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erel seçimler yaklaştıkça
adaylar da gecelerini gündüzlerini birbirine katıp, seçim
çalışmalarına iyiden iyiye
kendilerini verdiler. İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu çalışmalarını hızlandırdı.
Gece gündüz İzmir’in merkez ve ilçelerinde girip çıkmadığı sokak kalmadı
adeta. Kocaoğlu’nun “Lafla İzmirli
olunmaz” sözü son günlerdeki sloganı
oldu.
Kocaoğlu’nun belediye başkanlığını, spor karşılaşmalarındaki kaleciliğe
benzetiyorum. Topu kalede tutarsın
alkış alırsın,ama bir gol yedin mi,yuhalanırsın. Koskoca İzmir’de Kocaoğlu
ilçelere, hatta en kıyıdaki köylere kadar
asfalt yol yaptı, sular getirtti, ulaşım
araçlarını sefere soktu, İzmir’e Türkiye’nin hiçbir şehrinde olmayan en lüks
ulaşım otobüslerini getirip,harekete
geçirdi. Saymakla bitmeyen binlerce
iş yaptı. Üstelik Büyükşehir Belediyesi’nde hiç ekibi yokken, şimdi ekibini
yarattı, adeta belediye ordusu meydana getirdi. Sloganında belirttiği gibi
“Lafla İzmirli Olunmuyor”. İzmirlilere
İzmirli olmakla övüneceği hizmeti ve
sosyal adaleti yerine getireceksin,
sonra O halk dün olduğu gibi bugün
de omuzlarında taşıyacak ya da en
küçük olumsuzlukta karşında duracak.
Aziz Kocaoğlu bu durumlarla sık sık
karşılaşıyor, göğsünü gere gere İzmir’in
her ilçesine, semtine giriyor. Önceki
haftalarda Torbalı ve Tire’de halkının
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hele Tire Süt
Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük’ün, Başkan Kocaoğlu’na “Başkan
sütümüze sahip çıkmakla ,hem çocuklarımızın sağlıklı büyümesi,hem de Tire
halkımızın kalkınmasına büyük katkınız
oldu” diye konuşması, bir hayli takdirle
karşılandı. Başkan olmakla iş bitmiyor,
onu güzel ve adaletli çalışmalarla sürdürebilmenin önemli olduğunu bir kez
daha görüyoruz.

Ak Parti adayları şafak sayıyor
H.Merkezi/ E.Çözüm
İzmir’in belediye başkan adayları şöyle:
ALİAĞA İ.ETHEM YORULMAZ
BALÇOVA HASAN ÖZCAN
BAYINDIR MEHMET KERTİŞ
BAYRAKLI İSMAİL SARI
BERGAMA HASAN ŞAHİN
BEYDAĞ FEVZİ KAYA
BORNOVA İLHAN KAYA
BUCA CEMİL ŞEBOY
ÇEŞME MUSTAFA CENGER
ÇİĞLİ ADNAN YILMAZ
DİKİLİ AHMET DAĞDELEN
FOÇA SALİH EMRULLAH KELEŞ
GAZİEMİR K.FAHRİ BAYKALMIŞ
GÜZELBAHÇE CENGİZ SANDIKLI
KARABAĞLAR NECİP KALKAN
KARABURUN HÜSEYİN ALTIN
KARŞIYAKA TANFER KEMERLİ
KEMALPAŞA ARİF UĞURLU
KINIK SADIK DOĞRUER
KİRAZ EROL ÇOMAK
KONAK İLKNUR DENİZLİ
MENDERES BÜLENT SOYLU
MENEMEN MEHMET KAPLANGI
NARLIDERE ERKAN DERELİ
ÖDEMİŞ MAHMUT BADEM
SEFERİHİSAR HAMİT NİŞANCI
SELÇUK ZEYNEL BAKICI
TİRE MEHMET ÇELTİKÇİOĞLU
TORBALI ADNAN YAŞAR GÖRMEZ
URLA ERŞAN EROĞLU

30 Mart 2014 günü Türkiye genelinde yapılacak
yerel seçimler için tüm
partiler gün saymaya başladı. Partilerin çoğu yerel
belediye başkan adaylarını saptayarak partililerine
ve seçmenlerine tanıtmaya koyuldu. İstanbul,
Ankara, İzmir ve Adana
başta olmak üzere birçok
ilde seçilen aday adayları
seçim propagandalarına
başladı.
Yerel belediye başkan
adayları seçimlerinde titiz
çalışmalar sürdürülüyor.
İzmir’de de ciddi çalışma
sergileyen Ak Parti, Ulaştırma eski Bakanı Binali
Yıldırım’ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermenin
ardından önceki günlerde
de İzmir’in yerel belediye başkan adaylarını
törenle partililere ve
seçmenlere tanıttı.
Eğitimiyle, kariyeriyle, iş hayatıyla
İzmirlilerin
yakından
tanıdığı
birbirin-

den üstün adaylar
tanıtılırken, partililer de
tam not verdi. Halkapınar Salonu’nda yapılan
tanıtım töreni büyük
ilgi görürken, katılımcıların çoğu salondan
taştı. Dışarıya kurulmuş
olan büyük ekranlardan
töreni izleyenler oldu.
Ak Parti İzmir adayları
içinde tek kadın aday
İzmir milletvekili İlknur
Denizli idi. Bir süre önce
seçim gezisinde ayağı
sakatlanmasına rağmen,
sakat ayağıyla seçmenlerinin karşısına çıktı; bu
arada seçmenlerinin bol
alkışlarıyla karşılaştı.
İzmir Büyükşehir başkan
adayı Binali Yıldırım,
konuşmasında “Bizde konuşmak değil yapmak var,
yaparız” diyerek seçmenlerinin alkışlarıyla karşılandı.
Tanıtım için hazır olduklarını dile getiren yerel belediye başkan adayları “Biz
bundan böyle 30 Mart
için şafak sayıyoruz”
diye konuştular ve hızla
seçim çalışmalarına
geçtiklerini ifade
ettiler.

Faizin bedelini
reel sektör ödüyor

Merkez Bankası’nın şok faiz artışı, altın, döviz ve gayrimenkul yatırımcılarını tedirgin etti. Merkez Bankası’nın adımını zamanında ve yerinde bulan iş çevrelerinin yanı sıra faiz artışının kısa vadede bazı olumsuz
etkilerinin de olacağının öngörülmesi üzerine Başbakan Erdoğan’dan, Merkez Bankası kararının önümüzdeki günlerde iyileştirici etkisinin gerçekleşmemesi halinde B planının açıklanabileceği uyarısı geldi.
H.Merkezi/ E.Çözüm

M

erkez Bankası Para
Politikası Kurulu tarafından haftalık repo faizinin
kullanıldığı politika faizi yüzde
4,5’tan yüzde 10’a ve gecelik borçlanma faizi olan marjinal faiz oranı
veya diğer adıyla “üst bant” faizinde
yüzde 7,75 seviyesi yüzde 12’ye
yükseltildi. Kararın ardından dövizde
bir miktar düşüş gözlendi. Faiz kararına ilişkin iş dünyasından yorumlar
gecikmedi. MÜSİAD faizi artırımının, kredi faizlerine hemen aşırı
şekilde yansıtılarak, iş adamları ve
halkın üzerine haksız bir yük getirmesine engel olunması ve geri adım
atılması gerektiğine vurgu yaparken
faiz kararını güçlü ekonomik yapıya
katkı sağlayacağı yönünde olumlu
bulan iş çevreleri de mevcut. Öte
yandan Merkez Bankası’nın şok faiz
artışının büyümede Türkiye’ye fren
yaptırıp rantiyeye kazandıracağını
öngören hükümet, kanun değiştirmeyi planlıyor. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın “B,C planlarımız var”
sözlerinin ardından büyümeye öncelik verilmesi ve uluslararası sermayenin Türkiye’ye çekilmesi için teşvik
sisteminde iyileştirici düzenlemeler
yapılacağı gündeme geldi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD), Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından
açıklanan faiz kararına ilişkin bir
açıklama yaptı. Açıklamada, “Reel
sektörün temsilcisi olarak, Türkiye
ekonomisine güvenimizi her fırsatta
dile getirerek, Gezi Olaylarından başlayarak, 17 Aralık soruşturmasına kadar uzanıp bugünlere gelinen süreçte,
MB’nin faiz arttırımı üzerindeki
baskıyı kırmaya çalıştık” denilirken

MÜSİAD’ın TL’deki değer kaybı ile
MB üzerinde son günlerde artan faiz
baskısını, elindeki alternatif araçlarla
giderebileceğine yönelik görüşlerini
daha önce belirttiği hatırlatıldı.
YÜKSEK FAİZ DÜŞÜK KUR SARMALI
UYARISI
Bugün gelinen noktada, MB, faizlerin arttırılması yönündeki baskılara
direnemeyerek radikal bir kararla,
faiz koridorunda ortalama 400 baz
puan artışa gidilmesinin ülkemizin Makro ekonomik göstergeleri
açısından olumsuz bir tablo olmamasına rağmen, son 9 aylık %4’lük
büyüme ortalaması ve bu büyümede
reel sektör yatırımlarının 3.cü çeyrek
itibariyle artış göstermesine rağmen,
bu radikal değişikliğin doğru bulunmadığı ifade edilen açıklamada, faizi
artırımının, kredi faizlerine hemen
aşırı şekilde yansıtılarak, iş adamları
ve halkın üzerine haksız bir yük getirmesine engel olunması gerektiğine
vurgu yapıldı. Aksi takdirde, 2014
büyümesi üzerinde olumsuz etki
oluşturulacağına dikkat çekilen açıklamada şunlara yer verildi: “Umarız
ülkemiz tekrar, yüksek faiz, düşük
kur sarmalına girmez. Yine umarız,
mümkün olan en kısa zamanda, bu
faiz artırımını geri alacak adımlar
atılır. Bu aşamada, faiz artırımının işletmeler üzerindeki yükünü
hafifletmesi için, hükümet, KOBİ’leri destekleyecek, istihdamı,
yatırımları ve dolayısıyla büyümeyi artıracak ek tedbirleri acilen
almalıdır. Bu ülkenin gelişmesi için
çalışan herkes, özellikle de olayların
buraya gelmesine şu veya bu şekilde
sebep olanlar, ellerini vicdanlarına
koyarak, gelinen aşamadan kimlerin
mutlu olduğuna, bu bedeli millet

öderken kimlerin hesabına ödeme
yapıldığına kafa yormalı, bu vebalin
altında mahşeri vicdanda verilecek
hesabı unutmamalıdır.”
Türkiye İktisadi Girişim ve İş
Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı
Şükrü Alkan da, “TCMB vermiş
olduğu yüksek faiz artırımı kararı
ile; paradan para kazanma dönemine
kapı aralayacak, finans kesimini
sevindirecek, üreticiye, yatırımcıya,
istihdama ve genelde ülke ekonomisine büyük zararlar verecektir” dedi.
“Türkiye ekonomik istikrarını,
hedeflerini faize dayalı rant geliri ile
değil, üretime, istihdama ve ihracata
dayalı yatırımlarla gerçekleştirecektir” açıklamalarında bulunan
Alkan, “Bizlere faize dayalı rant
geliri ile kazanç sağlayanlar değil,
üretim ve istihdam sağlayacak
yatırım yapan girişimci, üretici ve,
ihracatçı işadamları lazım” diyerek
piyasa dengelerini bozacak bu kadar
yüksek faiz artışı kararının, yıllardır
savunulan girişimciliği azaltacak,
iş ahlakını zora sokacak ve rekabet
şartlarını ağırlaştıracak bir karar olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
KREDİ MALİYETİ ARTACAK
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu
faiz oranlarının artmasıyla şirketlerin
nakit akışlarının zor duruma girebileceğini ve bu bağlamda iş yeri kapatmaları, istihdamın azaltılması gibi
durumların yaşanabileceğini ifade etti.
Türkiye ekonomisinde dövizin
oynamasının sade vatandaşı çok az
etkilemesi gibi bir gerçeğin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kozanoğlu,
“Dövizle borçlanmayı BDDK’nın
men etmesi Türkiye ekonomisinin

göreceli bir avantajı. Öncelikle kredi
kartı, tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi
kullanan yurttaşlar için bunların
maliyeti ciddi artacak. Bunların maliyetinin artması demek, yurttaşların
mal ve hizmetlere olan taleplerini,
harcamalarını olumsuz etkileyecek
bu da ekonomideki büyümenin iyice
yavaşlamasına neden olacak. Ayrıca
faiz oranlarının artması yatırım
yapmayı düşünen yatırımcıların
planlarını ertelemesine neden olacak. Yani yeni iş kapıları, istihdam
alanları açılmayacak. Şirketlerin
nakit akışları zor duruma gelebilecek
ve bu bağlamda iş yeri kapatmaları,
istihdamın azaltılması gibi durumlar
yaşanabilir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Merkez Bankası’nın
şok faiz artışının büyümede Türkiye’ye fren yaptırıp rantiyeye kazandıracağını öngören hükümet, kanun değiştirmeyi planlıyor. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın “B,C planlarımız
var” sözlerinin ardından büyümeye
öncelik verilmesi ve uluslararası
sermayenin Türkiye’ye çekilmesi için
teşvik sisteminde iyileştirici düzenlemeler yapılacağı gündeme geldi.
Buna göre, Bankalar, kredilerin
belli miktarını daha düşük faizle
işletmelere kullandıracak. Teşvik
belgeleriyle yatırımlarda maliyetler
azaltılacak. Sınırlı sayıda belgeden
vergi alınması öngörülüyor. Yerli-yabancı ya da sabit veya portföy
yatırımı demeden her türlü destek
sağlanacak. İstihdam teşviklerinden
yararlanma koşulları kolaylaşacak.
Global Menkul Değerler stratejisti Gökhan Uskuay da, Türk
Lirası’nın en güvenli yatırım aracı
olduğunu belirterek yükselen faizlerin kısa vadeli risk oluşturacağını
vurguladı.

eçtiği- Şirketlerde risk yönetimi
miz ‘’KAOS ‘’ hakim
Piyasalara
günlerde ekonomi Doç. Dr.Coşkun Küçüközmen
dergilerinin
coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr
İsrafil Demirel
birinde bir firisrafildemirel@oyakyatirim.com.tr
manın
bankaları Bankacılık Düzenleme De- makro ekonomik dengelere
netleme Kurumu’na (BDDK)
yansımalarının takip, gözetim
şikâyet ettiği haberi yer aldı.
ve analizi yoluyla mali istikraFirma tarafından yapıldığı
rın korunması BDDK’nın göiddia edilen şikâyette “…
revleri kapsamına girmektedir.
bankalar türev piyasa işlemBu nedenle BDDK tarafından
leriyle bizi kandırdı. Riskimizin yapılan denetim ve gözetimin
bu kadar yüksek olduğunu
söz konusu finansal ürünlerin
bilmiyorduk” ifadesi Dergi’de
ilgili yönetmelik hükümlerine
yer aldı. Söz konusu şirketin
uygunluğu ile finansal risklere
bugüne kadarki zararının 100
karşı korunmaya ilişkin şartlar
milyon liraya yaklaştığının
ve mali tablolara yansıtılması
tahmin edildiği yazıda vadesi
hususları ön plana çıkmaktahenüz gelmeyen kontratların
dır.
da ciddi bir zarar yaratacağı
Türk finans piyasasında
hesabının yapıldığı bilgisi de
uluslararası spekülatörleyer alıyor.
rin hareketlerini tamamıyla
Yukarıda yer alan durum
görmek mümkün olmasa da
birçok firma, şirket için önem- bu piyasanın büyük ölçüde
li. Bugün özellikle yurtdışı
yurt içine taşınması halinde,
bağlantılı olan şirketler döviz
yurt dışı pozisyonlara bakakurlarındaki beklenmedik
rak bu konuda bir bilgi sahibi
değişikliklere karşı hazırlıklı
olmak, bunları düzenlemek ve
olmak zorundalar. Ancak risk
denetlemek mümkün olabiyönetim işinin de bir riski ve
lecektir. Özellikle serbest yamaliyeti olduğu aklılardan
tırım fonlarının (hedge funds)
çıkarılmamalıdır. Bu nedenle
gelişmekte olan piyasalarda
söz konusu risklerin yönetidöviz kuru, faiz oranı, borsa
minde en önemli hususlardan
endeksi gibi göstergelerbir risk farkındalığıdır. Söz
deki değişimleri (volatilite/
konusu farkındalığın gelişmesi oynaklık) kullanarak ya da
ise ancak eğitim ve deneyimle politik istikrarsızlık dönemlemümkün olmaktadır.
rinde kâr yaratma stratejilerini
Küresel finansal piyasatürev finansal araçlar yoluyla
ların giderek artan bir bütündaha az maliyet ve yatırımla
leşme sürecine girmesine
gerçekleştirmelerinin mümkün
paralel olarak ülkemizde
olduğu bilinmektedir. Bu tür
de bankalar uzun süreden
spekülâtif girişimlere karşı
beri artan hacim ve sayıda
hazırlıklı olabilmek ise etkili bir
swap, forward, opsiyon ve
risk yönetimi kültürünün tesisi
futures gibi türev işlemleri
ve gelişmesi ile mümkündür.
yapmaktadırlar. Ancak bu
Karmaşıklaşan piyasa
işlemler risklere karşı korunma yapısı içinde yabancı ülkelerle
(hedging) amaçlı olabileceği
ticaret yapan ve dış kaynak
gibi spekülatif (kâr beklentisi)
(banka kredisi, yurtdışından
amaçlı da olabilmektedir. Söz
borçlanma) kullanan şirketler
konusu türev finansal araçlamutlaka bir risk yönetim birimi
rın fiyatlama ve değerlemesi
oluşturmak zorundadır. Zira
farklı bir bilgiyi gerektirir. Zira
maruz kalabilecekleri kur ve
doğrusal olmayan (non-linear) faiz riskleri kendilerini ciddi
karmaşık özellikler gösteren
derecede sıkıntıya sokabilir.
bu araçlar kısa sürede yüksek Özellikle büyük şirketlerin
kâr getirebileceği gibi batışa
finansal ve finans dışı riskkadar giden ciddi zararlara da ler konusunda üst düzey
neden olabilmektedir.
yönetimlerinin ve yönetim
Tasarımları ve hizmet ettikkurullarının bilgilendirilmesi,
leri amaçlar itibarıyla giderek
bu sürecin sahiplenmesi ve
karmaşıklaşan söz konusu
şirket çapında bütünleşik risk
finansal türev ürünlerin riskleyönetimi uygulamasını teşvik
rinin ölçülmesi düşünüldüğü
etmesi açısından önemli oldukadar kolay bir iş değildir.
ğu kadar gerekli bir girişimdir.
Finans ana bilim dalı içinde
Risk yönetiminin en başta
ayrı bir disiplin olarak gelişen
gelen unsurlarından biri de
finansal mühendislik her ne
hiç şüphesiz şirketin tüm
kadar türev ürünlerin tasarımı
risk unsurlarını kapsayan
ve sunulması sürecine odakbütünleşik (entegre) risk
lansa da söz konusu tasarım
yönetimidir. Şirket çapında
süreçlerinin çok iyi anlaşılması risk yönetimi (enterprise-wibu ürünlere ilişkin risklerin de
de risk management) olarak
aynı seviyede anlaşılabilmesi
da isimlendirilebilen bu risk
hususunda bizlere büyük koyönetiminin temel felsefesi
laylıklar sağlamaktadır. Konutüm risklerin sayısallaştırılarak
ya finansal denetim otoriteleri
tek bir risk rakamı olarak ifade
açısından bakıldığında, önemli edilmesi değildir. Daha çok
olan hususun finansal piyasa- şirket çapında risk ölçüm ve
larda faaliyet gösteren kurum
yönetiminin felsefi olarak anlave kuruluşların münferiden
şılması ve bir kurumsal risk
denetim ve gözetimi kadar bu kültürünün oluşturularak faakuruluşların herhangi birinde
liyetlerin ayrılmaz bir parçası
meydana gelebilecek bir soru- haline getirilmesidir. Alınacak
nun sisteme sirayet etmesinin, her türlü stratejik karara ilişkin
diğer bir ifadeyle sistemik risk
olası sonuç analizlerinin bir
oluşturma olasılığının minimirisk algılaması ve yönetimi
ze edilmesinin olduğu görülçerçevesinde yapılmasının
mektedir. Bu durumda türev
sağlanması buna örnek olarak
ürünlerin kullanımına ilişkin
verilebilir. Dolayısıyla bir
olarak münferiden bankalarca şirkette risk kültürünün oluşuygulanan stratejinin önemi
ması ve yerleşmesi kurumsal
ortaya çıkmaktadır. Yani hevarlığın sağlıklı bir şekilde
def risklere rağmen kâr peşin- sürdürülmesinin temel koşulu
de koşmak mı, yoksa risklere
olarak kabul edilebilir.
karşı koruma sağlamak mı?
RİSK EĞİTİMİ
Şirketlerden ziyade bankaların türev finansal işlemler
Kurumsal başarının sürekli
nedeniyle maruz kalabilecekhale gelmesi ise ancak sürekli
leri kredi riski, piyasa riski ve
bir risk eğitimi yoluyla olmakyasal riskin azaltılması için
tadır. Değişime odaklı, ihtiyaçtezgâh üstü piyasada gerlara yanıt verebilecek şekilde
çekleştirilen türev işlemlerde
tasarlanmış ve sürekli kendini
standartlaşmanın ve etkili,
yenileyen türde eğitim plan
anlaşılabilir bir raporlamanın
ve programlarının yapılması,
sağlanması önemlidir. Yaşauygulamaya konulması önemli
nan küresel finansal krizde
bir aşamadır. Bu aşamanın en
kredi risklerine karşı kullanılan önemli unsuru da ihtiyaçların
bir kredi türevi olan Kredi
ne(ler) olduğunun bilinmesidir.
Temerrüt Swap’larının (CDS)
Çözünürlüğü yüksek bir uydu
tezgâh üstü işlem görmesi
fotoğrafı ihtiyaçların belirlenmeve piyasanın bu konuda belli
sinde büyük katkıda bulunabibir standart ve raporlamadan
lir. Tabii ki bunun ön koşulu da
yoksun olması söz konusu
fotoğrafı çekecek ve yorumrisklerin büyüklüğünün zamalayacak kapasiteye (nitelikli
nında tespit edilememesine
çalışanlara) sahip olunmasıdır.
neden olmuştur.
Önümüzdeki haftalarda
Dolayısıyla bankaların
entegre raporlama ve bunun
ekonomide üstlenmiş oldukla- risk yönetimi ile ilgisi konusu
rı işlevlerin yanı sıra yaptıkları
üzerinde duracak ve algı hatatürev finansal işlemler yoluyla
sı riski içerebilecek bu konuda
oluşabilecek risklerin bankateknolojinin geldiği noktayı
lara ve piyasalara, dolayısıyla
sizlerle paylaşacağız.

