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Çiftçinin çilesi

Ç

iftçinin bitmeyen çilesi,
‘çile bülbülüm çile’ şarkısının nakaratı gibi…
Bir çiftçi grubu oturmuş işlerinden yakınıyorlar. Hak vermemek elde değil. Bakın neler
diyorlar;
“Pamuk ekiyoruz para eder
diye; ertesi yıl pamuğun değeri
düşüyor.
Buğday ekiyoruz ithal ediliyor

buğdayımız beş para
etmiyor.
Zeytin ağaçları yetiştiriyoruz on yıl önce
kilosu neyse şimdi de
aynı.
Tarıma göstermelik
teşvik var ancak devede kulak kalıyor.
Her yıl tarım üretimi
yaparken bankalara
başvuruyoruz borç
üstüne borç alıyoruz;
adeta bankalara çalışıyoruz.”

TARIM ALETLERİ ÜRETİCİSİ
Tarım üreticisinin bir başka
bölümüne, örneğin hayvancılığa el atarsanız o da ayrı bir
ses. Yem fiyatları almış yürümüş gidiyor. Doğal bu sorunlarla karşılaşmak. Bankalar
çiftçinin malını ipotek etmek
için tetikte bekliyor.

Çiftçinin traktörü ipotekli, arazisi ipotekli; nasıl verimli bir
üretim yapacak ? bu büyük
bir sorun.
Hemen hemen her gün Tarım
Bakanlığı’ndan ya yeni yönetmelikler çıkıyor ya da teşvik
adı altında bültenler yayınlan ı y o r. T ü r k i y e ’ n i n ö n e m l i
tarımsal alanlarından biri
olan Akhisar yöresinde binlerce çiftçinin arazisi belli bir
bankaya ipoteklenmiş durumda. Çiftçi tarlayı ne ekebiliyor,
ne satabiliyor. Üstelik kara listeye de girmiş; “ bankalar
gelin kredi vereceğiz” diye
çağıradursun kredi verilen
çiftçiyi görmek mümkün değil.
Bütçede tarımda üretim araçlarını desteklemeye yönelik
ödeneklerin kısılması öneriliy o r. O y s a b u ö d e n e k l e r i n
kısılmasının büyük bir sorun
y a r a ta c ağ ı a pa ç ı k o r ta da .

Çiftçilere yapılan doğrudan
gelir desteğinin ödemeleri
gelecek yıl yarı yarıya azalacağı ileri sürülüyor. Böyle bir
durumda çiftçi kendi bütçesini
denkleştiremez duruma düşecektir.
Şimdi çiftçi kara kara düşünüyor: “Gelecek yıl ne üretelim?
Nerede üretelim? Eldeki sarı
kızı da satalım da öyle mi
geçinelim?” gibi düşüncelere
dalıyor. Tarımın bir diğer
yanında duran tarım aletleri
üreticisi de dertli. Düşünüp
duruyor düşük KDV ile sattığı
aletin ham maddesini alırken
ödediği yüksek KDV’nin farkını ne zaman tahsil edeceğini.
Sonuçta köklü tedbirler gerekiyor. Bu köklü tedbirlerin
başında da çiftçinin kooperatifleşmesinden ve ortak akılla
hareket etmesinden başka
çare yok.

Borsacının gözü KOBİ’de
İMKB halka arz seferberliği başlattı. Ancak İzmir’deki zirvede beklenen bulunamadı.
Ekinciler, Tacirler, Galata Yatırım, Şeker Yatırım, İş Yatırım, PwC gibi önde gelen kuruluşlar
zirvenin toplantı yerinde olmasından dolayı onca masraflar yaparak açtıkları stantlarda
umdukları ilgiyi göremediler
H.Merkezi/E.Çözüm
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eçtiğimiz yıl içinde yabancı
yatırımcıların Türkiye’den
28 KOBİ’yi satın almasının
yanı sıra, 2012 yılının ilk 3 ayında
yedi işlem gerçekleşti. Ayrıca birçok KOBİ’nin kapısının birbiri ardına yabancılar tarafından çalınması KOBİ’lere olan ilgiyi giderek arttırdı. İstanbul Menkul Kıymetler
Borsa’sının geçtiğimiz yıllarda aldığı karar üzerine KOBİ’lerin
Borsa’ya girebilmesi öngörülmüştü. Bu görüşten hareketle Türkiye
genelinde KOBİ’lerin Borsa’ya
çekilebilmesi için yurt genelinde
kampanyalar başlatıldı. Öncelikle
Ticaret ve Esnaf Odalarında
“Borsa ve Girişimcilik” hakkında
eğitim programları hazırlanarak
talep beklenildi. Ne var ki KOBİ’ler
tarafından bu taleplere de gerekli
ilginin gösterilmediği saptandı. Bu
gelişmeler üzerine İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası (İMKB) yurt
genelinde “HALKA ARZ SEFERBERLİĞİ” başlattı. Ancak zirveye firmalar fazla ilgi göstermedi. Ekinciler,
Tacirler, Galata Yatırım, Şeker
Yatırım, İş Yatırım, PwC gibi önde
gelen kuruluşlar zirvenin toplantı
yerinde olmasından dolayı onca
masraflar yaparak açtıkları stantlarda umdukları ilgiyi göremediler.
Zirvenin açılışında konuşan
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Başkanı İbrahim Turhan, firmaları
halka arz seferberliğine katılmaya
davet ederken, İzmir Ticaret Odası
(İTO)Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Demirtaş ise 12 yıl boyunca
Ege Menkul Kıymetler Borsası kur-

mak için çalıştıklarını hatırlatarak,
"Ancak artık devir değişti. Artık
böyle bir iddiamız yok" dedi. İMKB
Başkanı Turhan, Cumhuriyet'in
100. kuruluş yıldönümünde dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi
arasına girmenin ve kişi başı 25
bin dolar gelire ulaşmanın yolunun sermaye piyasalarından geçtiğini söyledi. 2023 hedefine ulaşmak için yatırım ve üretime ihtiyaç
olduğunu belirten Turhan,
"Sermaye karşımıza çıkan bir
sorun. Hedefe ulaşmak için tasarruf havuzunu büyütmek ve dünyanın diğer bölgelerindeki finans
imkânlarından da yararlanmak
zorundayız.
Halka arz, kalıcı ve makul düzeyde
finans bulma fırsatı sunuyor.
Bankalar güçlü teminat istiyor.
Ortam sıkılaştığı zaman kredi vermekte isteksiz davranabiliyorlar.
Halka arz sürecinde böyle bir şey
söz konusu değil" dedi. Borsa
İstanbul ile Türkiye'yi bölgesel
finans ağının merkezi yapacaklarını belirten Turhan, yeni Sermaye
Piyasası Kanunu ile oluşacak sermaye piyasası yapısının Türkiye'yi
dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri haline getireceğini
söyledi. Halka arz seferberliğine
katılacak şirketlerin dünyaya da
açılacağını belirten Turhan,
"Yılbaşından beri Makedonya,
Bosna-Hersek,
Arnavutluk,
Kazakistan, Singapur, Güney Kore,
Japonya, Özbekistan, Birleşik
Arap Emirlikleri, Umman, Suudi
Arabistan, Filistin, Mısır ve Fas ile
işbirliği anlaşmaları yaptık.
Borsada halka arz olan firmalar

Türkiye'nin yakın çevresindeki
bütün bölgelerin piyasasında
önemli yere sahip olacak. Erken
hareket etmek çok büyük avantaj
sağlayacak" diye konuştu. Halka
arz yoluyla şirketlerin kurumsal
hale geldiğini belirten Turhan, şirketlerin şeffaflık ve yatırımcıya
hesap verme kurallarına da kavuştuğunu söyledi. Sermaye Piyasası
Kurulu İkinci Başkanı Emin Özler
ise, firmaları halka açılması planlanan bin şirket arasında yer
almaya davet etti. Türkiye Sermaye
Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği
Başkan Vekili Metin Ayışık da,
halka açılma ile firmaların yeni
finans imkânlarına kavuşabileceğini söyledi. Öte yandan, etkinlikte
daha önce yer alacağı belirtilen
EBSO'nun organizasyondan çekildiği öğrenildi.
AYIŞIK: SERMAYE PİYASASINDA
YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı
Kuruluşlar Birliği Başkan Vekili
T.Metin Ayışık, TBMM Bütçe ve
Planlama Komisyonunda onaylanan Sermaye Piyasası Kanun
Tasarısını
değerlendirdi.
Komisyona sunulan Tasarının
genel hatlarının değişmediğini
belirten Ayışık, Birliğin de ilettiği
görüşler doğrultusunda bazı maddelerde değişiklik yapıldığını söyledi.
Tasarıda açıklığa kavuşan önemli
maddelerden biri olarak İMKB
yapısındaki değişikliğe dikkat
çeken Ayışık, anonim şirket haline
dönüşmesiyle borsanın artan küresel rekabet ortamında daha etkili

ve verimli bir şekilde yer alacağına
işaret etti. Öte yandan, bazı maddelerin ilgili makamlara iletilmesine ve Komisyon toplantılarında
gündeme getirilmesine rağmen
değişmediğini de belirten Ayışık,
yatırım fonu kurma hakkının yalnızca portföy yönetim şirketleri ile
sınırlandırılmasına ilişkin endişelerinin olduğunu dile getirdi. Ayışık
bu konuda “talebimiz, sadece
portföy yönetim şirketlerinin değil,
isteyen her kurumun ve hatta
şahısların fon kurabilmesi yönündeydi Tabii ki kurucusu her kim
olursa olsun fonların yönetiminin
sadece ve sadece portföy yönetim
şirketleri tarafından yapılması
prensibini destekliyoruz.” dedi.
Önümüzdeki günlerde TBMM
Genel Kurulunda kabul edilmesi
beklenen Tasarının sermaye piyasasında yeni bir dönemi başlatacağını söyleyen Ayışık “tasarının
yasalaşması ile İstanbul’un finans
merkezi olma yolunda önemli bir
aşama kaydedileceğini, başta üyelerimiz olmak üzere bütün finansal
sistemin etkin ve verimli çalışmasına büyük katkıda bulunacağına
inanıyoruz.” diye ekledi. Kasım
ayının ilk haftasında Uluslararası
Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi
(ICSA) ile Uluslararası Menkul
Düzenleyicileri Örgütü Özdüzenleyici
Kurumlar
Danışma
Komitesinin (IOSCO SROCC)
Yarıyıl Toplantılarının Birlik ev
sahipliğinde İstanbul’da yapılacağını hatırlatan Ayışık, amaçlarının
Türkiye’nin uluslar arası finansal
piyasalardaki etkinliğini artırmak
olduğunu söyledi.

Yırcalı New York’da gonk çaldı
H.Merkezi/E.Çözüm
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ona Yırcalı, Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek ile birlikte Wall
Street’teki New York Borsası’nı
ziyaret etti. Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) ve Türk-Amerikan İş
Konseyi tarafından düzenlenen
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) toplantısı için New York’ta bulanan DEİK
İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile
birlikte New York Borsası’nın açılışı
için düzenlenen özel törende gonk
çaldı.
Düzenlenen törende Yırcalı ve Bakan
Şimşek’in yanı sıra New York
Başkonsolosu Levent Bilgen, TürkAmerikan İş Konseyi Başkanı Haluk
Dinçer ve İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası (IMKB) Başkanı İbrahim
Turan’da hazır bulundu.

New York Borsası’nın gonk çalma
töreninin ardından Dünya Türk İş
Konseyi (DTİK) nin Amerika buluşması toplantısına katılan ve burada
250 Türk ve Amerikan işadamına
hitaben açılış konuşması yapan
Rona Yırcalı, son iki yıldır DTİK’in
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Bilhassa son mütevelli heyet
toplantısında alınan prensip kararları
konusundaki gelişmelere değinen
Yırcalı, diaspora tabanının genişletilmesi, temsilcilerin çoğaltılması, gençlere bu konuda eğitim verilmesi, Türk
lokantalarına belli bir ortak standart
görsel sağlanması, ödüllü teşvik faaliyetleri gibi konulara dikkat çekti.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te
toplantının sonunda yaptığı konuşmasında “hayatının büyük bir bölümünü yurtdışında geçirmiş biri olarak diasporanın önemini en iyi bilen-

lerden biri olduğunu, DTİK faaliyetlerini yakından takip ettiğini,
Türkiye’nin bilinirlik alanında yaptığı
ilerlemeye ve artık bir Türk markası
oluşmuş olmasının önemine değinerek, bunda yurt dışında yaşayan
başarılı Türk işadamlarının yaptığı katkıları” dile getirdi.
DEİK İcra Kurulu
Başkanı Rona Yırcalı,
Koç Holding Onursal
Başkanı Rahmi Koç,
DTİK Yüksek İstişare
Kurulu
Başkanı
Muhtar Kent, İstişare
Kurulu Üyesi Hikmet
Ersek, Türk Amerikan
Ticaret ve Sanayi
Odası
(TACCI)
Başkanı Celal Seçilmiş
ile birçok Türk ve

Amerikalı iş adamanın katıldığı toplantının ardından günün anısına
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e
plaket takdim edildi ve toplu fotoğraf
çekimi gerçekleşti.
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b a n k a n ı n ,
İspanya’daki,
Romanya’daki üç
Doç.Dr.C.
beş bankanın faaliCoşkun
yetine son vermek
istiyorum…!
Küçüközmen
Düşünebiliyor musucoskun.kucukozmen@ieu.edu.tr
nuz, ülkenizdeki
bankanın kapatılmasına Avrupa’nın
tek bankacılık denetim otoritesi karar
veriyor. Var mı böyle
bir şey? Türkiye’nin
aşanan küresel finansal kride üye olduğunu düşünelim,
zin ardından gündeme
AMB gelip diyor ki ben sizin iki
gelen ilk konu bankaların
tane büyük bankanızı kapatacaaşırı risk alması ve yetersiz denetiğım, sebebi de şunlar, bunlar…?
miydi. Bugün Avrupa Birliği (AB)
Yani iyi çözüm politikası diye
içinde hakim olan görüş özellikle
peşinden gidilen politikanın ne
Euro bölgesine
kadar gerçekçi ne kadar uyguladahil ülkelerde bankaların denetinabilir bir politika olduğu ancak
mi konusunun Avrupa Merkez
problemler çıktığı zaman fark
Bankası’na (AMB) devredilmesi
ediliyor. AB, şu an itibarıyla piyagörüşü. Peki, böyle bir girişim
salarda, bankalar üzerinde bir
sorunu çözümleyecek mi?
beklenti yaratmış durumda. Ne
Cevabım hayır! En azından kısa
kadar
ve orta vadede bir çözüm elde
doğru olduğunu zaman göstereetmek zor. Uzun vadede ise
cek. Entegrasyon yani giderek
Keynes’in dediği gibi “we’re all
bütünleşmek demek birçok şeyi
dead in the long-run” yani uzun
tek çatı altında toplamak demek,
vadede hepimiz ölmüş olacağız.
bu yaklaşım çok ciddi sorunlar
AB’nin hızlı çözüm için her şeyi
yaratabilir (hatırlanacağı üzere bir
denediği, hatta her şeyi denemek
ara bazı ülkelerin AB’den çıkarıldurumunda kaldığı gibi bir algı
ması ciddi bir şekilde tartışıldı).
var. AB, şu an itibarıyla ne yapaNeticede bir şeyin ulusal kontrolcağını bilmez bir görüntü veriyor.
den çıkması ne kadar iyi? AB’ye
Niçin? Yakın geçmişte parasal
en son üye olan 10 ülkenin banbirliğe geçtiler, şu an çözemedikkalarının büyük bir kısmı yabancıleri ciddi sıkıntılarla karşı karşıyaların kontrolünde. Soralım şimdi
lar. Bu süreçten çok şey
sorunlu bankalar nerede?
öğrendiler, iyi bir ders oldu derAvrupa’nın büyüklerinde! Sorunlu
ken şimdi de bankacılık birliğine
bankaları kim denetliyordu?
geçiyorlar. Evet, para ve banka
Kendileri. Peki, şimdi tek bir banbirbirinden ayrılmayan iki önemli
kacılık sistemi altında bir denetleunsur ancak banka denetimi olame sitemi kurarak, aynı mantıkla
yın çok farklı bir boyutunu ortaya
aynı sorunları daha mı iyi çözeçıkarıyor. Bugün mesela
ceklerini düşünüyorlar yoksa
Türkiye’de bankaların tek elden
daha mı içinden çıkılmaz hale
denetimi BDDK tarafından yapılıgetirecekler?
yor. Bağımsız denetim kuruluşları
Bankalar şirketlerden farklı bir
da bankaları denetliyor ama
şekilde faaliyet gösteren kurumonların yetki alanı ya da nüfuz
lardır, her birinin ihtisas alanı
edebilecekleri nokta belli bir yere
farklı, stratejisi farklı, ortakları
kadar. Bugün bankalar hakkında
farklıdır; bunların hepsini denetleen ciddi, en önemli, en doğru en
yebilecek bir güç zaten şu an
gerçek, en kritik ve güncel bilgi
AB’de maalesef mevcut değil.
BDDK’da. Ne var ki aynı şekilde
Böyle bir girişimde yapacakları
bir AMB’yi henüz hayal edemiyotek şey bir takım hareketlerini
rum. Bence AB’de çok genel bir
kısıtlamak ya da zararları topludenetimden bahsediliyor olmalı.
laştırarak gizlemek olacaktır
Zira AMB’nin şu an için eleman
(İngilizce de buna socializing loskapasitesi bu bankaların denetises, privatizing gains diyorlar,
mini bizim anladığımız bağlamda
yani zarar topluma kârlar cebe).
yerinden yapmaya müsait değil.
Ben buna çok fazla sıcak bakmıBankalara çeki düzen vermekten
yor ve
bahsediliyor. Bahseden kim?
kısa vadede gerçekleşebilecek bir
Almanya, Fransa, Hollanda,
şey olarak görmüyorum.
İtalya, İspanya. Peki, bankacılık
Ekonomik sistem ve bankalar birbirliğini isteyen kim? Yine bu
birinin ayrılmaz iki parçası.
ülkeler. Birliğe gitmeden bu banBankaların temel fonksiyonu, fon
kalar denetlenemiyor mu acaba?
fazlası olan kesimden fon ihtiyacı
Bir de AB üyesi olduğu halde
olan kesime aracılık yaparak bir
Euro’ya geçmeyen İngiltere ile AB
kaynak aktarımını sağlamaktır.
üyesi olmayan İsviçre bankacılık
Ama şu an konuştuğumuz bansistemi var. Yani işleri tek elden
kalar bu bankalar mı? Yani ticari
yönetmek sanıldığı kadar kolay
bankalar mı, yoksa JP Morgan,
olmayacak gibi görünüyor. AB
Barclays Bank, Deutsche Bank,
bankacılık birliği, ya da diğer
UBS gibi dev yatırım bankaları
adıyla tek denetim mekanizması
mı? Bu bankaların ekonomiye
neticede Eurozone’da yani Euro
çok büyük bir katkısının olmasının
bölgesinde faaliyet gösteren
artık beklenmemesi gerektiği son
6000 bankanın denetimini içeribeş yıl içinde görüldü. Yani bu
yor. Şaka gibi olacak ama her
bankaların bir süre sonra neler
bankaya bir murakıp gönderseyaptıklarını, yapabildiklerini, hâlâ
niz 6000 kişi eder. Diğer taraftan
neler yapıyor olduklarını özellikle
büyük bankalardaki denetim
karıştıkları son skandallardan
süreci işin karmaşıklığı ve büyüksonra yazdıkları zarar rakamlarılüğü sebebiyle çok kolay değil. Bu
nın neredeyse orta büyüklükteki
birinci engel.
bir ülkenin GSYH’sine eşit olduğu
Diğer bir itiraz hukukçulardan
görüldü. AB’nin tek bankacılık
geliyor, bu girişime yasal mesnedi
birliği girişimi bazı çevrelerce “AB
olmayan bir girişim gözüyle bakıhep yarım pişmiş yaklaşımlar ve
yorlar. Şu ana kadar bankalarsürdürülemeyen politikalarla bizi
dan ciddi bir itiraz çıkmaması da
bugünlere getirdi ve hâlâ aynı
ilginç geliyor bana.
hataları yapmaya devam
Banka denetiminin sonuçları
ediyor” denilmekte.
nedir diye soralım. Bankanızın
Ekonomik ve siyasi birlik önemli.
denetimini başkasının kontrolüne
Ama para olmadan bunlar olmuverdiğiniz zaman işin siyasi boyuyor. Yani “tek çatı altında
tunu da dikkate almanız gerek.
toplanalım ama cepte beş para
Varsayalım AMB kalktı dedi ki
yok” şeklinde bir birlik herhalde
efendim ben şu an İspanya’daki
ancak çeteler için söz konusu
şu bankaların, Slovenya’daki bu
olabilir.

AB Bankacılık
Birliği’ne gidiyor (mu?)
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