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eveye sormuşlar; “Boynun neden eğri?” O da “Nerem doğru
ki?” diye yanıt vermiş. Ülkemizde
de kentsel dönüşüm çalışmaları
biraz böyle gidiyor sanki. Profesör Doktor
Ahmet Samsunlu, 80’li yılların Bayındırlık
Bakanı iken karşılıklı söyleşiyorduk. Türk
mimarisinin çok değerli ve çok güzel
olduğuna değinirdi; apartman katlarının
Türk toplumuna göre olmadığını söylerdi. Samsunlu yine söyleştiğimiz bir gün
şunları anlattı: “Şimdi Osmanlı’dan kalan
binalarımız yıkılıyor, yerlerine dokuz,
on katlı binalar yapılıyor, bu binalarda
nefes almak bile zor. Osnanlı’dan kalma kerpiç yapılı evlerimiz, klimalı gibi
dışarıdaki hava akımını sağlıyor. Odalarımızda yatak dolapları ve diğer eşya
dolapları var. Akşam olunca yataklar
dolaplardan çıkarılır, sabah olunca

dolaplara saklanır ve odalar oturma
yeri olarak kullanılırdı. Üstelik bu yapılaşmalarda sosyal ilişkiler fazla oluyor,
komşuluk ilişkileri iyi gidiyordu.”
Türkmenistan Başkanı merhum Sapar
Murat Türkmenbaşı iken, bir basın grubu
ve Kenan Işık ile, Çalık Holding’in oradaki
yatırımlarını izlemek üzere Ahmet Çalık
tarafından yapılan davete katılmıştım.
Türkmenistan Hava Limanı’nda uçaktan
inince, ülkemizdeki gecekondu gibi yapılarla karşılaştık, fakat 3-5 dakikalık otobüs
yolculuğundan sonra Paris’teki, Roma’daki binaların Türkmenistan’a yerleştirildiğine tanık olduk. Binaların arasında ise
en az yüz metre boş alan bırakılıyordu.
Yeni Türkmenistan’a hayran kalmamak
elde değildi, Sapar Murat Türkmenbaşı,
bakmış ki kentsel dönüşüm için bir hayli
para, emek ve zaman harcanacak ve eski
Türkmenistan anıları da yerle bir edilecek,
hiç uğraşmaya değmez görüşüyle, Türkmenistan’da boş bir alan bularak oraya
yeni ve gözleri kamaştıran koskoca bir
şehri kondurmuş.
Şimdi bizde de kentsel dönüşüm uygulamalarına başlanmış, iyi mi gidiyor, kötü
mü gidiyor; birkaç örnek sunmak istiyorum. Örneğin kentsel dönüşüm için evinden çıkıp, başka bir evde oturacaklara,
kira bedeli ödeniyor. Bugün gecekondu
kiraları bile bin liraya dayanmış durumda.
Kent Geliştirme Derneği ve Yatırımcılar
Derneği’nin ortak açıklamasına göre sa-

dece kentsel dönüşüme alınacak İstanbul’da 350 bin bina olduğu, bunun için
de her yıl 2 milyar liranın inşaat maliyetine
aktarılması gerektiğini açıklanıyor.
Günümüzde Türkiye’mizin kentsel
dönüşüm için alt yapısının oluşturulmadığı
hala tartışma konusu gösteriliyor. Diğer
tarafta çimento üretimini ele alırsak, ithal
çimentoya ağırlık verilecek.
Kentsel dönüşümde güzellikler de var,
örneğin Denizli’de yeni bir kimlik kazanmak adına, Türkmenistan modeli şehirde
geliştiriliyor.
İstanbul’da ise alan darlığı nedeniyle
gecekonduların yerine 2 artı 1 veya bir
artı bir dairelerin yapımına başlanmış ki,
bu bugünün mimarlarını ve mühendislerini düşündüren en tehlikeli yapılaşma ve
sosyal erozyon olarak gösteriliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili
kuruluşu Tektaş Yapı Denetim Kurulu Yönetim Kurulu başkanı Hakan Çatalkaya’ya
kulak verelim. Çatalkaya, Ege Bölgesi’nde
Muğla, İzmir, Aydın ve çevre illerde kentsel dönüşümün 20 yıl süre içinde tamamlanacağını bildiriyor ve sadece İzmir’de
600 binanın tamamına yaklaşık 20 yıl
içinde kentsel dönüşümünün uygulanmasının şart olduğunu söylüyor.
Bütün bu açıklamalar üzerine Çevre
Bakanlığı’nın konuyu daha geniş kapsamlı
şekilde yeniden irdeleyip, vatandaşı mağdur etmeden modern bir Türkiye yaratması herkesin temennisi olmalıdır.

İki ünlü arkadaş bir gün arayla vefat etti
İkisi de 70’li yıllarda başarıya imza
atmıştı. Türk Emniyet teşkilatında narkotik uzmanlığında başarı sergilemiş, İzmir
Emniyeti Narkotik Müdürlüğü ve İstanbul
Emniyet Müdür yardımcılığı yapmış olan
Yılmaz Çapın, arkadaşı Bornovalı Nuri
Yalçuk’un arkasından vefat etti. Bornovalı Nuri diye anılan Nuri Yalçuk, eğlence
dünyasının 70’li yıllarda öncüsü olan İzmir
Fuarı’nda ve Çeşme’de gazinolar kurarak
birçok ünlü sanatçıyı halkla bütünleştiren
mert ama kabadayı görünen efendi kişiliğiyle tanınırdı. Birçok garibana da babalık
etmiş adam gibi adamdı.
Yılmaz Çapın Türk emniyetinde birçok

uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı olaylarını aydınlatmış, halkla bütünleşen ve
çevresince çok sevilen biri idi.
Çapın’ın vefatı mesai arkadaşlarını da
çok üzmüş, arkasından canı gibi sevdiği
polislerden Necat Hepkon sevgili müdürünün vefatını ilanla duyurmuş, böylece Çapın’ın ne kadar sevildiği ortaya
çıkmıştır.
Çapın’ın başarılarını anlatmaya kalksak kitaplar dar gelecek… Örneğin bir
dönem İngiliz turistler Türkiye’ye gelip,
yanlarında da hem satmak hem de
içmek amacıyla uyuşturucu getiriyorlardı. Çapın bunlara karşı büyük mücadele

verdi; Timothy adlı İngiliz gencini uyuşturucuyla yakalayıp mahkum olmasını
sağlayınca, İngiltere hükümeti ayağı
kalkmıştı. Yine Finlandiyalı genç ve güzel
kız Anna Lissa’yı da uyuşturucu ile yakaladıklarında, Finlandiya ile diplomatik
gerginlik yaşanmıştı. Böylesine adından
söz ettiren bir polisti Çapın…
İkisi de Bornovalı olan, 70’li yılların
yaşamına dürüstlükleriyle ve başarılarıyla imza atmış Bornovalı Nuri ve Yılmaz
Çapın’ın iki samimi arkadaş olması ve
arka arkaya vefat etmeleri de sevenlerinin
dikkatini çekti. İki dost insana Allah’tan
rahmet, sevenlerine sabır dilerim.

Ahmet Ertürk oğlunu evlendiriyor
Ör- Koop Başkanı olarak yıllarca
hizmet veren, şimdilerde HayKoop
başkanlığı yapan değerli dostum
Av. Ahmet Ertürk, oğlu Yunus

Emre’nin 17 Mayıs’ta mürüvvetini
görecek.
Cumartesi günü Pamukören’de
mevlit törenini, 18 Mayıs Pazar günü

de Sultanhisar Nisa Otel’de nikah ve
düğün törenini yapacaklar. Şimdiden
Yunus Emre’ye ve müstakbel eşine
ömür boyu mutluluklar dilerim.

Doç. Dr. Coşkun
Küçüközmen
coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr
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YENİ YOL MÜMKÜN MÜ?
Ticari kredilere baktığımızda ise
BDDK’nın vade ya da oran kısıtlamasına gitmediği kredilerin aynı
şekilde devam ettiği görülmektedir.
Bu şekilde bakıldığı zaman ticari
kredilerde sorun olmadığı KOBİ’lere desteklerin aynı şekilde sürdüğü
gibi bir yanılgı oluşabilir. Özellikle
Türkiye’de KOBİ’lerin gelişme gösterdiği ve birçok ülkenin %90-95
oranlarında KOBİ’lerle büyüdüğü
göz önüne alındığında mevcut faiz
oranlarının yükselmesi ve arkasından bağlantılı olarak kredi oranlarının yükselmesi ile KOBİ’lerde
büyük zarar görülmüştür.
Bankaların kredi dağılımlarını
2010 yılından itibaren üç büyükşehir bazında incelediğimizde
kredi nakdi kredi kullanımın her
yıl artmakta olduğu ve İstanbul’un
Ankara ve İzmir’e göre çok daha
fazla kredi kullanımında bulunduğunu görmekteyiz. Finansal olarak
bakıldığında büyüyen Türkiye
ekonomisinde kredilerin önemli
bir yeri olduğu gözükmektedir.
Yukarıda saydığımız kredilerde
kanun değişikliklerinin nakdi kredi
oranlarına nasıl etki edeceğini yakın zaman da göreceğiz. Yapılan
değişiklikler ile “2014 yılında kredi
daralması yaşanacak mı?” sorusu
gündemdeki yerini koruyor.
Sonuç olarak seçimlerin arka
arkaya sıralandığı bu dönemde
kredilere getirilen sınırlamaların
tüketimi mi azaltacağını yoksa
yatırımları mı azaltacağını yakında
anlayacağız.

Sermaye Piyasası Kurulu’nda yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Paralel
Yapı ile ilgili operasyonlarda sıranın ekonomiye geldiği iddia ediliyor.
İTHİB Başkanı Gülle:

“Sakıp Ağa
SASA’yı gözden
çıkarmazdı”
Sabancı Grubu’na ait SASA
Polyester A.Ş.’nin satışı tekstil
sektöründe moralleri bozdu.
H.Merkezi/ E.Çözüm
SABANCI ailesine ait elyaf
üretimi yapan SASA Polyester
A.Ş.’nin Tayland merkezli Indorama Ventures Public şirketinin
Hollanda iştiraki olan Indorama
Netherlands BV’ye satılacak olması; yerli hammadde kullanmak
için zararı bile göze alan tekstil
sektöründe moralleri bozdu.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB)
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Gülle, “Sektör olarak fiyat dezavantajına rağmen SASA’yı tercih
ederken, firmanın satılmasını
doğru bulmuyoruz. Sakıp Ağa
hayatta olsaydı satmaz, sonuna
kadar direnirdi, o tüm sektöre
ilham verendi” dedi.
DEĞERİNİN ALTINDA
BİR RAKAM
Elyaf, pamuk, polyester ve viskon üretiminde yıllardır varlığını
sürdüren, Sabancı ailesine ait
SASA Polyester A.Ş.’nin Tayland
merkezli Indorama Ventures
Public şirketinin Hollanda iştiraki
olan Indorama Netherlands BV’ye
60 milyon dolar gibi değerinin altında bir rakama satılacak olması,
fiyat dezavantajına rağmen yerli
hammadde tüketen tekstil sektöründe moralleri alt üst etti.
Gülle, “SASA’yı destekledik.
Bugün öğreniyoruz ki SASA,
60 milyon dolar gibi bir rakama
satılmış. Sabancı ailesinin bu
paraya ihtiyacı yok. Bu firma
sonuna kadar yerli olarak kalmalıydı” dedi.
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ermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK),
gerçekleştirilen toplantıda dört başkan
yardımcısından üçünün ve 12 daire başkanından 11’inin görevlerinden alınmasına karar
verilerek yerlerine yeni atamaların gerçekleştirilmesi ve SPK’dan yapılan resmi açıklamada, değişikliklerin “yönetimde görülen lüzum
üzerine” yapıldığının kaydedilmesi üzerine
önümüzdeki günlerde yaşanacak diğer gelişmelerin sonucu merakla bekleniyor.
BANK ASYA VE 108 KİŞİ HAKKINDA YASAK
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde
incelenmesi sonucunda, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen ve suça konu
işlemlerin gerçekleştirildiği hesapların sahibi
olan 108 kişi hakkında, 2 yıl süreyle borsalarda

geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar
vermişti.
Geçtiğimiz günlerde Bank Asya’nın sukuk
ihracına Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK)
onay vermediği iddiaları gündeme gelmiş ancak
bankadan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na
(KAP) yapılan açıklamada “SPK tarafından
reddolunmuş herhangi bir sukuk ihraç talebimiz
yoktur” denilerek kimi medya organlarında yer
alan haberlerin doğru olmadığı kaydedilmişti.
Ayrıca CHP İstanbul milletvekili Umut Oran,
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle “Sabah-Atv satışına kredi sağlayan kamu bankalarının bir bölümünün Borsa
İstanbul’da (BİST) işlem görmesi karşısında,
bankalar niçin bu durumu yatırımcılara ve hissedarlara bildirmedi? SPK bu konuda ne zaman
harekete geçecektir? SPK’nın ihmali varsa bu
konuda siz re’sen harekete geçerek işlemi başlatacak mısınız?” diye sormuştu.
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dilerinde düşüş yaşattı. Eskiden
İhtiyaçlarını uzun vadede kredi ile
finanse edenler şimdi hangi yolu
izleyecekler? Bunu yakın zaman
da reel ekonomide gözlemleye
başlayacağız.

SPK için dönüm noktası
Ahmet Eren Özen/ E. Çözüm

>>

Akademisyenliğin bilginin üretimi ve
paylaşımı olduğunu unutmamak gerektiği
düşüncesiyle bu hafta köşe yazımı İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden Finansal
Ekonomi bölümü yüksek lisans öğrencim Tolu
Tufan’ın yazısına ayırdım. Unutmayın sevgili
öğrencilerim, “Medya ve Ekonomi” dersinde
yayın yapmayan dersten geçemeyecek!
Aşağıdaki yazı için görüş ve önerilerinizi
yazarın kendi mail adresi olan
tufan0609@gmail.com ‘a gönderebilirsiniz.

Türkiye’de
kredilere bir bakış

ürkiye’ye yaşadığımız
dönem içinde bakılınca karışık bir ekonomik
pozisyonda yer aldığımız
görülmektedir. Bir yandan siyasal
belirsizlikler, bir yandan komşuların iç karışıklıkları ve Avrupa’nın
içinde bulunduğu ekonomik
koşullar Türkiye’yi olumsuz yönde
etkilerken bir dizi tedbirler alınsa
dahi yapısal değişikliklere gidilmedikçe kalıcı çözümlere ulaşılması
mümkün olmamaktadır.
Bankacılık sektörüne bakınca;
bir daralma mı söz konusu olmaktadır? Öncelikle kredi kartlarına
getirilen en fazla 9 ay taksit; altın,
petrol ve yiyecek alımlarında ise
taksit uygulamasının tamamen
kaldırılması gibi tedbirlerin alındığı
görülüyor. Taksit sınırlaması ile
tüketim azaltılmaya çalışılmakta
ve tasarruflarının arttırılmasına uğraşılmaktadır. Kredi kartı taksitleri
ile satışlarında azalma görülen
işyerleri ise hediye kartlarına taksit
yapmak, telefon kılıfını telefon
fiyatından satarak taksitlendirme
yapmak gibi çözümler getirmeye
çalışmıştır. Hükümet kanadı ısrarlı
politikasını sürdürerek özellikle
cep telefonuna yapılan taksitlerin
önüne geçmek için yeni adımlar
yapacağını bildirmiştir.
Bireysel krediler açısından durum şöyle: BDDK’nın 31.12.2013
tarihinde aldığı karar ile eskiden
60 ay olan taksitli ihtiyaç kredileri
60 aydan 36 aya düşürüldü. Araç
kredilerinde ise eskinden proforma bedelinin %80’nine kadar 60
ay olarak kullandırılan krediler, çıkan kanun ile birlikte 50.000-TL’sinin %70 kadar, 50.000-TL’nin
üstünde kalan kısmının ise
%50’sinin en fazla 48 ay vade ile
kullandırılmasına karar verildi. Bu
kanun bankaların özellikle en çok
kullandırdığı bireysel ihtiyaç kre-

MAVI KIRMIZI SARI

TURKCELL DE DEĞİŞİME GİTTİ
Türkiye’nin en büyük gsm şirketinin üç genel
müdür yardımcısı, Koray Öztürkler, Hulusi Acar
ve Meltem Kalender Öztürk istifa ederek görevlerinden ayrıldı. Turkcell’de hissedarlar arasında
yaşanan tartışma nedeniyle yapılamayan genel kurullar sonrasında SPK devreye girmiş ve yönetim
kuruluna bağımsız yönetim kurulu üyeleri atamıştı. Enerji eski Bakanı Hilmi Güler ve Turizm eski
Bakanı Atilla Koç’un da aralarında bulunduğu
atamalar sonrasında yönetim kurulunun şirket
yönetimi konusunda gösterdiği tasarrufların bazılarına profesyonel yöneticilerin sıcak bakmadığı,
bunun da istifalara neden olduğu belirtiliyor.
Turkcell’den konu ile ilgili yapılan resmi
açıklamada ise ‘’Stratejik önceliklerimiz ve
operasyonel verimlilik hedeflerimiz kapsamında
organizasyon yapımızda değişiklikler yapılmıştır” açıklaması geldi.

İDARİ
VE MALİ
ÖZERKLİĞE
SAHİP
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), idari
ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir
kamu kurumu olarak 1981
yılında 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ile kurulmuştu. Kurulun amacı; tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi
kalkınmaya etkin ve yaygın
bir şekilde katılmasını
sağlamak amacıyla, sermaye
piyasasının güven, açıklık ve
kararlılık içinde çalışmasını,
tasarruf sahiplerinin hak ve
yararlarının korunmasını,
düzenlemek ve denetlemek
olarak biliniyor. SPK’nın
ilk başkanı Prof. Dr. İsmail
Türk’tü. Kurul başkanları
beş yıl için seçiliyor.

SPK ÇALIŞMALARINI
NASIL YAPIYOR?
SPK düzenlemeleri genellikle “tebliğ” şeklinde çıkarıyor,
ayrıca, günümüzün hızla değişen ekonomik koşullarına uyum
sağlamak ve uygulamaları belirli esaslara bağlamak bakımından Kurul İlke Kararları da yayınlıyor. Başlıca sermaye
piyasası kurum ve şirketleri ise şöyle;
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İstanbul Altın Borsası
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği
Halka Açık Şirketler (bkz: halka arz)
Aracı kuruluşlar (bkz: aracı kurum)
Yatırım Fonları (bkz: yatırım fonu)
Yatırım Ortaklıkları
Portföy Yönetim Şirketleri (bkz: portföy yönetimi)
Bağımsız Denetim Kuruluşları (bkz: bağımsız denetim)
Derecelendirme Kuruluşları (bkz: derecelendirme)
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Yatırım danışmanlığı şirketleri

