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“….TOBB  İlkokulu’nun temeli 
atıldı, …TOBB Okulu açıldı… Kur-
deleyi  Hisarcıklıoğlu kesti” şeklinde 
duyurulardan Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nin (TOBB) açıklamalarını  
öğreniriz.     

Geçtiğimiz günlerde değerli dostu-
muz sanayici Şadan Eren’in muhterem 
annesi Fevziye Eren ‘in vefatını üzün-
tüyle  öğrendik; merhumeye Tanrı’dan 

rahmet, geride kalanlara da başsağ-
lığı dileriz. Merhume Eren’in vefat 
ilanından öğrendik ki ÖZEL TOBB 
ETÜ HASTANESİ varmış; bir meslek 
kuruluşunun  hastanesinin olması ne 
güzel şey. Dileğimiz odur ki TOBB 
Türkiye’nin dört bir yanına hastane 
ve  diğer sosyal tesisleri  inşa etsin. 
Örneğin TOBB Türkiye’deki gümrük 

kapılarının inşaatını üstlendi ise, her 
adımda inovasyonu vurgulayan Sayın 
Başkan Hisarcıklıoğlu, yenilik yapsın 
da Türkiye’mize daha modern  yatırım-
lar  olsun. Hatta bir adım daha öteye 
gidelim; amaç ülkeye katkı ise TOBB  
ödenmeyen aidatlar sebebiyle  yüzlerce 
oda üyesinin icralık olduğu oda aidatla-
rını düşürebilir, ya da  aidat borcundan 
icralık olanlara af  için karar çıkmasını 

sağlar. Örneğin  İstanbul Ticaret Oda-
sı Başkanı İbrahim Çağlar’ ın yakın 
zamanda aldığı karar gibi  yeni firma 
kurmak isteyenlere oda ile ilgili harca-
malarda bir takım kolaylıklar sağlanabi-
lir. Hatta  bunun gibi uygulamaları İzmir 
Ticaret Odası, Konya , Erzurum Ticaret 
Odaları da yapabilir; yeter ki TOBB  bu 
işlere yeşil ışık yaksın. 

Sayın TOBB  Başkanı’nın odalardan 
gelen benzeri taleplerle ilgili medyaya 
da kulak asması gerektiğini bir kez 
daha vurgulamamız gerekiyor. Bugüne 
kadar Merhum Necmettin Erbakan’dan 
tutun Rona Yırcalı’ya, Yalım Erez’e 
kadar birçok TOBB başkanını gördük, 
hiçbiri medyayı ayırmadı ve şimdi onlar 
bugünlerde övgü ile anılıyorlar. 

TOBB Türkiye’nin her ilindeki ticaret, 

sanayi, borsa  odalarının birlikteliğiyle 
oluşan bir kuruluştur. TOBB Başkanı’nın 
karar alması için birçok yetkili kuruluşu 
vardır; ayrıca yönetim kurulunun başkan 
vekili de vardır. Başkan vekili başkan 
olmadığında tam yetkilidir…

Ege Bölgesi Sanayi Odası  (EBSO) 
Başkanı Ender Yorgancılar, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-
dır; yani başkan olmadığı zamanlarda 
TOBB’da her türlü icraatta tam yetkili-
dir. Öğrendiğimiz kadarıyla TOBB mer-
kezinde oturan ister vekil, ister yönetim 
kurulu üyesi  olsun; TOBB görevlileri 
onların talimatlarını dinlemezlermiş. 
Görevlilerin çoğu Hisarcıklıoğlu’nun 
talimatıyla hareket ederlermiş, durum 
böyle  ise TOBB’daki demokratik yöne-

gelişmeleri bekleyip, göreceğiz.Bakar-
sınız Hisarcıklıoğlu önümüzdeki dönem 
seçimlerinde  milletvekili adayı olur…

KEMAL VATAN’IN BALKAN  
FIKRALARI KITABI

İzmir 21.dönem milletvekili Kemal 
Vatan, Rumeli-Balkan Fıkraları ve İl-
ginç Öykülerimiz adlı kitabının 2.baskı-
sını yaptı. Makedonya’nın İştip Vilayeti 
Rodaviş kazasının İzlev  köyünden 
Türkiye’ye göç edip,İzmir’e yerleşmiş 
ve 2002’de İzmir mlletvekili olmuş 
Kemal Vatan, Rumeli ve Balkan dernek-
lerinde birçok sosyal çalışmaya öncülük 
etmiş. Balkan-Rumeli Türk kültürüne ait  
örf –adet gelenek,görenek,folklor, fıkra, 
öykü ve mizaha yer verilmiş olan kitap  

H.Merkezi/ E.Çözüm

Geçen 
yıl 

30 Kasım 
tarihinde 
Kadir Has 
Üniversi-
tesi’nin ev 
sahipliğin-
de PRMIA (Professional 
Risk Managers’ International 
Association) tarafından 
gerçekleştirilen yarım günlük 
panelde ele alınan konula-
rı özetlemiştim (5 Aralık, 
2012). Bu etkinlikten yakla-
şık bir yıl sonra İstanbul’da 
İktisadi Araştırmalar Vakfı 
tarafından Borsa İstanbul ve 
Takasbank sponsorluğunda 
18 Aralık Çarşamba günü 
gerçekleştirilen “Elektrik 
Piyasası Özelinde Enerji 
Piyasaları ve Risk Yöneti-
mi” konulu Sempozyum’a 
konuşmacı olarak davet 
edildim. Sempozyumda yasal 
düzenlemeler, gelecek plan 
ve projeleri, risk yönetimi 
ve enerji borsası konuları ele 
alındı. İktiasadi Araştırmalar 
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ah-
met İncekara’ya ve sponsor 
kurumların yöneticilerine 
teşekkürler. 

Değerli okurlar konuya 
başlamadan önce hepinizin 
malumu olan bazı gündem 
başlıklarını kısaca ele alarak 
başlamak istiyorum. Önce-
likle ülkemizde yaşanan son 
olayların (yolsuzluklar ve gö-
revden almalar) ekonomiye, 
finans piyasalarına ve daha 
da önemlisi ülke saygınlığına 
olan olumsuz etkileri elbette 
üzücü. ABD Merkez Bankası 
FED’in tahvil alımlarında git-
tiği azatlımın ülkemize olan 
etkilerini birlikte göreceğiz, 
ancak söz konusu programın 
ivme kazanması ile birlikte 
dışarıdan gelecek olan ser-
maye akımlarının yavaşlama 
ihtimalini de dikkate alarak 
kamu olsun özel sektör olsun 
planlarımızı daha dikkatli ve 
gerçekçi yapmalıyız. Kırıl-
ganlığımızın yüksek olduğu 
bu dönemde sermaye akımla-
rında yaşanacak bir durak-
lama ya da kesintinin bizi 
zor durma sokacağı kesin. 
Enerjide  (özellikle doğalgaz-
da ve dolayısıyla elektrikte) 
dışa bağımlı durumda oluşu-
muz ise bir diğer risk unsuru. 
S&P isimli derecelendirme 
kuruluşunun AB’nin derece 
notunu düşürmesinin etkileri 
de muhtemelen çok yakında 
piyasalarda hissedilecek.

Sempozyumda gerek 
mevcut durum gerekse maruz 
kalınan riskler enine boyuna 
tartışıldı. Bilinen gerçekler 
bir kez daha vurgulandı, 
konuşmacılardan Mehmet 
Öğütçü kapsamlı bir küresel 
resim çizerek jeopoliti-
ğin önemini vurguladı ve 
ülkemizde kamudaki enerji 
oyuncuları yeterince etkin 
değil, özel enerji şirketleri de 
yeterince büyük değil dedi ve 
Kuzey Irak’ta petrolün varil 
maliyeti 2,5 dolar olduğunu 
ifade etti.  

2023 YILINDA ENERJI TALE-
BIMIZ NE OLACAK?

“Türkiye’de Enerji Piya-
saları” konulu paneli yöneten 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (ETKB) Enerji 
İşleri Genel Müdür Yardım-
cısı Barış Şanlı ile kahve 
arasında sohbet etme imkâ-
nımız oldu. Şanlı ETKB’nin 
çalışmalarından bahsetti ve 
Bakanlığın internet sitesinde 
yer alan bilgi ve çalışmalar-
dan bahsetti. Ertesi gün ilk 

işim siteyi incelemek oldu. 
Enerji modellemesi konusun-
da gerçekleştirdikleri LEAP 
Modeli incelemeye değer. 
ETKB sitesinde Uzun Vadeli 
Enerji Alternatifleri Planlama 
Sistemi’nin orijinal adının 
kısaltması olan LEAP proje-
sine ilişkin örnek çalışmalar 
mevcut. Örneğin 2023 yılında 
toplam enerji talebimiz ne 
olacak? Belli varsayımlar ve 
projeksiyonlar çerçevesinde 
bu soruya yanıtlar arıyor ve 
buluyorsunuz. Diğer taraf-
tan muhtelif enerji türleri 
itibarıyla yapılan yatırımların 
yıllar bazında dökümü de 
mevcut.

Tüm bu gelişmeler olduk-
ça güzel ve ümit verici. Veri-
lerin kamuoyu ile paylaşılma-
sı da şeffaflığın sağlanması 
ve piyasa güveni açısından da 
önemli. Ancak enerji konusu 
bizim yumuşak karnımız, 
hassas noktamız. Bu çer-
çevede yapabileceklerimiz 
görünüşte sınırlı. En kısa za-
manda ciddi, tutarlı ve akıllı 
politikalar üretmemiz gerek. 
Zira birçok parametre bizim 
kontrolümüz dışında, uluslar 
arası gelişmeler, jeopolitik 
riskler, sorunlu komşular hem 
politika üretmeyi hem de uy-
gulamayı zorlaştırıyor. Acaba 
çözüm nükleer santralde mi? 
Belki evet, ancak nükleer 
karşıtları temiz enerji, yenile-
nebilir enerji alternatifleri ile 
karşımıza çıkıyor. Bir an önce 
sağlıklı bir şekilde ülkenin 
tüm kaynaklarının (güneş, 
rüzgâr, jeotermal ve kömür) 
toplam enerji talebimizin ne 
kadarını karşılayacağının 
ortaya konulması gerekiyor. 
Zira bu konuda farklı tercih-
leri ön plana çıkaran farklı 
rakamlar mevcut.

YAYINLANAN SÖYLEŞILER 
IŞIK TUTUYOR

Gazetenizin önceki 
sayılarında Emir Çetinkaya 
ile Enerji Borsası üzerine 
yapılan söyleşi (12-25 Ekim 
2013) ile Gazeteniz yazarla-
rından Haluk Direskeneli ile 
kömür ve termik santraller 
üzerine yapılan söyleşileri 
(2-8 Kasım 2013) okuma-
dıysanız mutlaka okumanızı 
öneririm. Her iki söyleşi de 
tarafımca gerçekleştirilmiş 
olup günümüze ışık tutmak-
tadır. Enerji Konfransının 
hemen ertesi günü 19 Aralık 
tarihinde Celal Bayar Üni-
versitesi (Manisa) Mühen-
dislik Fakültesi öğrencilerine 
Optimum Kulüp aracılığıyla 
gerçekleştirilen bir semi-
ner verdim. Risk Yönetimi 
konulu seminerde hayattan 
öyküler de anlatarak söy-
leştik. Son derece dinamik, 
çalışkan ve geleceğe umutla 
bakan kararlı geçlerimizi 
görmekten büyük mutluluk 
duydum. Öğretmenleri Pınar 
Hoca ile Rahime Hoca ile 
tanıştık. Hem öğrenciler 
hem de hocaları şanslı diye 
düşündüm. Büyük çoğunlu-
ğunu kız öğrencilerin oluş-
turduğu gençlerden büyük 
başarılara imza atmalarını 
bekliyorum. Tüm bu girişim-
lere aracı olan genç girişimci 
mühendis adayı Olcay’a da 
teşekkürler.  
Sağlıcakla kalın.

Doç. Dr.Coşkun Küçüközmen

Enerji ve risk

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

A. Yener Özkesen

Belirsizlik ekonomiyi vuruyor
Geçtiğimiz günlerde bazı arazilerin usulsüz imara açılması, kara para aklama ve rüş-
vet suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın yankıları Türk Lirası’nı dalgalandırıyor.

Bazı arazilerin usulsüz imara 
açılması, kara para aklama 
ve rüşvet suçlarıyla ilgili 

yürütülen yolsuzluk soruşturması 
kapsamında İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçek-
leştirilen baskınlarda Ekonomi, Çevre 
ve Şehircilik, İçişleri Bakanları’nın 
oğulları ile, Halkbank Genel Müdürü 
Süleyman Aslan, Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü Murat Kurum, Fatih 
Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
işadamı Ali Ağaoğlu, iş adamı Reza 
Zerrab’ın da aralarında bulunduğu 52 
kişi gözaltına alındı. Operasyon ülke 
dışına da taştı. Soruşturmayı yakından 
takip eden A.B.D. ve İngiltere’nin 
yanı sıra altın ticareti ile kara para 
aklandığı öne sürülen Dubai ve İran 
da hükümetleri adına soruşturma 
başlattı. Operasyonun başlatılması ile 
birlikte piyasalar da sarsıldı. Rüşvet 
ve yolsuzluk operasyonu kapsamında 
Halkbank Genel Müdürü Süley-
man Aslan’ın gözaltına alınmasının 
ardından Halkbank’ın  Borsa İstanbul 
(BIST) 100 Endeksi’nde işlem gören 
hisseleri yüzde 12,34 değer kaybetti.

TÜRK LIRASI DEĞER KAYBETMEYE 
DEVAM EDEBILIR

Yolsuzluk operasyonunun piyasala-
ra etkisi ile ilgili sorularımızı yanıt-
layan XTB Menkul Değerler Satış 
Müdürü  Barış Güngör, yaşanan son 
olayların ekonomi piyasalarına hiç 
kuşkusuz önemli bir etkisi olacağını 
belirterek şunları aktardı: “Türki-
ye’deki politik ortam zaten bilindiği 
üzere kaygan bir  zeminde bulun-
maktaydı.  Zaten belirgin olan siyasi 
kırılganlığın artık zirveye ulaşmasıyla 
Türkiye’ deki finans piyasaları da 
yaşanan bu gelişmeleri fiyatlama-

ya başladı. Bu ortamda, Dolar ve 
Euro özelinde Türk Lirası’nın hızlı 
şekilde değer kaybettiğini ve daha 
fazla kaybetme ihtimali olduğunu 
da görüyoruz. Burada belirsiz olan 
nokta Amerika Merkez Bankası’nın 
kararları olacak. FED açıklamaları 
Euro ve Dolar’ın hareketine  ya  daha 
fazla keskinlik katacak ya da bu 
politik krizden dolayı oluşan yükseliş 
hareketine bir dur diyecek.”

Orta vadede bakıldığında ise Dolar 
ve Euro’nun TL’ye karşı yükselişinin 

devam edebileceğini öngördüklerini 
ifade eden Barış Güngör, “buna daya-
nak olarak, gerek Türkiye’deki politik 
gerilimin sürme ihtimalini gerekse 
FED’in her an parasal genişlemede 
kısıntıya gitme ihtimallinin giderek 
kuvvetlenmesini gösterebiliriz” dedi.

Güngör, döviz kurundaki yükselişin 
2014 yılında da kolay çözümlenecek 
gibi görünmediğini vurgulayarak 
hem  yaklaşan seçim atmosferinin hem 
de daha belirgin hale gelen siyasi çık-
mazların, kısa ve orta vadede çözülecek 
gibi durmadığını belirtti. 

Güngör açıklamalarına şöyle devam 
etti: “Öte yandan, yurt dışında yaşanan 
gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’deki 
sıcak politik ve siyasi gelişmeler zaten 

çok güçlü bir yapıya sahip olmayan 
Türk Lirası’nın kırılganlığını daha da 
artırırken , bu etkilerin yalnızca TL’yi 
değil başta borsa olmak üzere diğer fi-
nansal göstergeleri de olumsuz etkileme 
ihtimalinin bulunduğunu da belirtmek 
gerekir.”

“BELIRSIZLIK ACILEN ORTADAN 
KALKMALI”

Öte yandan Gayrimenkul ve Gay-
rimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği 

(GYODER), Konut Geliştiricileri ve 
Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve 
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) 
den yolsuzluk soruşturması ile ilgili 
olarak ortak yapılan açıklamada “son 
günlerde yaşanan gerek ülkemiz kamu-
oyunu gerekse tüm dünyanın ilgisini 
ülkemize odaklayan olaylar hepimizin 
hassasiyetini ciddi boyutta arttırmakta 
ve Türkiye ekonomisinin olumsuz 
yönde etkilenmesine neden olmaktadır. 
Bu olumsuz etkilenmenin boyutlarının 
erken ve sorumsuz ifadelerle daha da 
arttırılacağı hepimizin malumudur” 
denildi.

Şu an içerisinde bulunulan so-
ruşturma sürecinin, 100 milyar 
Dolar’ın üzerinde büyüklüğe sahip, 

Türkiye’nin lokomotif sektörlerin-
den inşaat sektörünü ve Türkiye’nin 
genel itibarını olumsuz etkileyecek bir 
noktaya gittiğinin büyük bir üzüntüyle 
görüldüğü ifade edilen açıklamada 
şunlara yer verildi: “Bu sebeple kamu 
vicdanının rahatlatılması, sektörümü-
zün ve dolayısı ile ülke ekonomimizin 
bu olayı en az hasarla atlatması için 
her türlü müphemiyetin bir an önce 
ortadan kaldırılması acil ve zaruridir. 
Bu belirsizliğin devam ettiği her gü-
nün sektöre zarar vereceği endişesini 
taşımaktayız. Şunu açık yüreklilikle 
ifade edelim ki; bir yandan adaletin 
hızla tecellisinin gerekliliğini vur-
gularken öte yandan gayrimenkul 
sektörünün bir bütün olarak tüm 
üretimini sürdürmekte ve taahhütlerini 
yerine getirmekte, her zamankinden 
daha fazla titizlik ve çaba harcadığını 
belirtmek isteriz.”

CHP kanadı ise operasyon ile il-
gili olarak hükümete baskı kurmaya 
devam ediyor. CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Umut Oran, Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelerek 
gözaltına alınan işadamı Reza Zar-
rab’la ilgili “kendisi hangi limited, 
anonim ve varsa komandit şirketlere 
ortaktır, 2008 – 2013 yılları arasın-
da yıllara göre ödedikleri verginin 
meblağı ne kadardır? Bu şirketlerin 
herhangi bir vergi borcu bulunmakta 
mıdır? İlgili şirketler herhangi bir 
vergi affından yararlanmış mıdır?” 
sorularını iletti. Oran, sorularına 
şöyle devam etti: “2012 yılında 
kurulan Safir Altın Ticaret İthalat 
İhracat Ltd. Şti. 2012 yılında kaç 
lira değerinde ithalat ve ihracat yap-
mıştır, 2012 yılında sadece bu şirket 
tarafından yapılan altın ihracatının 
Türkiye’nin toplam altın ihracatının 
yüzde 46’sı olduğu yönündeki bilgi, 
Maliye Bakanlığı tarafından da takip 
edilmiş midir?”

İzmir’de yapılacak çok iş var
İzmir’in ekonomik yapısı hakkında bir değerlendirme yapan İAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş, İzmir’in kamu 
yatırımları konusunda İstanbul ve Marmara Bölgesi’ne göre geride bırakıldığını ifade ederek İzmir’in bir 
dünya şehri olması ve potansiyelinin değerlendirilmesi ile ilgili yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

İZMİR Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş İzmir ile 
ilgili doğru stratejiler ve doğru 
kararlar üretebilmek için öncelik-
le, İzmir ile ilgili sağduyulu, doğru 
değerlendirmelerin ve tespitlerin 
yapılması gerektiğini ifade etti. 
İzmir’in ekonomik yapısını değer-
lendiren ve yapılması gerekenler 
hakkında görüşlerini aktaran İA-
OSB Başkanı Uğurtaş,  “İzmir’in 
güçlü ve zayıf yönlerini doğru 
tespit etmeli, İzmir’in önündeki 
riskleri ve imkanları doğru tarif 
etmeliyiz. Bu bakış açısı içinde 
İzmir’imizin ekonomi ve sana-
yi yapısı moralimizi bozacak 
düzeyde değildir, bununla birlikte 
İzmir’ in eksikleri olmayan bir 
dünya şehri olduğunu söylememiz 
de mümkün değil. Yapılacak çok 

iş var” dedi.
Uğurtaş,  İzmir’in ve çevre-

sindeki şehirlerle oluşturduğu 
havza yapısının sanayi üretimi 
için gerekli olan pek çok unsuru 
taşıdığını söyleyebilecekle-
rini vurguladı. Uğurtaş 
şöyle devam etti: 
“Sahip olunan doğal 
kaynaklar, bölgenin 
jeopolitik konu-
munun sağladığı 
lojistik imkanlar, 
genç nüfus,  çağdaş 
bir yaşam trendi, çe-
şitli eğitim imkanları ve 
okullaşma, gittikçe artan 
sağlık hizmetleri ve sanayi tesisle-
rine uygun alanlar sunan pek çok 
OSB’si ile yatırıma ve üretime 
uygun bir görüntü vardır. 

Ancak uzun yıllardır, kamu 
yatırımlarından aldığı payda, ka-
muya verdiği desteğin çok altında 

kalan İzmir’imizde dünya şehri 
olma yolunda istenen pek çok 
eksiğimizin olduğunu da bilmeli-
yiz.”  “Coğrafi konumu ile deniz, 
kara, hava, demir yolu ulaşımı-

na çok uygun olmasına 
rağmen, bu alanlarda 

İzmir’ de ne yazık 
ki istenilen düzeye 
ulaşılamamıştır” 
diyen Uğurtaş, 
Türkiye’nin 2023 
hedeflerine yönelik 
olarak projelen-

dirilen çalışmalar 
olsa da, bu hususlarda 

başta İstanbul ve Mar-
mara bölgesine göre İzmir’in 

bir hayli geride bırakıldığının bir 
gerçek olduğuna dikkat çekti. 
Uğurtaş şöyle devam etti: “Ayrıca 
İzmir coğrafyası, iklimi ve şehrin 
sosyo-kültürel yapısı gereği yoğun 
göç çeken bir şehir olmasına rağ-

men, bu göçe cevap verecek alt ve 
üst yapı unsurlarını aynı hızla kul-
lanıma sunamamaktadır. Kısaca 
İzmir pek çok değere sahip ancak 
bu değerleri öne çıkarma hususun-
da yetersiz bir görünümdedir.”

TURIZM MI, SANAYI ŞEHRI MI?

 İzmir’e gelen her kişinin,  her 
yatırımcının bu ortamı gördüğü-
nü, İzmir’e bakış açısının olumlu 
yönde değiştiğini ifade eden Uğur-
taş, İzmir’in gelişiminin anahta-
rının İzmir’e gelmeyen, uzaktan 
bakan gözleri de buraya çekmek 
olduğunu vurguladı.Uğurtaş, “İz-
mir’i marka şehir yapmak, sadece 
sahip olunan bir değere odaklan-
ma ile mümkün değildir. İzmir 
yıllar yılı turizm şehri mi, sanayi 
şehri mi ya da üniversiteler şehri 
mi olmalı diye tartışılmıştır. Oysa 
İzmir sahip olunan bu değerlerin 
bütünüdür. ” dedi.

Uğurtaş, İzmir’in sanayi yapısında ise düşünsel, kültürel bir değişime ihtiyacı olduğunu belirterek sürekli değişen ve güçleşen dünya rekabetinde var olacak ürünleri or-
taya koymak için Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni ve özgün bir üretim modeline geçme hususunda İzmir sanayisinin henüz farkındalık aşamasında olduğunu vurguladı. 

H.Merkezi/ E.Çözüm


