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Çözümleme

manşet

baş değildir,artık başkanlığı bırakması
gerekir” görüşlerini açıklıyor,diğer taraftan
Demirtaş’ın yandaşları ise “Biz Ekrem
Demirtaşsız yapamayız” diyor; onlar da
ayrı bir ses getiriyor. Koltukta kalmakta
bu kadar ısrarcı olan ve “beni başkanlıktan düşüremezler” iddiasıyla birçok
ener
kesimin tepkisini çeken Demirtaş önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak oda
zkesen
seçimlerinde tekrar seçilirse rekor kırmış
yener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr
olacak. İstediği gazeteciyle görüşen,
istemediği basın mensubunun mikrofoDemirtaş demirbaş değil
nunu kürsüden atan başkanın, cüretkar
çıkışları ticaret odası üyelerinin tepkisine
5 yılı aşkın İzmir’de Ticaret Odası yol açıyor. “İzmir Ticaret Odası’nda demokbaşkanlığı yapan Ekrem Demirtaş, iyi- rasi yok mu, benim astığım astık, kestiğim
siyle kötüsüyle başkanlığını bugünlere kestik gibi davranış olur mu, sözünü geçiregetirdi. Yeni çıkan yasayla bir dönem daha mediği yönetim kurulu arkadaşlarının istifabaşkanlık görevini sürdürmek istiyor. Oda sına neden olan kişinin başkanlığını kimler,
üyelerinin bazıları “Ekrem Demirtaş, demir- neden ve nasıl tercih eder” yorumları
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kamuoyunda ağızdan ağza dolaşıyor.
Bir gazete hariç , kamuoyunda birçok eleştirel haberleri çıkan Ekrem Demirtaş, kendisine haksızlık yapıldığını öne sürerken, çok
çalıştığını da vurguluyor. Evet başarılı çalışmalar yaptığı yenilikler getirdiğini yadsımıyoruz. Ancak, yasa gereği oda başkanlarının ibrası seçilmiş olan, bir iki oda üyesinin
yani denetçinin elinde oluyor. Hal böyle
olunca, birçok hata da o iki üç deneticinin
görmemesiyle örtülüyor. Oysa ki ortada bir
demokrasi var, demokratik hareketleri katletmeye kimsenin haddinin olmadığı bilinmeli. Yani “keser döner, sap döner, gün gelir
hesap döner” sözü boşuna söylenmiyor. Bu
yazıyı sadece Demirtaş için kaleme almış
değilim, ortadaki oda yönetimleriyle ilgili
yasa boşluklarının düzeltilmesi gerekir.
Yasadaki boşluklar düzelince, dürüst yöneticilik kendisini gösterecektir.

İstanbul-İzmir komşuluğu
rant sağlayacak
H.Merkezi/E.Çözüm

nomisinin dünyaya açılan kapısı
konumunda olduğunu hatırlatan İSO
aşbakan Tayyip Erdoğan ve
Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük,
Denizcilik ve Ulaştırma Bakanı
Ege’nin bereketli vadilerinden gelen
Binali Yıldırım’ın da katılımlarıyla
tarım ürünlerini, İzmir limanından
Türkiye’nin ilk asma köprüsünün temeli
ihraç etmek üzere, Anadolu’da ilk
atıldı. İstanbul- İzmir arasındaki mesafedemiryolu hattının, 1850’li yıllarda
yi 140 km kısaltacak otoyol projesindeki İzmir Aydın arasında kurulduğunu
köprü dünyadaki ikinci en uzun asma
ifade ederek son yıllarda İstanbul’un
köprü unvanına da sahip olacak. Otoyol
çok öne geçmesinin İzmir’in önemini
projesi Gebze’den başlayarak İzmit
eskiye kıyasla nispeten azalttığını
Körfezi’ni asma köprüyle aşacak,
belirtti.
Orhangazi ve Gemlik yakınlarından
Tanıl Küçük, otoyol projesi ile iki
geçerek Ovaakça Kavşağı ile Bursa çevşehir arasındaki farkın hemen kapanreyoluna bağlanacak. Bursa üzerinden
masının beklenemeyeceğini; köprünün
devam edecek otoyol Balıkesir’den
farkın makul seviyelere çekilmesini
geçerek İzmir’e uzayacak. Yılda yaklaşık hızlandıracağını söyledi. Diğer taraf870 milyon TL tasarruf sağlanacak ve
tan, sağlıklı bir ekonomik ve sosyal
proje tamamlandığında İstanbul- Bursa
gelişim için, Türkiye’nin, İstanbul
arasındaki mesafe 1 saate; İstanbulkadar olmasa bile çekim gücü
İzmir arasındaki mesafe ise 8 saatten
İstanbul’a yakın başka metropollere
3.5 saate inecek. Projeyi Nurol- Özalde ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Tanıl
tın- Astaldi- Yüksel- Göçay Grubu üstleKüçük, İzmir’in tarihiyle, ekonomik
necek. Azami yapım süresi 7 yıl olacak.
potansiyeliyle, kültürüyle bunun için çok
Ancak firma 7 yıldan önce tamamlayaönemli bir aday olduğunu belirtti.
rak otoyolu ve köprüyü trafiğe açabileManisa Ticaret ve Sanayi Odası
cek. 20 ayda 7 adet şantiye kurulacak.
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz
10 bin kişi doğrudan, 50 bin kişi de
ise söz konusu köprünün sosyal, kültürel
dolaylı olarak istihdam edilecek. Proje
ve ekonomik açıdan iki şehrin arasındaki
kapsamında 30 viyadük, 4 tünel, 209
farkların azalmasına önemli katkıda
köprü, 7 park alanı, 18 adet gişe olacak.
bulunacağını söylerken bu güzergah
Azami süresi 7 yıl olan asma köprünün 7 üzerindeki yerleşim birimlerinde yeni
yıldan önce tamamlanması bekleniyor.
işletmeler ve sanayi tesislerinin olacağını bu nedenle bölgenin yeni ekonomik
İKİ CAN DAMARI BİRBİRİNE KAVUŞUYOR
değerler kazanacağını belirtti. “Özellikle
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim
İzmir- İstanbul illerimizi daha da yakınKurulu Başkanı Tanıl Küçük, “İzmir
laştıracak olan projenin her iki ilin ticaKörfezi’ne yapılacak asma köprü ile
Türkiye ekonomisinin iki ana can dama- ret, istihdam, iç ve dış turizm değerlerine kendiliğinden oluşacak sinerji ile çok
rı İstanbul- İzmir’in yakınlaşması, iki
şehrin arasındaki ticari ilişkileri ve sonuç olumlu ve önemli katkıları olacağını
olarak Türkiye ekonomisini olumlu etki- düşünüyorum” diyen Manisa Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
leyecektir” diye konuştu. İzmir’in özelBülent Koşmaz turizm şirketlerinin ve
likle, 19. yüzyıl boyunca, Türkiye ekotur operatörlerinin faaliyetlerinde, otoyoldan
kaynaklanan avantajı her
iki il açısından da değerlendireceklerini ifade etti.
Bülent Koşmaz ‘İzmirİstanbul komşu şehir olanatları isteyenler için,
H.Merkezi/E.Çözüm
cağına göre aralarındaki
tam kasko ise; aracını
ticari fark dengelenebilir
Nisan 2013 tariher türlü riske karşı
mi?’ sorusuna ise şu yanıtı
hinden itibaren
sigortalatmak isteyenler
verdi: “Ülkemizde halen
yürürlüğe giren
için hazırlanmış durumyürürlükte olan bölgesel
yeni kasko yasası ile
da.
teşvik uygulamalarının ve
sistemde çeşitli farklılıkSİGORTALILARIN
MAĞDURİYETİ
de uygulanmasına gayret
lar ortaya çıktı.
ENGELLENECEK
edilen kümelenme çalışHalihazırda bir kasko
malarının ticari farklılıkpoliçesi olanlar eski sis- Sonradan ortaya çıkacak
larda önemli bir denge
teme tabi olacaklar,
anlaşmazlıkları engelleunsuru olacağını düşünüfakat kasko poliçelerini
mek amaçlı araç kaza
yorum.” Öte yandan Ege
yenilemek istedikleri
yaptıktan sonra sigorta
Bölgesi (EBSO )Yönetim
zaman yeni sisteme tabi şirketinin yönlendirdiği
Kurulu Başkanı
olmaya başlayacaklar.
servise mi yoksa sürüEnderYorgancılar , ulaşım
Yeni yasaya göre dar
cünün istediği yerde mi
ağlarının güçlenmesinin
kasko, kasko,genişletiltamir edileceği sigorta
yatırımcıya İstanbul dışına
miş kasko, tam kasko
poliçesine yazılacak.
çıkma konusunda destek
olarak 4 farklı sigorta
Sözleşmede yer alacak
sağlayacağını ifade etti.
ürünü sigortalılara sunu- bir başka konu ise, serBöylece, yatırımların
luyor. Dar kasko; sınırlı
viste araca orijinal parça
İstanbul ile sınırlı kalmayıp
teminat almak isteyenler mı, muadil parça mı
ülkemizin birçok yerine
için, kasko; çarpma, çar- takılacağı konusu. Bu
yapılabileceğini belirten
pılma, hırsızlık, yangın
konu da poliçe hazırlaEBSO Yönetim Kurulu
gibi durumlar için,
nırken anlaşmaya varıBaşkanı Ender
genişletilmiş kasko; klalarak sigortalıların mağYorgancılar, “bölgemizde
sik teminatlara ek oladur duruma düşmesi
de, yüksek olan sanayi ve
rak, isteğe bağlı temiengellenecek.
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Kasko sigortalarında
yeni uygulama başladı
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ticari potansiyel çekim alanı yaratacak”
şeklinde konuştu.
Ege İhracatçılar Birlikleri (EİB)
Koordinatör Başkanı Mustafa
Türkmenoğlu, da Türkiye’nin en gelişmiş
iki şehri arasındaki karayolu ulaşımını 8
saatten 3.5 saate indirecek olan
Avrupa’nın en büyük, dünyanın üçüncü
büyük altyapı projesi olan İzmir –
İstanbul otobanının en önemli ayaklarından birisi olan 4 bin 320 metre uzunluğunda olması planlanan ve alanında dünyanın üçüncü büyük köprüsü olacak olan
İzmir- İstanbul asma köprüsünün temelinin atılmasını toplumun tüm kesimleri
açısından sevindirici bir gelişme olarak
değerlendirdiklerini ifade etti. Yolun
yapımı için 13 milyar liranın üzerinde
bir bütçe öngörülmesinin İstanbul ve
İzmir başta olmak üzere otoyolun geçeceği şehirlerin ekonomilerine ciddi katkı
sağlayacağını dile getiren EİB
Koordinatör Başkanı Mustafa
T ürkmenoğlu İzmir – İstanbul otobanının
sadece İzmir ve İstanbul’un değil,
T ürkiye’nin nüfusunun yaklaşık üçte
birinin yaşadığı, İstanbul, İzmir, Bursa,
Balıkesir, Yalova, İzmit, Manisa ve
yakın interlandlarındaki şehirlerin ticari
hayatına olumlu etkisi olacağını belirtti.
SEYAHAT ETME ARZUSUNU KÖRÜKLEYECEK

EİB Koordinatör Başkanı şöyle devam
etti: “Bu proje ilk önce bu otoyol
güzergahında yaşayan milyonlarca insanın daha güvenli ve daha hızlı seyahat
etmesine olanak sağlayacaktır.
İnsanların seyahat etme arzusunu
körükleyecek ve ticarete canlılık
kazandıracaktır.” T ürkiye’nin ticari başkenti konumundaki İstanbul ile İzmir
arasındaki ticari farkın İzmir – İstanbul
otoyolu ile kapanmasını beklemenin ise
çok gerçekçi olmayacağını ancak
İzmir’in bu otoyol sayesinde daha hızlı
büyüyen, gelişen bir metropol konumuna geleceğini açıklayan EİB Başkanı
T ürkmenoğlu, T ürkiye’nin en büyük
konteyner limanı konumundaki İzmir
Alsancak Limanı’nın İzmir – İstanbul
otoyolundan dolayı popülerliğinde bir
düşüş yaşanacağını düşünmediğini aktardı. T ürkmenoğlu, “İzmir – İstanbul otobanı firmaların karar alma sürecinde
İzmir’in lehine bir unsur olacaktır”
diyerek sözlerini tamamladı.
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Hocam, siz bu işi iyi
bilirsiniz, üzmeden kırr.
oç.
madan, gerekirse araya
gerçek akil adamlar
üçüközmen
oşkun
koyarak bu işi çözmelicoskun@ekonomik-cozum.com.tr
siniz. Önünüzde az bir
Real-ity, Galatasaray ve
zaman var ancak
Sürdürülebilir Başarı
Galatasaray’ın
turu
geçmesi hayal değil.
EFA Şampiyonlar Ligi’nin son Bunu en iyi siz bilirsiniz.
sekiz takımı arasına kalmayı Gelelim oyunculara. İlk tavsiyem şu:
başaran Galatasaray, rakip “Asla ve asla hakemle oynamayın,
sahada oynadığı çeyrek final ilk hakemin yanına dahi gitmeyin.
maçında İspanya’nın Real Madrid Hakemi tamamen bırakın, kulağınız
takımına 3-0 yenildi. Bu skor sadece düdükte olsun. Asla itiraz
Galatasaray’a gönül vermiş olanları etmeyin, gereksiz kart görmeyin ve
üzdü ve alınan bu sonuçla yarı final kendinizi aptal konumuna düşürmeumutları büyük ölçüde yitirildi. Yitirilen yin, topa sert girin, rakibe değil”.
bu umut elbette istatistik bilimi ışığın- Maçın yıldızı olma hayalini terk edin,
da bir umut, realitede ise ekip oyunu olduğunu unutmayın.
Galatasaray’ın final şansı kalmadı(?). Örneğin Burak gol kralı ama onlarca
Büyük umutlarla çıkılan maç öncesin- gollük şutu çıkaran Muslera da
de basında bu maçı alabileceğimize benim gönlümün kralı. Paslaşın,
dair yazılanlar, tarihin tekerrüründen ciğerleriniz patlayıncaya kadar
bahsedenler, “yine bir 3 Nisan koşun,
nefes
aldırmayın.
günüydü” diye geçmişi yâd edenler Elenecekseniz de mücadeleniz, centiladeta etrafa ümit ışığı saçıyordu. menliğiniz, ruhunuz ve yüreğinizi
Ancak realite ortada duruyordu. hafızalarda bırakarak elenin.
Mesele bu takımı yine takım oyunuy- Futbol artık büyük bir sektör, kulüplela yenebilecek bir oyun stratejisini rin hisseleri borsalarda işlem görüyor,
stratejiyi ortaya koyabilmek ve uygu- takımların alacağı sonuçlar yatırımcılayabilmekti. Real Madrid takımı bire- lara inanılmaz paralar kazandırıyor
bir fizik kondisyon itibarıyla ya da kaybettiriyor. İşin içinde hoş
Galatasaray’dan üstündü. Ancak bu olmayan art niyetli yaklaşımlar da
üstünlük bertaraf edilemeyecek tür- var. Yakın geçmişte yaşanan skandalden bir üstünlük değildi. Sorun, böyle lar (şike vb) hafızalarda halen tazelibir güç karşısında Galatasaray’ın ğini koruyor. Bu arada maçın hakeortaya koyabileceği sağlam bir plânı mine yüz üzerinden kocaman bir sıfır
olmamasındaydı. Rakip hücumlarını verdim. Ama onu bu maç için görevetkisiz kılmaya ağırlık vererek maça lendirenlere de bin üzerinden sıfır verbaşlaması gerektiği aşikârdı. Ancak mesem içim rahatlamayacak. Bu
anlaşılan Galatasaray fazla havaya konuda fazla lafa gerek yok sanırım.
girmişti ve Real Madrid’e gol atmayı, Gelelim madalyonun diğer yüzüne.
onu yenmeyi düşünüyordu. Aslında Avrupa’da büyüklerin kayrılması
bu istek ve hedef elbette güzel. Yani doğaldır. Ama sizin başınıza gelince
Dimyat’a pirince gitmek. Peki, feryat figan oluyor! Türkiye’de de
Galatasaray’ın üstün yanları nelerdi? durum böyle değil mi? Tüm spor
Drogba, Hamit, Sneijder, Burak gibi yorumcuları “bu pozisyonun aynısı üç
oyuncular rakip takımda rahatlıkla büyüklerden birine olunca hakem
oynayacak nitelikte futbolcular. Ancak sıkıysa düdük çalsın” diyerek hakembu dört ismi etkisiz kılan bir oyun kur- lere ve Futbol Federasyonu’na göngusu Real Madrid’e kolay bir galibiyet derme yapmıyorlar mı? Futbolda
getirdi. İşi en çok kolaylaştıran ise para parayı, güç de gücü getiriyor.
Drogba oldu, zira oynamadı!
Daha sonra bu güç adeta bir tekele
Eleştiri, yapan için kolaydır, eleştirileni dönüşüyor. İstatistikler de bunu teyit
ise üzebilir. Hele benim gibi hayatın- ediyor. Şampiyonlar liginde belirgin
da futbol konusunda daha önce hiç bir İspanyol, İtalyan, İngiliz ve Alman
yazmamış biri tarafından eleştirilmek üstünlüğü yok mu? Türkiye’de de üç
daha da üzücü olabilir. Ancak hemen büyüklerin başarısına ortak olmaya
söylemeliyim ki kendimi bildim bileli çalışan kaç takım var?
Galatasaray taraftarıyım. Avrupa fati- Şimdiki adıyla “süper lig” de
hi Galatasaray’ın UEFA maçlarını Galatasaray ve Fenerbahçe 18’er
rahmetli babamla birlikte siyah beyaz kez, Beşiktaş 13 kez, Trabzonspor 6
televizyondan izlediğimizde heyecan- kez ve Bursaspor 1 kez şampiyon
dan ikimizin de dizlerinin titrediğini oldu. Yani 56 sezonda İstanbul’un
hatırlarım. Hangi takımı tutuyorsun üstünlüğü 49/56. Bu tablo değişir
sorusuna “Galatasaray” yanıtını ver- mi? Elbette değişebilir ancak bunun
diğimde üç yaşındaymışım. Yarım için yazının en başlığında yer alan
asırlık bir taraftarım anlayacağınız.
sürdürülebilir başarı faktörünü iyi
İlk sözüm daha doğrusu sorularım okumak gerekir. Avrupa’da da
Fatih Hoca’ya: Hocam başında durum böyle, bu nedenle hakem
bulunduğunuz ve uzun süre forması- oyunlarına fazla kızmamak gerek.
nı giydiğiniz takımınızı başarıdan Bugün Galatasaray’ın elindeki kadbaşarıya taşıdınız, bizlere moral ver- rodan süper ligde mücadele edecek
diniz, motive ettiniz. Sağ olun var iki takım çıkar ve biri şampiyon olur,
olun. Son on yıl içinde futbolda oyun diğer ilk on takım arasına girer.
tarzı, teknoloji, strateji hatta kurallar Değerli futbolcular, top ayağınızdaygibi birçok faktör değişti, bunlara da ken hızlı düşünün, “ben ne yapabilibüyük ölçüde uyum sağladınız. rim”den ziyade “bu takım için ne
Ancak yabancı futbolcuları yönetirken yapabilirim”
diye
düşünün.
farklı bir motivasyon sağlanması Korkmayın, Fatih Hoca ve ekibi ilk
konusunda neler yaptığınızı bilmek maçın analizini gayet iyi yapmıştır.
istiyorum. Farklı dokuya sahip bu Karşı taraf da boş durmayacak elbetoyuncuların yüreklerine dokunabildi- te. Real’i eli boş gönderelim ve son
niz mi? Onları takıma nasıl eklemle- dört arasına kalalım. Hedefimiz bu
rim, ne tür bir yaklaşımla onların olmalı. Real Madrid’in doksan dakika
güvenini ve gönlünü kazanabilirim boyunca maçı bırakmayacağını asla
diye kendinize sordunuz mu? Ya da unutmayalım. Seyircinin doksan
tam tersi, yani hangi
dakika centilmence tezahüratı ve taşdavranışlar onları bu takımdan, ülke- kınlık yapmaması çok önemli.
den soğutur diye düşündünüz mü? Temenni etmiyorum ama ikinci bir
Aç kalma pahasına cebindeki son hakem faciası yaşama ihtimalimiz
kuruşuna kadar verip maç bileti ala- %51. Buna hep birlikte hazırlıklı
rak takımını desteklemeye gelen olmalıyız. Hiç kimsenin takımı bir kişi
taraftarların fotoğraflarını onlara gös- eksik bırakmaya hakkı yok!
terdiniz mi? Kazandıkları milyonlarca Geçenlerde İlber Ortaylı Hoca bir
Euro’luk transfer parası ile gelecekte konuşmasında “tarihte sadece iki
yaşayacaklarını hayal ettikleri lüksleri- komutan, Çanakkale’deki Truva
ni bu insanların sevgisine borçlu ola- Savaşı’nı iyi biliyordu: Biri İlyada’yı
caklarını hatırlattınız mı? Hocam, okuyan Fatih Sultan Mehmet, diğeri
yabancı oyuncuların da inançları var. Gazi Mustafa Kemal” demişti.
Sahaya her çıkışlarına istavroz çıkarıp Arsenal’i,
Leeds
United’ı,
çim zemine elleriyle dokunuyorlar, Manchester’i ve nice hakemleri
bunun gerçek ya da ruhani anlamını geçen Fatih Hocam sen işini bilirsin.
kavrayıp kavramadıklarını hiç sordu- Son sözüm bu maçı çevirecek
nuz mu? Sahaya ruhunu, yüreğini Drogba’ya “just do what you've got to
koymanın ne demek olduğunu, do, it’s your heart that will win the
Semih’in yüreğinin onda birine sahip game not the Money!”. Please let us
bir Drogba’nın maçı nasıl çevirebile- say to you “Helal Olsun” wholehearceğini kendisine anlattınız mı? Fatih tedly.
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