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Düşündüren Tarım Fuarları

lara katılanlar
ve gezenler
bilir. Belli bir
disiplin içinde
kurulmuş teknolojik gelişmelerin sergiyener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr
lendiği önemli
fuarlardır
bunünyanın birçok yerinde
lar.
Üstelik
bu
fuarlarda
sadece
tarım, gıda ve hayvancılık fuarları düzenleni- araç gereç sergilenmekle kalınyor. Ülkemizde de çokça tarım maz; konferanslar, video ve
fuarı açılıyor. Bu ihtisas fuarları- film gösterilerine de yer verilir,
nın dünyada en önemlileri etkinliklere ciddiyetle yaklaşılır.
Almanya’da 13 – 16 Kasım Ayrıca yerleşim planları öyle
tarihleri arasında düzenlenecek güzel hazırlanır ki ziyaretçiler
Hannover Hayvancılık Fuarı fuarları gezerken neyin nerede
Euro Tier ile İtalya Bologna’da olduğunu bilir ve büyük yor26 – 28 Eylül tarihlerinde gunluk çekmezler. Kısacası kardüzenlenecek Biyolojik Tarım maşa curcunası yoktur. Hemen
Fuarı. Dünyanın gözü bu fuar- internetten girin bakın; yukarılarda olacak. Söz konusu fuar- daki iki fuarın adını yazın
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arama motoruna. Önünüze bu
iki şehirdeki fuar döneminde
nerede kalınır, ne yapılır
hemen çıkacak. Orada insanlar fuar zamanını adeta bir festival havasında yaşayarak tüm
ülkeye tesir etmesini sağlıyorlar.
Fuarla birlikte zincir şekilde
diğer sektörler de kalkınıyor.
Şehir bayram havasına bürünüyor. Gelelim ülkemize. Adeta
bir, iki kuruluşun tröstü içinde
belli yerler kiralanmış… Tarım
fuarı adı altında tek bir sektöre
yönelik olarak değil her sektörden biraz biraz bir şeyler barındırıyor fuarlar. İçinde süt
endüstrisi vardır, hayvancılık
teknolojisi vardır; ne ararsanız
vardır. Hemen hemen her yıl
da aynı şekilde açılır ve kapanır. Bunlarda karlı çıkan da

organizatörler olur. Spesifik bir
konuya odaklanma gereği
duyulmayan fuarlarda sergilemenin düzgün olup olmadığına bakılmaz, para kazanmaya
bakılır. İçeride bir keşmekeş,
düzensizlik hakimdir. Fuara
giriş ücretinden tutun da, içeceğine, kadar her şey para yazar.
Peki bu fuarların izleyicileri kimler? İlk önce hedefte belli ziraat
odaları vardır ve başka tarım
örgütleri vardır. O odalardan
birileri çıkar ilçeden köye
mahalleye değin ne kadar
insan varsa çiftçi olsun olmasın
bir otobüse tıka basa bindirir;
otobüsün önüne de pankart
açılır…. Çiftçiler şov gösterisi
gibi fuarda gezdirilir. Akşam
olunca yorgun bitap geldikleri
yere geri gönderilirler. Kim bu

fuarlardan ne öğrenir, ne
kazanır bilinmez. Ancak her
fuar sonrası ‘falanca firma şu
kadar milyon TL, şu kadar yüz
bin dolarlık ürün sattı’ diye aynı
metin standart olarak basın
kuruluşlarına servis edilir. Her
yıl bu fuarlara iştirakler azalır.
Avrupa ülkelerindeki fuarlara
ise dünyanın her yerinden
insanlar akar. Ülkemizde
yabancı ziyaretçiyi ara ki bulasın… Halbuki Tarım Bakanlığı
esas gelir kaynağımız olan
tarım sektöründe daha fazla
kayıp vermemek için bu fuarlara birer yönetmelik getirse ve
bunları denetlese fuarlarımız
Almanya’daki, İtalya’daki gibi
uluslararası popüleriteye kavuşur; dünyanın da gözü bize
çevrilir.

Dünya girişimcileri
Türkiye’ye göz kırptı
inandıklarını kaydeden Kertmelioğlu,
“Elbette ülkemizin başarılı girişimcilerinin
ünyanın en büyük üç iş ağı arasındeneyimlerinin küresel EO ağı ile paylada yer alan, merkezi ABD’de
şılması da öncelikli amaçlarımız arasında
bulunan Dünya Girişimciler
yer alıyor. Bu sayede, hem yurtdışındaki
Organizasyonu’nun (Entrepreneurs’
girişimcilere Türkiye’nin bu alandaki
Organization) Türkiye ofisi açıldı.
potansiyelini direkt olarak aktarabilmeyi
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA)
hem de ülkemizdeki girişimcilik kültürüne
Bölgesi’ndeki başarılı girişimcileri bir
yönelik değer yaratılmasını hedefliyoruz”
araya getirmeyi amaçlayan EO Türkiye,
diye konuştu. Kertmelioğlu,
bölgenin merkezi ola“EO’nun 25. yıl kutlamaları kaprak çalışmalarını sürdüsamında 19-23 Eylül 2012 tarihrecek. 40 ülkede 8 binleri arasında İstanbul’da önemli
den fazla üst düzey giribir organizasyon gerçekleştiriyoşimcinin yer aldığı dinaruz. Farklı ülkelerden 700’den
mik ve global bir girifazla etkili karar verici girişimciyi
şimcilik ağı olan Dünya
İstanbul’da buluşturacak olan
G i r i ş i m c i l e r
2012 EO University Event
Organizasyonu’nun
İstanbul Organizasyonu’nun hem
(Entrepreneurs’
Türkiye’deki girişimcilik ikliminin
Organization – EO)
duyurulması hem de ülkemizin
ülkemizdeki temsilcisi
tanıtımı anlamında önemli ve
olan EO Türkiye, faalietkin bir rol üstleneceğine inanıyetlerine başladı. EO
yorum” dedi.
Türkiye, Avrupa, Orta 40ülkede8bindenfazlaüstdüzeygirişimcininyeraldığıdinamikve
EO Türkiye’nin, Türkiye’nin de
Doğu ve Afrika (EMEA) globalbirgirimşicilikağıolanDünyaGirişimcilerOrganizasyonu’nun
verdiği potansiyel güç ile EMEA
Bölgesi’ndeki başarılı ülkemizdekitemsilcisiolanEOTürkiye,faaliyetlerinebaşladı.
Bölgesi’nde öncü ve örnek bir ofis
girişimcileri bir araya
nerek daha büyük başarılara imza atma- olacağını vurgulayan Kertmelioğlu, başagetiren merkez ofis olarak çalışmalarını larını sağlamayı hedefliyor. Bu hedefler rılı girişimcileri EO ailesinin bir parçası
sürdürecek. Merkezi ABD’nin başkenti doğrultunda hayata geçirilen EO Türkiye olarak görmekten mutluluk duyacaklarını
Washington DC’de bulunan EO’nun ile de sadece ülkemizdeki değil, EMEA sözlerine ekledi.
1987 yılında kurulduğunu ve üyelerinin Bölgesi’ndeki girişimcileri bir araya getiTÜRKİYE G20 İÇİNDE YER ALMIYOR
kendilerini geliştirmelerini ve birbirlerine ren; iş hayatının yanı sıra sosyal ve aile
destek olmalarını sağlayan bir platform hayatlarında da üyelerimize destek olan Türkiye’deki girişimciliği de değerlendiolduğunu vurgulayan EO Türkiye bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçlı- ren Kertmelioğlu, Global Girişimcilik
Başkanı ve Mobilera Holding CEO’su yoruz.” EO Türkiye’nin, EO’nun küresel Monitörü (GEM) verilerine göre
Ferda Kertmelioğlu şu bilgileri verdi: çaptaki girişimcilik bilgi birikiminin ve Türkiye’nin G20 içinde yer almadığını
“Dünyanın en etkili girişimci birliğini oluş- deneyimlerinin Türkiye’deki girişimcilere ifade etti. Kertmelioğlu şöyle konuştu:
turmak vizyonu ile 25 yıl önce kurulan aktarılmasında kilit rol oynayacağına “GEM’de 45 ila 48. Sıralardayız. Global
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EO, bugün 65 çalışanı ve 40 ülkenin
121 şehrinde 8 binden fazla üyesi ile
çalışmalarını sürdürüyor. Girişimcileri
öğrenme ve büyüme olgularıyla tanıştırma misyonuyla hareket eden bir organizasyonuz. Küresel çaptaki en büyük üç iş
ağından biri olan EO, verdiği eğitimlerle
girişimcilere hiç durmaksızın yol gösteriyor ve girişimcilerin birbirlerinden öğre-

Girişimcilik Endeksi rakamlarına göre 71
ülke arasında 43’üncü, Global
Rekabetçilik Endeksi’nde ise 139 ülke
arasında ancak 61’inci sırada yer alabiliyoruz. Ancak Türkiye sahip olduğu
potansiyel itibariyle önümüzdeki dönemde mutlaka daha üst basamaklara tırmanacaktır.” dedi.
TÜRKİYE GİRİŞİMCİLER İÇİN FIRSATLARLA
DOLU
Kertmelioğlu, Türkiye’nin girişimciler için
büyük fırsatlar bulundurduğunu belirterek, “İlk etapta akla gelenler arasında
bilgiye dayalı teknoloji, e-ticaret, mobil
yaşam alanlarında büyük girişimcilik fırsatları bulunuyor. Bunun yanı sıra yeşil
ekonomi, mikro biyoloji, savunma sanayi, güvenlik gibi stratejik öneme sahip
sektörler ve başta finans ile turizm olmak
üzere servis sektörünün de ön plana çıktığını belirtmek gerekir” dedi.

EO 150 MİLYAR
DOLAR YÖNETİYOR
H.Merkezi/E.Çözüm
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O’ya üyelik sadece davet ile
gerçekleşiyor ve üyelerin yıllık geliri en az 1 milyon
dolar olan bir ticari kuruluşun
sahibi, ortağı ya da hissedarı
olmaları gerekiyor. Ortalama
gelirleri 17,3 milyon dolar seviyesinde bulunan EO üyeleri dünya
çapında 150 milyar dolarlık ciro
yapıyorlar.

Kredi masrafını
geri isteyenlere şok
H.Merkezi/E.Çözüm

B

ankalar kredi masraflarını alabilmek için bankalarda kuyruğa giren tüketicilerden aldıkları
dilekçeye ek olarak elinde belgesi
olmayanlardan da her bir döküm
için 30-40 lira talep ediliyor.
Yargıtay kararlarına karşın kredi
kullanan vatandaşlardan dosya
masrafı adı altında aldığı paraları
geri ödemeyen uyanık bankalar bir
de bu durumu kendi kârlarına kullanmaya başladı.Buna göre bankalar tüketiciden aldığını yine tüketiciden aldığı ile ödeyecek.
Şikayetvar'ın haberine göre;
Yargıtay’ın dosya masrafına iade
kararının ardından her türlü kredi
kullanıcısının geriye dönük olarak
10 yıllık kredi masraflarını geri alabileceğinin duyurulması tüketicileri

harekete geçirdi fakat bankalar
bu durumu kendi kârlarına çevirdi.Yargıtay kararının ardından
bankalara dilekçe yağmaya başladı.Kredi masraflarını alabilmek
için bankalara dilekçeye başvuranların Şikayet Portalı Şikayetvar.com’a gönderdikleri şikayetlere göre bankalar elinde belgesi
olmayandan da her bir döküm
için 30-40 lira talep ediliyor. Son
10 yılda kredi kullanan 12 milyon
vatandaşın bu haktan yararlanabileceği düşünülürse bankalar kendini
kurtarmanın yolunu bulmuş.

ELİNDE BELGESİ OLMAYAN
YANDI
İşte bu iddiaları kanıtlayan şikayetler şöyle: “Müvekkillerim adına,
kredi alırken banka tarafından
kesilmiş olan masrafların dökümü
ile bu tutarların iadesine ilişkin baş-

vuru yaptığımda ekran görüntüsü,
ekstre, döküm çıkartabilmemiz için
30 TL ücret almamız gerekiyor
dendi. Bankanın müşteri hizmetlerini aradım istenen bu paranın yasal
dayanağı nedir diye sormak için
ama her aramamda yaklaşık 12 şer
dakika beklememe rağmen kimseye
ulaşamadım. Sorunun acilen çözülmesini rica ediyorum. neticede avukatım zaten iade olmaması halinde
dava açacağım bu 30 lira yi de mi
dahil edeyim davaya yoksa ayrı bir

dava mı açayım?”
“Yargıtay'ın kararlarını hiçe sayan
bankalar bir de uyanıklığa başladı.
Kredi masraflarını alabilmek için
dilekçeye ek olarak geri ödeme
makbuzu isteniyor. Kredi çektiğim
bankanın
şubesine
gittim.
Masrafların dökümanlarını istedim.
Banka bu belgeyi vermek için 30
lira ücret istedi. Elinde belgesi
olmayanlar her bir döküm için bankalara 30-40 lira ödemek zorunda.”

Doç. Dr. C. Coşkun

Küçüközmen

coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr

IMFTürkiyeRaporu
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luslar arası Para Fonu (IMF) Türkiye raporunu geçtiğimiz hafta internet sitesinden yayınladı. Raporun tam adı “Turkey: Financial
System Stability Assessment” yani bir nevi Finansal
İstikrar Raporu. IMF Raporu yeni bir rapor gibi
algılanabilir ancak daha ilk sayfada “bu rapor 30
Kasım 2011 tarihli mevcut bilgilere dayanmaktadır” ifadesi yer almakta. Anlaşılan raporun tamamlanması ile kamuoyuna duyurulması arasında yaklaşık 10 aylık bir süre var. Ancak raporun açıklanmasının geciktirilmesi ile kazanılan 10 aylık sürede
raporda işaret edilen kritik noktalara gerek ekonomi yönetimi gerekse siyasi yönetim tarafından el
atılmış olma ihtimali dikkatlerden kaçmamalı.
Böyle bir yaklaşım kötü müdür? Bence hayır!
Nedeni ise “IMF’nin ekonomi politiği” başlığını taşıyacak bir başka yazı konusu olması.
Finansal istikrar ağırlıklı olarak yapılan değerlendirmeleri içeren raporda IMF şu hususları vurgulamış:
(1) Cari açık bağlamında artan kredi genişlemesi
makro-finansal risklerin artmasına neden oluyormuş. Her ne kadar TCMB bu gelişmelere kayıtsız
kalmamışsa da önemli riskler hâlâ varlığını sürdürüyormuş. (2) Stres testleri sonuçlarına göre bankacılık sistemimiz kısa süreli sert şoklara dayanıklıymış, ancak, bu tür şokların uzun sürmesi durumunda dış kaynağa olan bağımlılığımız nedeniyle sistemimiz ciddi zorluklar yaşayabilirmiş. (3) Gelecekte
karşılaşılabilecek risklere karşı daha güçlü bir
makro-ihtiyati politika çerçevesi oluşturulmasına
ilişkin çalışmalarımız gayet tatminkâr görünüyormuş. (4) Bankacılık ve sigortacılık düzenleme ve
denetim yapısı güçlendirilmiş ancak bu alanda
halen ciddi boşluklar olduğu aşikârmış. Bu çerçevede temel risk unsurlarının denetimi, bankaların
konsolide bazda denetimi ve sigorta denetiminde
şeffaflığın artırılması hususlarının iyileştirilmesi
gerektiği ifade edilmiş. (5) Türkiye’nin kara paranın
aklanması ve terörün finansmanı ile ilgili konularda
mevzuat bağlamında ilerleme kaydettiği ancak bu
unsurlarla mücadelede yeterli ilerlemeyi yapamadığı vurgulanarak acilen bu konuya el atılması istenmiş.
Yukarıda yer alan beş tespite ilişkin endişeler ve
düzeltici önlemler (tavsiyeler) ise önceliklerine göre
yüksek ve orta diye sınıflanmış. Bu satırlarda yüksek
önceliğe ait olanlara yer vermek istiyorum: (1)
Güçlü sermaye pozisyonu ve istikrarlı fonlama. (2)
Şirketlerin yabancı para cinsinden net döviz pozisyonlarının risklilik seviyesinin değerlendirilebilmesi
için gerekli veri ve bilginin sağlanması, koruma altına alınamayan (unhedged) pozisyonların risklerinin
azaltılmasına ilişkin düzeltici önlemler (bu ikazıyla
IMF döviz kurunda meydana gelebilecek beklenmedik oynamalara karşı şirketlerimizin korumasız
durumda olduğu üstü kapalı olarak ifade etmiş).
(3) Basel düzenlemelerinin daha etkin bir şekilde
uygulanması. (4) Grup içinde yer alan risklerin kapsamının belirlenebilmesi açısından bankacılığın
konsolide bazda denetimin güçlendirilmesi. (5)
Sigorta sektörünün bir reforma tabi tutulması ve
hesap verebilirliğinin net bir şekilde ortaya konulması. (6) Sigorta sektörünün yükümlülüklerini yerine getirebilmesini teminen erken uyarı sistemlerinin
güçlendirilmesi. (7) Kara Paranın Aklanması ve
Terörizmin Finansmanıyla Mücadele konularında
yetersizliklerin üstesinden gelmede yeterli ilerleme
gösterilememiş olunmasından dolayı bu konuda
kapsamlı bir çalışmanın ve buna ilişkin niyetin bir
an önce sergilenmesi.
Evet değerli okurlar, 50 sayfalık raporun temel bulguları ve tavsiyeleri bu yönde. Ancak rapor son
derece değerli başka bilgileri de içeriyor. Raporda
risk kelimesi 169 defa, stres testi terimi 32 defa,
terörizm kelimesi ise 7 defa kullanılmış. Özellikle
risk yönetimi ve stres testi konularına verilen önem
yapılan stres testi ve senaryo analizi çalışmaları ile
güçlendirilmiş. Rapor, bankacılık sistemimizin şoklara karşı dayanıklı olduğunu vurgulamış. Ancak
genel makroekonomik politikaların sistemi zora
sokacak unsurlarına işaret ederek bu yönde uzun
süreli şokların sistemi ciddi sorunlara sürükleyebileceğine işaret etmiş. Değerli okurlar, IMF Raporlarını
taraflı ya da tarafsız gibi hissi yaklaşımlarla değerlendirmemek gerekiyor. Rapor ortada, hata varsa
düzeltilmesi istenir. Zaten rapora mesnet teşkil eden
verilerin çoğu rapora konu ülkeler tarafından sağlanıyor. Diğer bilgileri ise basından ya da yatırım
bankalarının raporlarından derlemek mümkün.
Hal böyle olunca raporları hazırlayanların analitik
gücüne karşı siz de analitik gücünüzü kullanırsınız
olur biter. IMF, derecelendirme kuruluşları ve benzeri diğer uluslar arası kuruluşlarla gerilim yaşamak
ne sağlıklı bir yaklaşım ne de çözümdür. Bugün
haklılığınızı ortaya koyacak veri ve analiz imkânları
mevcut, maharet bunları çok iyi kullanmak, elde
edilen sonuçları bilimin ve mantığın süzgecinden
geçirerek haklılığınızı ortaya koyacak farklı tespit ve
değerlendirmelerde bulunabilmek. Bu nedenle
ekonomi ve ilintili diğer dalların müfredatına IMF101 kodlu dersin dahil edilmesi geleceğin iktisatçılarının kalitesine ciddi katkıda bulunacaktır. İzmir
Ekonomi Üniversitesi’nde son iki yıldır ITF208 kodlu
Finansal Makroekonomi dersi kapsamında bu
konuyu öğrencilerimle birlikte yakından ele almakta olduğumu da bu vesileyle paylaşmak isterim.

