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Çözümleme Kral Çıplak
peratifler birliği
başkanı olur. Top
getirseniz bir daha
bu başkanlıktan
indiremezsiniz.
yener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr Çünkü yasaların
boşluğu buna izin
Ülkemizde nice kooperatifler
vardır. Onların yönetiminde vermez. Bu yasal boşluklarla
başkan seçilenler makamlara krallık sürer gider. Başkanlar,
demir atmış gibidirler. Geldiler aklına gelen her şeyi yapar.
mi bir daha gitmek istemezler. Her yere dal budak salmak
Kimisi 35 kişinin seçtiği koo- ister, bu arada etrafını da iyi

A.Yener
Özkesen

besler. Size bir kooperatif başkanı ile ilgili aldığım duyumları aktarmak istiyorum: Bu başkan ki gariban vatandaşların
kuruş kuruş biriktirerek konut
sahibi olmak istedikleri paraları teslim alır. Bir güzel “siz ev
sahibi olacaksınız” vaadi ile bu
paraları şahitsiz belgesiz cebe
indirir. Sonra bir müteahhit ile
gariban vatandaşı tanıştırır.
"İşte bu müteahhit size ev

yapacak” der sonra bu vatandaş milyonlarca liralık bankalardan kredi alır. Sonra da öde
öde borçları bitmez. Kooperatif
başkanı ise çevresine aldığı birkaç medya mensubu ile kendisine hiçbir şey olmayacağını
sanır. Bu paraları bir güzel afiyetle yer, çarşaf çarşaf reklamlarını verdirir. Etrafı da rahatsız
etmekten tehdit etmekten geri
kalmaz. Bu başkanın saflığın-

dan istifade eden birkaç medya
çalışanı da ‘Kral Çıplak’ hikayesindeki gibi "Başkan en
büyük sensin başka büyük
yok"; "Bastır, seni Büyükşehir
Belediye Başkanı yapacağız"
diye başkanı futbol topu gibi
oradan oraya paslarlar.
Başkan ise kendisine herhangi
bir yasal zarar gelmemesi için
eski şöhretleri himayesine alır.
“Hodri meydan” diyerek astığı
astık kestiği kestik oynar gider.
Herhalde bugünlerde biri çıkıp
"Kral Çıplak" diyecektir ama iş
işten geçmese bari…

Büyükşehirlerde emlak
arayan arayana
H.Merkezi/E.Çözüm

üyükşehirlerdeki konut ve arazi
fiyatlarının giderek tavan yapması
diğer Anadolu şehirlerine ilgiyi
artırdı. Emlak brokerleri tarafından konut
fiyatlarının Bursa, Denizli, Konya gibi
şehirlerde bugüne kadar cazip olmasının
taleplerin patlamasına yol açtığı açıklandı.
İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde taleplerin patlaması düne kadar durgun olan İzmir
piyasasında da konutlara ilgiyi artırdı. Bir
emekli cenneti olan İzmir’de ortalama yüz
bin liraya konut bulunurken bugünlerde
fiyatların yüzde 50 artması dikkat çekti.
Bu arada son zamanlarda komşu Suriye’de
savaş rüzgârlarının esmesi güneydoğu
şehirlerimizde emlak satışlarına durgunluk
getirirken Kayseri, Konya gibi iç Anadolu
şehirlerinde ilgiyi artırdı.
Ekonomik Çözüm’ün yaptığı araştırmada
kısa bir Ramazan ayı durgunluğundan
sonra emlak piyasasına ilginin artacağı
ortaya çıktı. Banka kredileri faizlerinin
neredeyse sıfıra düşmesi emlak piyasasına olan ilginin tekrar artmasını sağladı.
Gaziantep Tüm Emlakçılar Meslek
Odası’ndan Mustafa Yıldız ; “Emlak
piyasasında şu sıralar durgunluk söz
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konusu olabilir fakat bu durgunluğun
sebebini yaz tatiline bağlayabiliriz.Genel
anlamda baktığımızda emlak piyasası
yatırımın en kuvvetli olduğu alanlardan
biridir ve yaz tatillerinin dışında hareketlilik her zaman devam etmektedir” diye
konuştu.
Ekonomik Çözüm’e konuşan İzmir Emlak
Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut
Güleroğlu, İzmir’de taleplerin bir anda
artmasının emlak yatırımının iyi, ciddi ve
güvenilir bir yatırım enstrümanı olmasından kaynaklandığını ifade etti. Güleroğlu,
banka kredilerinin de Ege’de daha çok
rağbet görmesinin emlak piyasasını canlandırdığını söyledi.
Emlak piyasasının son durumuyla ilgili
bilgiler veren Güleroğlu özellikle son iki
yılda emlak piyasasında ciddi bir durgunluk yaşandığını belirtti. Başkan Güleroğlu
“Dünyada yaşanan ekonomik krizler,
ülkemizde yaşanan politik krizler sadece
emlak piyasasını değil tüm piyasayı etkilemiştir. Emlak piyasasına İzmir açısından
baktığımızda da yaz sezonunun başlaması, Ramazan ayına girilmesi ve ardından
bayramın gelmesi yine emlak piyasasında
durgunluğa sebep olmuştur ancak çok kısa

Yeni Türk Ticaret Kanunu, tescilsiz
marka ve tasarımların da benzerlerine
gümrükte el konulmasına izin veriyor
H.Merkezi/E.Çözüm

eni yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu,
tescilsiz olsalar da Türkiye’deki markaların veya tasarımların sahiplerine, benzerlerine gümrük işlemleri sırasında el koydurabilme
hakkı veriyor.
Yürürlükte olan yasalar uyarınca, patent, marka,
endüstriyel tasarım hakkı gibi Türkiye'de tescilli
hakkı bulunanlar, taklit malların ithali veya ihracı
sırasında bu mallara el konularak gümrük işlemlerinin durdurulmasını ve imhasını talep etme
hakkına sahipti.
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu ile bu haklar tescilsiz marka
ve tasarım için de uygulanabilir hale geldi.
Yeni yürürlüğe giren kanunun 61’inci maddesine
göre hak sahipleri, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli bir hakkı olmasa dahi kendi ürünleri
veya markaları ile karıştırılabilecek derecede benzer ürünlere gümrükten geçiş sırasında el konulmasını talep edebilecek.
Benzer ürünlere karşı yasal süreç başlatılabilecek
Örneğin, tasarımı Türkiye'de tescil edilmemiş
olmasına rağmen hak sahibi ile özdeşleşmiş bir
çanta tasarımının sahibi, kendi çanta tasarımı ile
karıştırılabilir kadar benzer çanta ithal eden veya
ihraç eden firmaların ürünlerine gümrükten geçiş
sırasında el konulmasını talep edebilecek. Yine,
Türkiye'de tescil edilmemiş bir markayı taşıyan
mallara, bu markayı daha evvel tescilsiz kullanarak tanıtmış firmanın talebi üzerine de el
konulabilecek.
Gümrük İdaresi el koyma talebini haklı gördüğü
takdirde şikayet edilen mallara ait gümrük işlemlerini 10 gün boyunca durdurabilir, hak sahibinin
ise el koyma kararından itibaren 10 iş günü içerisinde dava açması veya mahkemeden tedbir kararı getirmesiyle bu mallara davanın sonuçlanmasına kadar el konulması mümkün olacak.
Yeni düzenlemenin fikri ve sınai hak sahiplerine,
Avrupa Birliği mevzuatı ile karşılaştırıldığında
daha geniş bir koruma sağladığını ve bu anlamda
çıtayı daha da yükselttiğini belirten Deriş
Avukatlık Ortaklığı, ortaklarından Av. Okan Çan,
diğer taraftan bu düzenlemeden faydalanmak
isteyenlerin tescilsiz haklarını Gümrük İdareleri
nezdinde nasıl ispatlayacağının uygulamada ayrı
bir sorun da teşkil edebileceğini söylüyor. “Bu
belirsizliği aşmak amacıyla yeni düzenlemenin
gümrük mevzuatına yansıtılması ve nasıl uygulanacağı ile ilgili bir ek düzenleme yapılması sağlıklı olacaktır” dedi.
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bir zamanda İzmir’de emlağa rağbetin
daha da artacağını umut ediyoruz” dedi.
Emlak piyasasında yaşanan sorunlara da
değinen Güleroğlu, birincil konutlarda
sorunlar yaşanmazken ikincil konutlarda
ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı. Bu
konuda hükümete bir takım görevler düştüğünü belirterek, “Hükümetin vergi
oranlarını düşürmesi, ikincil konutların
alımlarında konut kredi faiz oranlarında
vergi dilimlerinin indirilmesi ve bu tip
çalışmaların devam etmesi durumunda
sorunların çözümünde olumlu gelişmeler
sağlayacaktır. Piyasada istikrarın sağlanması yine piyasayı çözüm yoluna götürecektir” dedi.
İzmir’in emlak piyasası açısından konumuna da değinen Güleroğlu, “diğer büyük
şehirlere nazaran İzmir emlak piyasası
açısından en iyi yatırım yapılacak şehirdir.
Son on yılda hızla değişim yaşayan İzmir
özellikle kentsel dönüşümle birlikte yatırım cenneti olacaktır” dedi.
Ekonomik Çözüm’ün yaptığı araştırmaya
göre İstanbul, Ankara gibi diğer büyük
şehirlerin emlak komisyoncuları emlak
piyasasını şöyle değerlendiriyor;
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek

Odası’ndan Ahmet Rıfat Yetkin ;
“Konut fazlalığı,sıcak paranın yetersiz
oluşu ve özellikle yaz tatili emlak piyasasında durgunluğa sebep olmuştur.”
Gaziantep
Tüm
Emlakçılar
Odası’ndan Mustafa Yıldız ; “Emlak
piyasasının durgunlaşmasının sebebi olarak insanların tatile gitmesini söyleyebiliriz.Tatil zamanlarının dışında hareketlilik
her zaman var çünkü ; emlak piyasası
yatırımın en kuvvetli olduğu alanların
başında gelmektedir.”
Kayseri Emlakçılar Esnaf ve
Sanatkarlar Odası ; “Emlak piyasasında
son zamanlarda durgunluk yaşanmaktadır
bunun sebebi olarak banka kredilerinin
yüksek olmasını söyleyebiliriz.Genel
anlamda şu sıralar özellikle tatil sezonundan dolayı bir durgunluk yaşanmaktadır.”
Konya Emlak Komisyoncuları
Odası’ndan Bayram Gezen ; “ Piyasada
şu sıralar durgunluğun olduğunu belirtmek gerekir.Buna etken olarak söyleyebileceğimiz ekonomik hareketliliğin durgunlaşmasıdır.Ekonomik hareketliliğin
olmaması veya durağanlaşması hem
emlak piyasasını hem diğer piyasaları da
önemli ölçüde etkilemektedir.”

Milas-Bodrum Havalimanı’nın
jeneratör sistemi tamamlandı

H.Merkezi/E.Çözüm

şirketineteslim edildi.

eçtiğimiz ay yenileme
çalışmaları tamamlanan ve
hizmete açılan BodrumMilas Havaalanının jeneratör sistemleri FG Wılson markasından
alındı.1966’dan
bu
yana
Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın
önde gelen güvenilir Jeneratör sistemleri markası FG Wilson’ın 5
adet FG Wilson 6.3 kV alternatörlü 1825 kVA” dizel jeneratöründen oluşan sistem Milas- Bodrum
Havalimanı yatırımcısı Astaldi

ULUSLARARASI TESTLER
BAŞARIYLA TAMAMLANDI
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Astaldi’ye teslim edilen ve kısa süre
önce T.C Ulaştırma Bakanlığı Devlet
Hava Meydanları ( DHM ) ile şirket
yetkililerince gerçekleştirilen uluslararası testlerde büyük başarıyla
tamamlandı. Böylece 5 adet 1825
kVA dizel jeneratörler ve sistemleriyle; “Kesintisiz Enerji Güç Merkezi”
kuruldu. Bu güç merkezi yeni dış hatlar projesi kapsamında gerektiğinde
tüm havalimanını besleyecektir.

Anel Elektrik Avrupa güneş enerjisi pazarına girdi
H.Merkezi/E.Çözüm

luslararası denetim ve danışmanlık firması, Ernst & Young
Türkiye Kurumsal Finansman
ekibinin Anel Elektrik'e sunduğu Proje
Finansmanı Danışmanlığı hizmeti ile
Unicredit Bulbank’tan 15 yıl vadeli 6
milyon Euro proje finansmanı kredisi
sağladı. Sağlanan kaynak Anel'in
Bulgaristan'da yapmayı planladığı toplam 5.2MW kapasiteli üç güneş enerjisi santrali yatırımının finansmanı için
kullanılacak.
Anel Grup, elektromekanik taahhüt,
yenilenebilir enerji, geri dönüşüm,
savunma, kurumsal bilgi teknolojileri,
telekomünikasyon, endüstriyel elektrik-elektronik alanlarında 23 şirketi ve
2 bağlı ortaklığı ile hizmet vermektedir. Ortadoğu-Kuzey Afrika, Avrupa
ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinde projeler yürüten Anel
Grup'un elektrik taahhüt alanında faaliyet gösteren şirketi Anel Elektrik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na
Haziran 2010'dan bu yana kotedir.
AnelElektrik'in 31 Aralık 2011 itibariyle, net geliri 357,0 milyon TL'dir.
Anel Grup 2011 yılında 600 milyon
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USD gelir elde etmiştir.
Anel Enerji Genel Müdürü
Evren Evcit konuyla ilgili
şunları söyledi: "Anel Enerji
olarak Anel Grup bünyesinde
yenilenebilir enerji sektöründe
faaliyet gösteriyoruz. Güneş
enerjisi alanında enerji santrallerinin yatırım ve teknik
danışmanlığı, projelendirme,
lisans alımı, santral kurulumu, PV modül üretimi ve
işletme bakım konularında
hizmet veriyoruz. Bulgaristan’da santral inşaatlarına Kasım 2011’de başlayıp Nisan 2012’de bitirdik ve şebekeye
bağladık. Haziran 2012 sonuna kadar
devreye giren güneş santrallerinde kilowatt saat başına 25€cent teşvik veriliyor. Santrallerden üretilen elektriğin
satışından 3 aydır gelir elde ediyoruz.
Bu bizim Ernst & Young ile gerçekleştirdiğimiz ilk projeydi. Deneyimi ve
güçlü uluslararası bağlantıları sebebiyle Ernst & Young ile çalışmayı tercih
ettik. Hâlihazırda, Yunanistan'da,
Bulgaristan'da ve Türkiye'de gerçekleştireceğimiz diğer önemli yatırımlarımız
için de Ernst & Young'ı görevlendirmiş
bulunmaktayız. Anel Grup olarak yur-

tiçinde ve yurtdışında güneş enerjisi
yatırımlarına devam edeceğiz.”
Ernst & Young Kurumsal Finansman
Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler,
Kıdemli Müdür Orçun Makal ve
Uzman Malik Demirel tarafından oluşan Ernst & Young ekibi Anel Elektrik
yönetimine Bulgaristan yasalarına,
vergi sistemine ve muhasebe standartlarına göre finansal modelin oluşturulması, Anel Elektrik adına Bulgar bankaları ile hem ön protokol hem de
kredi sözleşmesi imzalanması süreçlerinde gerçekleştirilen görüşmelerin
sürdürülmesi ve kredi sözleşmesinin
imzalanmasına kadar olan süreçte
danışmanlık hizmeti verdi.

Doç. Dr. C. Coşkun
Küçüközmen
coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr

OECD 2012
Türkiye Raporu
konomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD), içinde bulunduğumuz Temmuz
ayında Türkiye’ye ilişkin Raporunu
kamuoyuna duyurdu. Raporda Türkiye ekonomisinin güçlenmesinde etkili olan politikaların
yapısal reformlar ve uygulanan makroekonomik
politikalar olduğunu vurguladı.
OECD Raporu makro ekonomi ve finansal makroekonomi derslerinde lisans düzeyinde yararlanılabilecek bir kaynak. Raporda yer alan tespitlerin bir kısmı bilinen şeyler. Muhtelif vesilelerle
gerek IMF ve Dünya Bankası, gerekse yabancı
kurum ve kuruluşlar ile derecelendirme kuruluşlarının raporlarında yer alan bilgiler.
Yakın geçmişe kadar OECD verileri itibarıyla en
kötü performans gösteren ülkeydik. Hatta birçok
OECD istatistiği (genellikle OECD ortalamaları)
Türkiye hariç tutularak hesaplanır, dipnotta
“hesaplamaya Türkiye dâhil edilmemiştir”
denirdi. Zaman içinde elbette birçok konuda iyileşme sağlandı ancak yeterli olmadığını da ifade
etmek gerek.
Bu tür raporlara ilişkin haber ve yorumlar genellikle basının ilgili taraflarının bakış açısına göre
olumlu ya da olumsuz yanları ön plana çıkarılarak yapılır. Biz burada raporun olumsuz taraflarına değinmenin yerinde olacağını düşünüyoruz.
Zira yerli olsun yabancı olsun yatırımcılar, borç
verenler ve derecelendirme kuruluşları olumlu
veriler kadar olumsuz verilere de bakıyor. Hem
de daha dikkatle.
Cari Açık: Raporda yer alan rakamlar IMF
öngörülerine yakın. Yani cari açık rakamları iç
açıcı değil. Cari açık/GSMH oranının bu yıl ve
önümüzdeki yıl için sırasıyla %8,9 ve %8,4 olacağı öngörülüyor. Yani açıkla büyümeye devam.
Dış Ticaret: Alınan önlemlerle ihracatın kısmen
artırılması ve ithalatın yavaşlaması sağlanmış.
Ancak “bunun sürdürülebilir olması Türkiye’nin
dış rekabetteki pozisyonun güçlendirmesine
bağlı” denilmiş. Söz konusu pozisyonun güçlendirilmesinin etkilerinin görüleceği bir diğer alan
olarak da düşük nitelikli işgücünün istihdam olanaklarının artırılması ve bunun yoksulluğu azaltıcı ve sosyal dayanışmayı artırıcı etkisi vurgulanmış. Tabii ki iç tasarruf oranının artırılmasına
etkisi de bunlar arasında. İşsizlik: İşsizliğin 2012
için %9.5, 2013 yılı için %9.1 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülmüş. Ancak rapora göre iş
piyasasında ve üretimde yapısal reformların hızlandırılmasının enflasyon üzerindeki baskıları
azaltacağı ifade ediliyor. Bu reformlar arasında
çalışma hayatı koşulları, emeklilik düzenlemeleri, vergi, işsizlik, katma değeri yüksek olan alanlara yatırım, teşvik paketi gibi unsurlar yer alıyor. Enflasyon ve Büyüme: Rapor, enflasyon
oranı olarak 2012 yılı için %9.2, 2013 yılı içinse
%7.2’lik bir öngörüde bulunmuş. Büyüme
rakamları olarak 2012 ve 2013 için sırasıyla
%3.3 ve %4.6 rakamları öngörülmüş.
Raporun en sıkıntılı ifadesi ise “Türkiye’nin dış
fon yani yabancı kaynak ihtiyacının yakın gelecekte de yüksek seviyede seyredecek olması.
Verilen rakamlar ürkütücü. Bu yıl için ihtiyaç
150 milyar dolar (%8.9’luk cari açığın finansmanı ile GSMH’nin %9.3’üne tekabül eden borç
amortismanı). Söz konusu borçlanma, kriz öncesi
uzun vadelere yayılabilirken kriz sonrası daha
kısa vadelerle sağlanabiliyor. Ülkeye kısa vadeli
kaynak girişinde şimdilik bir sorun görünmüyor”
deniliyor. Bu noktada ekonominin, yatırımcı davranışlarına ve sermaye piyasasındaki volatiliteye
karşı oldukça kırılgan olduğu ifade edilmiş.
Gelelim senaryolara. Eğer Euro krizi şiddetini
artırırsa bu durum Türkiye’yi ticaret ve finansman kanallarında olumsuz etkileyecek deniliyor.
Tabii ki bu durum yatırımcı ve tüketici güvenini
aşağıya çekecek. Ancak Euro bölgesi sorunlarının çözüm patikasına girmesi ya da petrol fiyatlarını düşme eğiliminde seyretmesi Türkiye’yi
oldukça rahatlatacak faktörler.
Bankacılık kesimi ise emsal ülkelere nazaran en
rahat kesim olarak ifade edilmiş. Sermaye yeterlik oranının genel kabul görmüş rakamların üzerinde olması, Basel-II kriterlerine uyum, sorunlu
kredilerin düşük seviyede seyri gibi faktörler
olumlu yanları pekiştiriyor.
Raporun son kısmında ise doğrudan yabancı
yatırımların önemine ve önündeki engellerin kaldırılmasına vurgu yapılmış. Diğer taraftan bu
konuda Türkiye’nin son yıllarda emsallerinden
daha da iyi performans gösterdiği de vurgulanmış. Yapısal politika önerileri arasında ise finansal okuryazarlığın artırılmasına ilişkin girişimlerin önemi dile getirilmiş.
Rapor oldukça mütevazı bir hacimde. Toplam
110 sayfada iyi bir Türkiye ekonomisi analizi
yapmış. Raporda sadece ekonomi bürokrasisi,
politikacılar ve hükümetin değil, aynı zamanda
sanayicilerin, ticaretle uğraşanların, üniversitelerin dikkate alması gereken birçok bilgi, yorum,
tespit ve veri mevcut. Dikkatlerden kaçmaması
dileğiyle.

E

