olacaktır. Bankalar
yine yıkılmayacak ama darbe alacaktır. Bugün

faiz düşüren Merkez Bankası’nın çok geç
olmadan TL’nin cazibesini artırmak için faizleri
artırması gerekecektir. Zamanında yapabilir mi?
B planı var mı? Maalesef yok!

“GERÇEK SOYADIM DEĞİL”
İsminiz ve soyadınız çok uyumlu…
Bu ismin bir hikâyesi var mı?
Muratoğlu gerçek soyadım değil ancak
güzel bir hikâyesi var. Babam da gazeteci ve
bir dönem yazdığı romanlarda o da bu soyadını
kullanırdı. Haliyle babadan oğluna geçti! Köşe
yazılarımın çalıştığım şirketleri bağlamaması için
bu soyadını kullanıyorum. Bir anlamda yazılarımın şirket görüşünü yansıtmadığının kanıtı…
İsmen tanınmanın önemi olmadığına inanıyorum.
Fikirlerimi özgürce dile getirmek beni yeterince
tatmin ediyor.
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Reel piyasalarda sıkıntı olduğunu
siz de yazıyorsunuz? Bu iş nereye kadar
gider? Sizce ekonomideki kırılma noktası
nedir?
Sıkıntı adı konulmamış krizden kaynaklanıyor. KOBİ’lerden geçtim, dev şirketlerin
birer birer iflas erteleme kararı çıkarttığı bir
ortam normal midir? Kriz derken nasıl bir
krizden bahsediyoruz? Sadece doların artmasını,
borsanın düşmesini “kriz” olarak nitelendiren
geleneksel dar görüş açısından mı? Kriz deyince
illa bankaların batması mı gelmeli akla?
Zaten, son 12 ayda kurumsal krediler
yüzde 25 yükselirken sabit sermaye yatırımlarının yerinde sayması, birçok şirketin nakit sıkıntısı
çektiği ve finansman giderleri ya da işletme
sermayesi için kredi kullandığını anlatıyor bize...
Bu bir krizdir! Ödeyebileceğimizden çok daha
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