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TÜV araç sahiplerini
çileden çıkartıyor
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bir bedelle
pratik şekilde
halledilirraç muayene istasken,
TÜV’de
en
az
140 Türk
yonları özelleştirildi diye oto sahiple- Lirası ödüyorsunuz. İnsanlar
ri sevinirken muayeneyegirip 140 Türk Lira s ı ’n ı b u l u p
çıkanlar saçlarını başlarını buluşturduktan sonra sanayi
y o l u y orlar. Araç muayene sitesinde, TÜV’ün kapısının
istasyonları sorunlar yumağı önünde yaptırmaları gereken
bir takım işlemler sebebiyle
ile dolup taşıyor.
İddialara göre özelleştirme çeşitli ek ödeme sürprizleriyşirketleri muayene ücretleri- le karşılaşıyorlar.
Ulaştırma Bakanlığı’nın
n i n y etersizliği nedeniyle
sık
sık değişen yönetmelikleri
yeni girdiler çıkarmak için
gerekçesiyle
TÜV teknik eleçeşitli yollara başvuracak.
manları
araç
kontrollerinde
M u ay enelerin otomobiller
için 2 senede bir değil her oto sahipleriyle sorunlar yaşısene yapılmasının TÜV tara- yor.
Sık sık araç sahipleri ile
fından talep ediliyor olması
tartışmaya
giren TÜV teknik
daha fazla kazanç kapısı sağlanmak istendiğini akla geti- elemanlarının çoğunun tükeriyor. Amerika’da vize ücret- tici ile diyalog yetersizliği
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teknik elemanlarla araç
sahiplerini karşı karşıya getiriyor.
Daha da önemlisi ve kesinlikle ortadan kaldırılması
gereken konu ise TÜV istasyonlarının yanı başında mantar gibi beliren, bir şemsiye
altında durupdaktiloyla eksik
evrak tamamlayan kişilerin
varlığı. “Ek 1 Form” unuz mu
eksik?
TÜV yetkilileri doğruca
sizi dışarıdaki kişiye yönlendiriyor. Bu kişi TÜV’ün çalışanı olmamasına rağmen ve
hiçbir resmi dayanağı olmamasına rağmen TÜV adına
çalışıyor ve en az 15 Türk
Lirası bayılarak ilgili evrağı
alıyor veya yazdırıyorsunuz.
Ö r ne ğ i n f a r a y a r l a r ı n d a
muayeneyi kusursuz geçen

zaten yok. Fabrikadan çıkmış
yeni alınan bir otonun orijinal
farlarının yönetmeliğe uygun
olmadığı iddiasıyla kendi
normlarına göre düzelttirilmesi isteniyor.
Teknik elemanlar bir farın
orijinal olup olmadığını
“önünde sileceği yok” gibi
garip bir gerekçeyle anladıklarını savunuyorlar. Bir aracın normal farlarının “zenon”
diye adlandırılan, şimdilerde
hemen hemen tüm yeni araçlarda bulunan yeni teknolojiye dönüştürülmesi takdir edileceğine istasyondan “eskiye
dönün yoksa vizeyi geçemezs i n i z ” u y a r ı s ı a l ı n ı y o r.
Tüketiciler de vizeden geçmek için istasyonların yanı
başındaki sanayi merkezlerine
gidip farları bir günlüğüne
değiştirip yeniden taktırıyor-

lar. İşte size kontrol. Yalnızca
tüketiciye daha fazla külfet
olmuş oluyor; vizeyi geçen
gene eski düzene geçiyor.
D a h a ö r ne k l e r ç o k …
Minibüsçü Ziya Amca, minibüsünün arkadaki 13 koltuğunu çıkarıp minibüsünü başka
amaçla kullanıp vizede “nerede bu koltuklar” sorusuna
takılınca gidiyor kahvehaneden koltuk alıp arabasına
koyuyor vizeden geçmek
için; vizeden bu halde geçebildi mi bilmiyorum…
Araç sahiplerinin çoğu
Ulaştırma Bakanlığı’nın bir
an önce bu konuya el atıp
TÜV istasyonlarındaki bu
trajikomik olayların ortadan
kalkmasını ve araç muayenelerini diğer ülkelerde olduğu
gibi pratik bir şekilde yaptırmayı bekliyorlar.

Büyükekşi’nin öngörüsü gerçekleşirse
200 bin işsiz iş bulacak
TİM’in 2012 İkinci Çeyrek İhracatçı Eğilim Anketi sonuçlarında açıkladığı istihdam
artışı beklentisi tekstil ihracatçıları tarafından olumlu karşılandı. Yılın ilk yarısında
80 bin kişiye iş imkanı sağlayan ihracatçılar, yılın ikinci yarısında ise 120 bin kişiye
istihdam sağlayacak. Şirketler ortalama 6 kişiyi işe yeni alacak.
n Firmalar, Nisan-Haziran döneminde

üretimlerinin yüzde 42.2, ihracatlarının yüzde
44.9 ve
kapasite kullanımlarının ise yüzde 34.1
arttığını söylerken, anılan dönemde en fazla
artış,
yüzde 64.5 ile girdi maliyetleri oldu.
n Yılın üçüncü çeyreğinde firmalar,

üretimlerinin yüzde 35.3 , ihracatlarının ise
yüzde 37.6
artacağını öngörüyor. En çok artış beklenen
alan ise yine yüzde 42.6 ile girdi maliyetleri.
n Sektörel bazda yatırımlar

değerlendirildiğinde ise hazırgiyim-konfeksiyon ve tekstil
hammadde sektörlerinin toplam yüzde 27 ile
başı çektiği görüldü.
n Yılın ikinci çeyreğinde firmaların yüzde

34.1’i yeni pazarlara girdi.
n Yılın üçüncü çeyreğinde firmaların yüzde

40.9’u dış finansman talebinde bulunacağını
belirtti.

H.Merkezi / E.Çözüm
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ürkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) tarafından geçen yıl
başlatılan ve firmaların
üretimden istihdama, döviz kurlarından
ihracata kadar beklentilerini içeren anket
çalışmaları devam ediyor. Anket
sonuçlarını değerlendiren TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi, ihracatçı firmaların
karşılaştıkları sonuçlara dikkat çekerek,
“Bizim dile getirdiğimiz rekabetçi fiyat
ve finansman sorunu
anketimizde de ön plana
çıktı. Faizlerde yapılacak
bir indirim ihracatın ve
yatırımın finansmanı adına
önemli bir gelişme olur. Kur
sepetinin 2’nin altına inmesi
bizim kırmızı çizgimizdi ve
sepet kur şu anda 2’nin
altında” dedi.

döneminde (NisanMayıs-Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken; bir önceki döneme
göre de azaldı.
İşsizlik oranındaki gerileme büyük
oranda bahar-yaz dönemi dolayısıyla
hizmet sektöründe
artan istihdam nedeniyle meydana
geldi. 2011 yılının ikinci çeyreğinde
işsizlik oranı %8.2,
tarım dışı işsizlik ise %10.4 olarak
gerçekleşti. Bu oran 2005 yılından bu

FİRMA BAŞINA 5
MİLYON YATIRIM
Kurdaki artışın yüzde 18
ile TEFE ve TÜFE ile doğru orantılı
olduğuna dikkat çeken Büyükekşi,
ihracatçıların karlılığındaki azalmaya
vurgu yaptı. TİM anketinde ihracatçı
firmalara ilk kez yeni teşvik paketi ve
yatırım planlarıyla ilgili sorular da
soruldu. Buna göre, ankete katılan 508
firmanın yüzde 20,7’si yatırım
planladığını belirtti. Planlanan ortalama
yatırım tutarı ise firma başına 5 milyon
lira olarak hesaplandı. Yatırım planlanan
bölgelerin başında yüzde 25.6 ile Birinci
Bölge geldi. İkinci ve Üçüncü bölgede
yatırım planlayan firmaların oranı ise
yüzde 35 olarak kaldı.
Sektörel bazda yatırımlar
değerlendirildiğinde ise hazırgiyim-ko
feksiyon ve tekstil hammadde se
olayısıyla yıl sonunda ihracatçı
firmaların yaklaşık 200 bin yeni
istihdam gerçekleştireceğini rahatlıkla
söyleyebiliriz” dedi.

İŞSİZLİKTE 2005’DEN
BERİ EN DÜŞÜK ORAN
T-Bank Başekonomisti Veyis
Fertekligil ise istihdam gelişmeleri ve
işsizlik verilerini
şöyle değerlendirdi:“İşsizlik
oranındaki iyileşme devam ediyor, ancak
mevsimsellikten
arındırılmış işsizlik oranında bir
değişme olmadı. İşsizlik bu yılın Mayıs

yana kaydedilmiş en düşük oranı
oluşturdu. İşsizlik oranı geçen yılın aynı
döneminde %9.4, tarım dışı işsizlik ise
%12’ydi. Bir önceki dönemdeki işsizlik
oranı %9.0 düzeyindeydi. Buna karşılık,
mevsimsel etkilerden arındırılmış
verilerle bakıldığında burada %9
düzeyinin değişmediği görülmekte.”
İşsiz sayısının 2012 yılının ikinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı
dönemine göre 278 bin kişi azalarak 2
milyon 272 bin kişiye düştüğünü
açıklayan Veyis Fertekligil bu dönemde
istihdam edilenlerin sayısının ise bir
önceki yılın aynı dönemine kıyasla 837
bin kişi artarak, 25 milyon 282 bin kişiye
yükseldiğini söyledi. T-Bank
Başekonomisti şöyle devam etti: “Söz
konusu dönemde tarım sektöründe
çalışan kişi sayısı 90 bin kişi artarken,
tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı
yaklaşık 747 bin kişi arttı. Bu dönemde
işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın
aynı dönemine göre değişmeyerek %50.5
oldu. Erkeklerde işgücüne katılım oranı
%71.4, kadınlarda ise %30.2 oldu. 2011
yılının ikinci çeyreğinde %17.5 olan
genç nüfusta işsizlik oranı 2012 yılının
aynı döneminde %15.9’a geriledi.

EKONOMİK BÜYÜME
YAVAŞ DA OLSA DEVAM
ETMEKTE

Yılın ikinci çeyreğinde istihdam
edilenlerin %25.2’sinin tarım,
%18.8’inin sanayi, %7.2’sinin inşaat,
%48.8’inin ise hizmetler sektöründe yer
aldığı açıklamasını yapan Fertekligil
yılın ikinci çeyreğinde işsizlik oranının
%8’lere düşmesi ve dönemsel bazda son
yıllardaki en düşük orana kavuşulmasını
oldukça olumlu bir gelişme olarak
yorumladı. Bu durumun oluşmasında
mevsimsel etkilerle artan hizmetler
kesimi istihdamı ile tarım ve inşaat
kesimlerinin katkısı olduğuna
değinen Fertekligil,
“Mevsimsellikten arındırılmış
rakamlarda ise bir değişiklik
olmadı ve %9 civarındaki oran
devam etti. Bu durum aslında
işsizlik oranındaki iyileşmenin bu
veriye bakıldığında durduğunu da
göstermekte. Yine de son istihdam
verileri yılın ikinci çeyreğinde de
ekonomik büyümenin yavaş da
olsa devam ettiğini teyit etmekte.
Göreli olarak düşük işsizlik
oranlarının yaz dönemi boyunca
mevsimsel etkiler ve tarım
kesiminde artabilecek olan
istihdamın da etkisiyle devam
edebileceğini tahmin ediyoruz. Sonbahar
ayları ile birlikte ise hizmet ve tarım
sektörlerinin istihdama katkısının
azalması ile işsizlik oranlarında hafif
yükselme söz konusu olabilecek”
şeklinde konuştu.
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Emre Kızılgüneşler, tekstil
piyasasının rekabetçi fiyat vermeyi
gerektiren bir sektör olduğunun
altını çizerek TİM’in anket
sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Sepetin
%2’nin altında kalması
ihracatçı için kritik bir durum.
Türkiye olarak tekstil sektöründe zaten
dünyanın diğer
ülkelerine göre pahalıyız. Tekstil
sektörü geçen ay geçtiğimiz yıla göre %
12 eksi çıktı.
Bunun en büyük sebebi kur farkı. Kur
farkı geçtiğimiz sene % 2’lerde
seyrediyordu. Bu sene ise % 2’nin
altında. Bu sene ile geçen sene arasında
da % 10 fiyat farkı var. Tüm bunlar
birleştiğinde % 20’lik bir kayıp oluşuyor.
Şayet 6. bölgede işveren payı yatırımla
değil, işçi payıyla sınırlandırılırsa, işçi
payında da 10- 12 yıl destek olursa
yatırım başlar ve istihdam artar.
Ege Tekstil ve Ham Maddeleri
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi TİM’in
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Skandalları yeni
aktörleri:yatırım
bankaları
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çinde bulunduğumuz 2012 yılı finans tarihine
yatırım bankalarının skandallar yılı olarak geçmeye aday. Yaşanan gelişmeleri yerimiz elverdiğince aktarmaya çalışayım.
Konuya geçen yılın Kasım ayında İsviçre kökenli
yatırım bankası UBS’in uğradığı $2,3
milyarlık zararla başlayalım. Öncü niteliğinde bu
olay UBS işlemcilerinden (trader) Kweku
Adoboli’nin Borsa Yatırım Fonları (ETF) nedeniyle bankayı uğrattığı zarar. Adoboli mahkûm
oldu, zarar sineye çekildi, önlemler –herhaldealındı.
Bu yılın piyasaları şoke eden ilk haberi Mayıs
ayında Amerikalı yatırım bankası JP
Morgan’dan geldi. Banka CEO’su Jamie Dimon
kredi türevi işlemlerinden 2 milyar dolar
zarar ettiklerini açıkladı. Sentetik kredi türevi
portföyünün maruz kaldığı bu zarar çok kısa
sürede piyasaları etkiledi ve haberin hemen ardından JP Morgan hisseleri büyük bir düşüş
yaşadı. JPM’nin CEO’su Dimon konuyu “hata,
ihmal, dikkatsizlik ve kötü karar” silsilesi
ile açıklamaya çalıştı. Zararın bugün ulaştığı seviyenin 5 milyar dolar civarında olduğu konuşuluyor.
JP Morgan’ın kredi türevlerinden zarar etmesinin
üzerinden çok geçmeden piyasalar bir başka skandalla sarsıldı. Libor skandalı! Uzun zamandır gündemde
olan ancak ABD mahkemelerinin kararı sonuçlandırması ile birlikte gündemin başköşesine oturan bir
diğer olay da Barclays Bank’ın başı çektiği ve
LIBOR manipülasyonu (hileli yönlendirme) olarak
isimlendirilen olay. İşin maddi ve hukuki boyutu çok
büyük. Küresel GSMH’nin birkaç
katı büyüklükteki türev işlemler piyasasında faiz
oranları Libor rakamları dikkate alınarak
hesaplanıyor. Dolayısıyla küçük bir oynama bile
(örneğin %0,01) 554 trilyon dolarlık piyasada ciddi
bir rakam olarak karşımıza çıkabiliyor. Mahkeme
tarafından 455 milyon dolar cezaya çarptırılan
Barclays, suçunu kabul etti ve itiraz etmedi. Ancak
Banka aleyhine birçok dava açılmış durumda. Konu
Barclays Bank’la sınırlı değil. Libor oranı belirleyen
panele kotasyon veren 18 büyük bankanın da ceza
alması söz konusu.
Yukarıdaki olayların mürekkebi kurumadan piyasalar bir de kara para aklama skandalıyla çalkalandı.
İki büyük İngiliz bankasının ABD makamlarınca
kara para aklamaya ve terör örgütlerine yardımla suçlanmasıyla başlayan gelişmeler kısa sürede iki bankaya ve hissedarlarına zor anlar yaşattı. İlk banka 2,5
trilyon dolarlık aktifleri, 89 milyon müşterisi,
300,000 çalışanı ve 2011 yılında elde ettiği 22 milyar
dolar kârı ile dünyanın en büyük finansal kuruluşları
arasında yer alan HSBC. İlk etapta 700 milyon dolar
cezaya çarptırılan HSBC’nin Meksikalı uyuşturucu
tüccarlarının paralarını aklayarak sisteme sokma
eylemine ilişkin suçu sabit görüldü.
İkinci banka Standard Chartered Bank. SCB’nin
İran’la yaklaşık 250 milyar dolarlık kara
para aklama işine girdiğini belirlendi. Banka 340
milyon dolarlık bir para cezasına çarptırıldı. Ciddi
yaptırımların yolda olduğu söyleniyor.
Son haber Royal Bank of Scotland’dan. Aslında
RBS’nin bilgi teknoloji sistemleri çötü.
Bu tür sistemlerde meydana gelen arızanın etkileri
sanıldığından daha büyük olabiliyor zira ödeme sistemindeki küçük bir aksaklığın etkisi büyüyerek artabiliyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi RBS bir de
faiz oranı swapları ile ilgili hatalı bir işlem nedeniyle
50 milyon sterlin karşılık ayırdı. Ayrıca RBS’nin
Libor olayı ile ilgili olarak da başı dertte. Bilgisayar
sistemlerindeki arıza nedeniyle 125 milyon sterlin
karşılık ayıran banka bu yılın ikinci yarısında da
zarar ettiğini açıkladı.
Küresel finansal krizin baş aktörleri ABD ve
İngiltere hem kendi içlerinde, hem de birbirlerine
karşı çözümü güç olan problemler yaşıyor. Hangi
bilgi ya da haberin doğru olduğuna dair çelişkiler
giderek artıyor. Türev işlemler hacminin 1 katrilyon
dolara dayandığı finansal piyasalarda büyük oyuncuların takibi, denetimi ve düzenlenmesi kısa sürede
gerçekleşecek gibi görünmüyor. Görünen o ki yaşanan küresel finans krizi bankaları teknik yönü ağır
basan bir dizi kural dışı davranışa itmiş.
Tüm bu yaşananların bizim gibi gelişmekte olan
ülkeler tarafından iyi takip edilmesi ve maruz kalınabilecek risklerin belirlenmeye çalışılması ve analiz
edilmesi gerekiyor. Mevcut bilgileri kullanarak mevcut olmayan bilgilere ulaşmak bilgi, deneyim, öngörü
ve maharet ister. Bu konuda yetişmiş deneyimli insan
kaynağını verimli kullanmak da kurumların görevi.
Farklı birikime sahip insanların bir araya gelerek
konuları tartışması ve değerlendirmesi önemli.
Uluslar arası finans dünyasının büyük oyuncuları,
büyük hissedarlar ve politikacılar arasındane tür
pazarlıkların yapıldığını bilmek imkânsız. Bu nedenle önümüzdeki günlerde çıkacakbazı kararların sürpriz karar olması sürpriz sayılmamalı. Risklerin çeşitlenerek arttığıgünümüzde risk duyarlılığının aksi istikamette gidişi endişelendirici bir gelişme olarak
dikkate alınmalı.

