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0’lı yıllarda polis muhabirliği
yapmayan kişi gazeteci olamazdı; nedeni ise o yıllarda hemen
hemen her konunun polis kayıtlarından geçmesiydi. Ben de gazetecilik
mesleğine o yıllarda başladım, daha
sonra ise ekonomi branşını seçtim.
Çalışma hayatımda onlarca değerli
gazeteci yetiştirdim; çoğuna da ağabeylik yaptım, hala bu davranışa devam
ediyorum.Birçok genç gazeteci beni
arar,sorar dilim döndüğünce mesleki
bilgileri aktarmaya çalışırım. Önceki

gün genç bir meslektaşım beni aradı;
“Ağabey,bundan böyle emniyet
müdürlüklerine gazeteci giremeyecekmiş,bu şartlarla nasıl haber
çalışması yaparız,ekmeğimiz elden
gidiyor” dedi.Haklıydı genç gazeteci kardeşim, kendisine sabır diledim;
sonra bir emniyet merkezindeki basın
odasının kapanmasıyla haber kaynağının kurumayacağını hatırlattım.
Kendisine yeraltı basınının tehlikesinden de bahsettim. Günümüzde öyle
çok haber kaynağı var ki; evin çocuğundan, işyerindeki sekreterden, evin
hizmetçisinden, bahçıvanından akla
gelen birçok yerden en gizli haberleri
almak mümkün. Örneğin, 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
başkan Nixon’un Watergate skandalında bilgileri sekreteri sızdırmıştı. Yine
ABD’de, Beyaz Saray’daki oval ofiste,
Monica Lewinsky’nin sızdırdığı bilgi-

lerle ABD Başkanı Bill Clinton’ın seks
skandalını öğrendik. Ülkemizdeki örneklere bakacak olursak, 1979 yılında
CHP’nin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi
Güneş’in bir otel odasında sanatçı Aynur Aydan’la aşk ilişkisini korumalarından biri sızdırınca bakan istifa etmişti.
2008 yılında da Halkın Yükselişi Partisi
lideri, ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Yaşar
Nuri Öztürk’ün sekreteri Şahane Sultan
Müftüoğlu ile olan ilişkisinin, eşinin
ihbarı ile ortaya çıktığı iddia edilmişti.
Böyle yüzlerce konu var. Maksat
skandalları bildirmek değil,nasıl duyulduğunu anlatmak.
Günümüzde ise Bilgi Kirliliği moda
oldu. Her yerden mantar gibi haber fırlar
oldu. Buna sosyal medyanın da dahil
olması ile herkes haberci oldu. İşine
gelmeyen de “yok öyle bir şey, ortada
bilgi kirliliği var” deyip, bilgi kirliliği
modasını mazeret gösterir hale geldi.

Gerçek haber her zaman elde edilebilir, istersen kapıları sıkı sıkı kapat;
çelikten duvar çevirsinler, orada haber
varsa gazetecinin de kulağı vardır.
Gazeteci, gazeteciliğin temel ilkeleri
gereği duyduğu haberi kamuoyuna
bildirmek zorundadır. Buna belki de
en çarpıcı örnek, yıllar önce bir gazete
patronunun, gazetesinde “Karım zina
yapıyor” başlığıyla duyurduğu haberi olacaktır. Görüldüğü gibi haber
haberdir, başkalarından kirli bir şekilde
duyulacağına membasından öğrenilmesi geçerlidir.
Üstelik gazeteci doğru haber yazma zorunda olduğu gibi, gazetelerde
olsun, diğer medyada olsun haberlerin
sağlaması yapıldıktan sonra bu haberler
yayınlanıyor. Günümüzde gazetelerin patronları belli; bir değil birkaç
gazetenin sahibinin de aynı olduğunu
biliyoruz. Bu gazetelerde haber mani-

Ilımlı ekonomik politika İ
devam edecek
ABD’deki kriz sürecinin sona ermeye
başlamasıyla dünya piyasalarında ılık
esmeye başlayan rüzgarlar, Türkiye’deki
siyasi ortamın gerginliğiyle sertleşse de
2014 için beklentiler iyimser.
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014 ekonomisinde beklentiler şöyle sıralanıyor:
FED tahvil alımlarını
azaltacak,
Dolar kuru 2-2,5 TL aralığında; Euro kuru ise 2,5-3 TL
aralığında olacak,
Kamu yatırımları artacak,
Büyüme bir miktar hız keserek
yüzde 3 civarında olacak,
Kayıt içine girmiş katılımcı
ekonomi bireyleri tasarrufa
teşvik edecek.
İKTİSAT HOCALARI
BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği’nin (İEAD)
‘online anket’ yöntemi ile gerçekleştirilen ve profesör, doçent
ve yardımcı doçent unvanlarına
sahip 266 iktisat hocasının
cevapladığı anket sonuçları,
hocaların dünya ve Türkiye
ekonomisine ilişkin değerlendirme ve 2014 yılına ilişkin
beklentilerini ortaya koyuyor.
Anket kapsamında sorulan 17
soruya hocaların verdiği cevaplar ise hayli şaşırtıcı.
İktisat hocaları, Türkiye’nin
mevcut ekonomik durumunu
ise ‘normal’ veya ‘iyi’ olarak
değerlendiriyor. Türkiye’nin
ekonomik durumunu ‘normal’
veya ‘iyi’ olarak değerlendiren
hocaların oranı yüzde 76. ‘Kötü’
olarak değerlendirenlerin oranı
ise yüzde 21. Hocaların önemli
bir kısmı (yüzde 62), 3. Köprü
ve 3. havaalanı gibi büyük kamu
yatırımlarının ekonomiyi olumlu
etkileyeceğini öngörüyor. Buna
rağmen, iktisatçıların Türkiye
ekonomisine ilişkin 2014 yılı
beklentileri pek parlak değil.
İktisat hocalarının neredeyse
yarısı, 2014 yılında yüzde 3-4
aralığında bir büyüme bekliyor. Büyüme tahmini yüzde
2-3 aralığı olan hocaların oranı
ise yüzde 30’dan fazla. Yüzde
4’ün üzerinde büyüme bekleyenlerin oranı ise sadece yüzde
16,5. Hocalar, ekonomideki en
önemli sorun olarak cari açığı
görüyor (yüzde 47,6). Yüzde
25’i, seçimler ve politik istikrarı
risk unsuru olarak görüyor.
Bu çerçevede, hocaların yarısı
(yüzde 52,3) 2014 yılındaki
seçimlerin ekonomik istikrarı
olumsuz etkileyebileceğini
düşünüyor. “Seçimler ekonomik
istikrarı etkilemez” diyenlerin
oranı yüzde 34, “olumlu etkiler” diye tahmin edenlerin oranı

ise yüzde 13,5.

MERKEZ BANKASI’NA HOCALARDAN GEÇER NOT
Merkez Bankası, iktisat
hocalarından yine geçer not aldı.
Merkez Bankası’nın dış ve iç
riskler karşısında izlediği politikaları hocaların yüzde 42’si ‘iyi’,
yüzde 38’i de ‘normal’ olarak
değerlendiriyor. Enflasyonla mücadele konusunda ise Merkez’i
başarısız bulan hocalar, 2014’te
TÜFE’de hedefin tutmayacağı
görüşünde. Hocaların yüzde 58’i
TÜFE’yi yüzde 7-9 aralığında
bekliyor. Döviz kuru konusunda
ise hocalar ağırlıklı olarak dolar
kurunun 2-2,5 TL aralığında
(yüzde 82) ve Euro kurunun ise
2,5-3 TL aralığında (yüzde 75)
olacağını tahmin ediyor.
ÖNERİ: SEPET
Hocaların yüzde 60’ı 2014
yılında Türkiye’de faizlerin
artacağı görüşünde. En çok kazandıracak yatırım aracı olarak
ise hisse senedi (yüzde 32,3)
ve döviz (yüzde 31,9) ön plana
çıksa da, hocaların yüzde 20,9’u
faiz diyor. Altın diyenlerin
oranı ise yüzde 14,9. Bu oranlar,
hocaların sepet önerdiği şeklinde
yorumlanabilir.
FED ALIMLARI AZALTACAK
İEAD Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Mehmet Hüseyin
Bilgin, önceki yıllara göre iyimserlikte artış olmasına rağmen,
iktisat hocalarının dünya ve
AB ekonomisinden pek umutlu
olmadıklarını söyledi. Profesör
Bilgin’in verdiği bilgilere göre,
‘2014 yılında dünya ekonomisinden umutlu musunuz?’ sorusuna,
ankete katıların yarısı evet, yarısı
da hayır şeklinde cevap vermiş.
Avrupa borç krizi konusunda
hocaların daha karamsar oldukları görülüyor. Hocaların yüzde
66’sı, 2014 yılında Avrupa borç
krizinde belirgin bir iyileşme
beklemiyor. Buna karşılık, hocaların ABD ekonomisine ilişkin
beklentileri ise olumlu. İktisat
hocalarının yüzde 66’sı 2014
yılında ABD ekonomisinde bir
toparlanma bekliyor. Hocaların yüzde 65’ten fazlası da,
FED’in tahvil alımlarını 2014
yılında azaltacağını öngörüyor.
FED’in geçen hafta aldığı karar,
bunun gerçekleşme ihtimalinin
yüksekliğini gösteriyor. FED’in
tahvil alımlarını azaltmasının
beklenmesine rağmen, hocaların
gelişmekte olan ekonomilere

Mehmet Huseyin Bilgin
ilişkin beklentileri genel olarak
(yüzde 57) olumlu.
TEB Genel Müdürü Ümit
Leblebici ise Başta ABD Merkez
Bankası (FED) olmak üzere, gelişmiş ülke merkez bankalarının
izleyeceği para politikalarının,
gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarının hızı açısından
belirleyici olacağını ifade ederek, FED’in önümüzdeki sene
parasal genişlemeyi kademeli
olarak yavaşlatarak sonlandıracak olması nedeniyle gelişmekte
olan ülkelere sermaye akımlarının muhtemelen önceki dönemdeki kadar kuvvetli sürmeyeceğini açıkladı.
RİSK İŞTAHI GERİ GELİR
Lebleci sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel piyasalardaki
çalkantılara rağmen bu sene
ülkemizde GSYH büyümesinin
%3,5-4,0 aralığında gerçekleşmesi muhtemel görünüyor, ki bu
seviye küresel ekonomiye ilişkin
belirsizlikler göze alındığında
oldukça başarılı. Uygulanmakta
olan sıkı para ve maliye politikaları ve kredi büyüme hızını
yavaşlatmak için alınan makro
ihtiyati tedbirler neticesinde
2014 yılında büyümenin bir miktar hız keserek %3’ler civarında
gerçekleşmesini bekliyorum.
Küresel riskler göz önüne alındığında, daha ılımlı bir büyüme
oranını finansal istikrar açısından olumlu karşılamak gerekli.
Ilımlı büyüme enflasyonda ve
cari açıkta bir miktar iyileşmeyi
de beraberinde getirecektir. Bu
kapsamda enflasyonun 2014
sonunda %6.5 civarında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Cari
açıktaki iyileşmenin ise görece
yüksek seyreden petrol fiyatları
nedeniyle nispeten sınırlı kalmasını ve açığın GSYH’ya oranının
%7’ye yakın seyretmesini bekliyorum. İşgücüne katılım oranındaki artışın sürmesi olumlu
olmakla beraber işsizlik oranında
aşağı yönde bir katılık yaratıyor.

Bu kapsamda işsizlik oranındaki
düşüşlerin kademeli olmasını ve
önümüzdeki sene %9’a doğru
yakınsamasını bekliyorum.
Küresel para politikalarının
görünümü, gerek gelişmiş ülkelerde gerekse de gelişmekte olan
faizlerin orta vadeli eğiliminin
kademeli olarak artış yönünde
olacağına işaret ediyor. Öte yandan, ekonomi yönetiminin atmış
olduğu adımlar neticesinde diğer
gelişmekte olan ülkelere kıyasla
Türkiye’nin daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Önümüzde dalgalanmanın
nispeten daha yüksek olduğu
bir dönem bizi bekliyor ama
Türkiye bütçe dengesini sağlam
tuttuğu sürece risk iştahı belirli
bir süre sonra tekrar geri gelir.”  
KARLAR ERİSE DE GERİ ALINABİLİR
Leblebici 2014 yılında Türk
bankacılık sektöründe birtakım
global dalgalanmalar olabileceğini öngörüyor. “Fakat Türk
bankacılık sektörü hem sermaye
yapısı hem bilgi olarak bu tür
dalgalanmalara hazır. Büyük
dalgalanmalar da olsa bankacılık
sektörünü etkilemez, sermaye
yeterliliği sağlam kalır. Sektör
verimlilikle sermaye gelirlerini
tekrar artırmaya başlar. Bankaların kârlarında kısa vadede düşüşler olsa da orta ve uzun vadede
sağlıklı bir ekonomiye kavuşacağımız için kârların tekrar geri
geleceğini düşünüyorum” şeklinde konuşan Leblebici, bankacılık
kârlarının ülkenin büyümesiyle
bağlantılı olduğunu belirtti. Leblebici sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gittikçe daha kayıt içine girmiş
ve katılımcı bir ekonomiye geçiyoruz. Bu da bankacılığın daha
büyük bir ölçeğe ulaşmasını ve
dolayısıyla karlılık getirmesini
sağlayacaktır. İstikrarlı giden bir
büyümeye bankalar adapte olur.
Önümüzdeki yıl kârlar eriyebilir ama ardından gelen yıllarda
bankalar gelişimi doğru okursa
kârları geri alır.”

Kurucumuz A.Yener Özkesen’e Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü verildi
H.Merkezi/ E.Çözüm
EKONOMIK Çözüm’ün kurucu
başkanı Ahmet Yener Özkesen,
İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin
düzenlediği törende mesleğe katkılarından dolayı Hasan Tahsin Basın
Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.
Özkesen’le birlikte ayrıca 8 gazeteci
de Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü aldı. Bora Uçar, Cafer Demiral,
Mehmet Hızal, Ertuğrul Kale, Hasan
Bayraktar, Ahmet Fikret Kalmuk,Tayfur Göçmenoğlu ve Selamettin
Bayındır’a tunçtan yapılmış Hasan
Tahsin Heykeli plaketi takdim edildi.

Yener Özkesen, ödülünü alırken,
“Gazetecilikte bugünlere gelmek
kolay olmadı. Gazeteci halkın içinde
olan kişi olarak görev yaptığında,
kendisini halktan daha ayrıcalıklı,
üstün gören kişilerin hoyrat bakış ve
davranışlarıyla karşılaşmıştır.Ancak
gazeteci, sabırla, demokrasiye inancıyla, doğrudan şaşmayıp, haksızlığın karşısında olarak kendini kanıtlamıştır. Zamanında basın mesleğinde
çalışanlar, bir elin beş parmağı kadar
azdı. Şimdi ise demokrasi yelpazesi
genişleyince basın özgürlüğü için
medyada çalışanlar çığ gibi çoğalmıştır” dedi.

zmir’in kalkınmasına
ve bir marka kent haline gelmesine yönelik
çalışmalar uzun zamandan beri yapılmakta. Her biri
özgün ve ciddi katkı içeren
bu çalışmalarda yer alan plân
ve projelerin bir kısmı hayata
geçirilmiş olmasına rağmen
gerekli ivmenin sağlanamamış olması bazı hususların
yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır.
Konu ile ilgili olarak Gazeteniz yazarlarından Dr. Ali
Tarhan ve Haluk Direskeneli
ile VOB üst düzey yöneticilerinden Emir Çetinkaya ve
Ege Üniversitesi’nden Prof.
Dr. N. Oğuzhan Altay üstatlarla zaman zaman telefonda
uzun sohbetler ederiz. Bu
yazının temel doku taşlarını
da bu sohbetlerden alıntılar
oluşturmakta.
STRATEJİK İDDİASINI
TAŞIYAN HİÇBİR PLAN KOBİ
SÖZCÜĞÜNÜ İÇERMEMELİ
İzmir’in bir ticaret
ve sanayi kenti olmasına
yönelik çalışmalarda çoğu
zaman KOBİ ifadesi yer
almaktadır. Ancak “KOBİ”
ve “stratejik plan” kavramlarının birlikte anılması
maalesef büyük amaca, yani
İzmir’in dünya çapında bir
marka kent olmasına hizmet
etmemektedir. Zira KOBİ
küçük sermaye ve kısa vade
anlamına gelirken stratejik
plân büyük sermaye ve uzun
vade değerlerini taşımaktadır. Bu nedenle, stratejik
iddiasını taşıyan hiçbir plan
içinde KOBİ sözcüğünü
içerememeli diye düşünüyorum. BMW ve Mercedes’leri
KOBİ’ler yapmıyor! Bu
tespitim elbette KOBİ’lerin
göz ardı edilmesi anlamına
gelmemeli. Tam aksine
KOBİ’lere ve rekabetçi güçlerinin artırılmasına yaşam
sürelerinin uzatılmasına ilişkin ayrı ve özgün çalışmalar
yapılmalıdır.
Bu nedenle stratejik
planda yapılması gereken
ilk iş, uzun vadeli büyüme
sektörlerinin tespit edilmesidir. Dünyanın en eski liman
kenti olmasına rağmen ilginç
bir çelişkidir ki İzmir ile ilgili çalışmalarda denizcilik ve
limancılık sektörleriyle ilgili
devasa bir açılım (kurvaziyer
turizmi dışında) geçmiyor.
Buna bir de depoculuk
eklenebilir. Meselâ İzmir’de
niçin bir bölgesel borsa kurulmasın ki? VOB İzmir’den
gitmiş olabilir, o zaman niçin
devasa depolarla tüm Orta
Doğu, Doğu-Orta Akdeniz
ve Balkanlara hitap eden
“Baltic Exchange” misali bir
warrant borsası kurulmasın?
HAYAL GÜCÜ EKSİKLİĞİ
Değerli okurlar, dostum
Dr. Ali Tarhan’ın ifade ettiği
üzere stratejik plânların en
büyük eksikliği maalesef
hayal gücü eksikliği olmaktadır. İşin paradoksal tarafı
ise stratejik planların bol
miktarda hayal gücü içermek
zorunda oluşudur.
Bankacılık ve finans
sektörünü ele alalım. “İzmir’in bankacılık ve finans
yapısı” başlıklı gerçekçi bir
çalışmayı yapmak maalesef
bugün için mümkün değildir.
Yapılacak çalışma en fazla
belli istatistikleri içeren ve
İzmir’i diğer illerle kıyaslayan bir çalışma olacaktır.
Zira 2000’li yılların başına
kadar Genel Müdürlüğü
İzmir’de olan üç adet banka
bulunmaktaydı. Egebank,
Tütünbank (Yaşarbank) ve
Tarişbank. Bunlar arasında yer alan Milli Aydın
Bankası-Tarişbank ülkemizin
en eski iki bankasından biri
olup 1913 yılında Ay-
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pülasyonu yapılmasını patron isterse,
gazeteci buna karşı gelmiştir. Son günlerde bu nedenle kaç gazeteci, çalıştığı
gazeteden kendi isteğiyle ayrılmıştır
baktığımızda görürüz. Buna karşın
naylon gazeteciler de vardır, onlar için
bilginin kirliliğinin hiç önemi yoktur. Amaç yaymak olsun da ne olursa
olsun. Doğru, yanlış her bilgiyi hatta
asparagası dahi gerçekmiş gibi yayan
bunun için özellikle sosyal medyayı
sıkça kullanan, geçtiğimiz hafta başlatılan yolsuzluk soruşturması sürecinde
çeşitli felaket senaryoları yazan kişiler
olduğunu da görmekteyiz. Bu noktada
doğru habere ulaşmak bazen zorlaşıyor.
Sonuç olarak şeffaf habercilik için
şapkamızı önümüze koyup bir kez daha
düşünmeliyiz. Doğru bilgiyi topluma
yine en doğru şekilde aktarabilmek için
ne sansürcü bir tavır ne de sınırsız bir
özgürlük uygun olmayacaktır.

Stratejik planlarla İzmir
gerçekten küresel bir
marka olabilir mi?
Doç. Dr.Coşkun Küçüközmen
coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

dın’da kurulmuştu.
Zaman içerisinde kötü
yönetim ve rekabet gücünü
kaybetmesi ile 2003 yılında
BDDK tarafından el konularak fona devredildi. Akabinde Denizbank’a satıldı.
Önemli bir kooperatif bankasıydı. İlk İsmi Tütünbank
olan ve son dönemde ismi
Yaşarbank olarak değiştirilen
ve Yaşarholding’e ait banka
yine varlığını sürdüremedi.
Egebank da benzer şekilde
önce Genel Müdürlüğünü
İstanbul’a taşıdı ancak buna
rağmen batışını önleyemedi.
Neticede şu an İzmir Merkezli herhangi bir bankanın
bulunmaması İzmir’in banka
finans durumunu özetleyen en önemli gerçektir.
Bu gerçeği teyit eden ve
paylaşan Emir Çetinkaya’ya
teşekkürler. Diğer taraftan
İZTO tarafından desteklenen
“Ege Bölgesi Finans Merkezi” projesinde (1996) çok
önemli hususlar vurgulanmış
olmasına rağmen söz konusu
projede yer alan birçok
girişim ve önerinin sonuçsuz
kaldığı görülmüştür. Örneğin
Projede önerilen en önemli
girişimlerden biri de KOBİ
BORSASI’nın kurulmasıdır. Bugün bu girişimin de
sonuçsuz kaldığı görülmektedir. Bu çalışmada büyük
payı olan ve çalışmanın bir
kopyasını bana hediye eden
Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay
Hoca’ya da bu vesileyle
teşekkürler.
Buraya kadar ifade edilenler çerçevesinde İzmir’in
yeniden bir kalkınma ve
gelişim hamlesi başlatmasına
ihtiyaç vardır. Bunun için
yapılması gerekenleri şu
şekilde sıralayabiliriz:
Yerel yönetimlerin mümkün olduğu kadar yatırımcıyı
bölgeye çekecek girişimler
başlatması,
Sağlık ve termal turizminin daha gerçekçi bir şekilde
ön plâna çıkarılması,
Bölgesel yatırım ve kalkınma ajanslarının potansiyel
yatırımcıları bölgeye çekmek
için bugüne kadar uygulanandan daha farklı politika
ve stratejiler belirlenmesi,
Yatırımcıya zaman ve
para kaybettiren bürokratik
işlemlerin azami ölçüde
azaltılması gerekmektedir.
Diğer taraftan hızla
gelişen, değişen ve karmaşıklaşan küresel düzene
hem ayak uydurmak, hem
ayakta kalabilmek, hem de
ülke ekonomisine daha fazla
katkıda bulunabilmek için;
Teknolojik gelişmeler
çerçevesinde bankaların çağrı merkezleri için bir paralel
yapı İzmir’de kurulabilir,
mevcut merkezler İzmir’e
çekilebilir,
Bankacılık sektörüne
yönelik yazılım geliştirme
merkezleri için Teknoparklar kapsamında İzmir’de
bu yönde bir yapılanmaya
gidilebilir,
Bankaların acil durum
ve kriz yönetim merkezleri
İzmir’de kurulabilir (bu
yönde birkaç banka benzer
kriz merkezlerini İzmir’de
kurma çalışmalarını başlatmışlardır),
Bankacılık sektörüne
yönelik uygulamalı finans
merkezleri kurulabilir mevcut yapılar desteklenebilir,
Ege Bölgesinde bankacılık alnında yeni bir girişim
başlatabilmek için mevcut
bankaların dışında belirli

alanlarda uzmanlaşmış
sektörel bankalar kurulabilir. Örneğin KOSGEB,
TÜBİTAK ve AB fonlarının
kullandırılması yönünde
projeleri kabul eden, ön
onay sonrası kredi veya hibe
fonlara sunan bir “ihtisas
bankacılığı” düşünülebilir.
KOBİ’lere yönelik olarak
onları eğiten, fonlayan bir
yapıda örgütlenmiş ve
arkasında güçlü Oda desteği
olan küçük banka modelleri
düşünülebilir (Eximbank ve
Kalkınma Bankası’nın bu
hizmetleri diğer bankalar
üzerinden sunma imkânı
halen mevcuttur),
Banka-KOBİ ilişkilerinde daha verimli bir yapıya
geçilmesi için en temel
hususlardan biri KOBİ’lerin
bir yandan dışa açılmalarının
sağlanmasında bankaların
aktif desteğinin sağlanması,
diğer yandan da KOBİ’lerin
iç piyasada iş yaptıkları müşterilerinin karşı taraf riskini
azaltıcı destekler sağlanabilir
ve bu çerçevede banka-üniversite-KOBİ işbirliği
yenilikçi birçok yaklaşıma
imkân verebilir.
Değerli okurlar, İzmir’in
ikinci bir finans merkezi
olma potansiyeli şu an için
çok zayıftır. Ayrıca İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin
gerçekten böyle bir talep ve
kararlılığa sahip olup olmadığının ortaya konulması da
önemlidir. Bu çerçevede kısa
vadede İzmir’in mukayeseli
olarak üstün olduğu alanlarda yoğunlaşması önemli
bir seçenek olarak ortaya
çıkmaktadır.

HAYALLERİ RAFA
KALDIRMAYALIM
Gelelim genel ama en
önemli eksikliğe. Hem Haluk Direskeneli, hem de Ali
Tarhan üstatlar der ki: “Tüm
İzmir plânlarında göze çarpması gereken ama nedense
bir türlü göze dahi çarpmayan en büyük eksiklik “opera” sözcüğüdür. Dünyada
herhangi bir şeyin merkezi
olup da uluslararası standartta operası olmayan hiçbir
kent yoktur! Bu konuda
istim arkadan gelmez. Opera
öncelikli proje olmalıdır.
Modern dünyanın insanları,
turistleri, termal kaplıcalara
gelmeyi düşünenleri ve iş
adamları bir yandan da o
tarihlerde İzmir operasında
ne sahnelendiğini bilmek
isterler. Ne var ki Berlin’e iş
görüşmesine giden bir Türk
iş adamı “Berliner Philarmoniker”e uğramayı aklından
geçirir mi? Ama Batılılar
böyle değil! Yani, İzmir’in
kime hitap edeceğine karar
verilmesi gerekiyor: Operaya
sokamayacağımız Türklere
mi yoksa operası olmayan
yere gitmem diyen Batılılara
mı?” Şimdi diyeceksiniz ki
İzmir’de opera yok mu? Var,
ama yeterli mi? Acaba kaç
İzmirlinin ya da Türk’ün
aklına İzmir dediğinizde
opera geliyor? Aynı soruyu
yabancılar açısından hiç sormayalım isterseniz… Opera
binamız İzmir’in sembolü
olsa fena mı olur?
Değerli okurlar, yazıyı
şöyle bitirelim: Expo
2020 gibi “deadweight”
yatırımlardan bir tanesi bile
İzmir’in tüm hayallerini
tek başına yatırır. Projeleri,
hevesleri ve hayalleri rafa
kaldırmayalım.

