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Ege’nin incisi İzmir’de deniz ulaşımı gibi
alternatif ulaşım seçeneklerinde yaşa-
nan sorunlar İzmirlileri mevcut ulaşım

araçlarında istiflenmiş balığa dönüştürdü.
Nedenine gelince nüfusu 5 milyona yakla-
şan İzmirliler, neredeyse tüm ulaşımını yal-
nızca tren ve otobüs ile sağlamakla yetiniyor.
Şehrin nüfusu artarken yerleşim bölgeleri ise
doğudan batıya, kuzeyden güneye giderek
büyüyor.Böylece Güzelbahçe,Urla, Aliağa
,Menemen,Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri
şehir merkeziyle yan yana beldeler haline
geldi. Karadan ulaşım sağlayan metro ve
otobüsler yetersiz duruma düşerken, İzmirli
vatandaşlar toplu ulaşımda çoğu zaman
yaşlı, çocuklu demeden ayakta seyahat eder
duruma geldiler. Otobüslerin çoğu durakla-

ra zamanında gelmiyor, yolcuları istedik-
leri duraklarda indirmiyor; haddinden
fazla yolcu alıyor. Bu sınırlı ulaşımın
sürücüleri ise ayrı bir vaka olarak ince-
lenmeli. Özellikle otobüs sürücüleri bu
durumdan olsa gerek adeta sinir küpü;
yolculara sert davranıyor; onlarla müna-
kaşa ediyor. Haklarında yapılan şikayet-
ler ise ilgili makamlar tarafından geçişti-
riliyor. Böyle bir anlayış içinde yapılan
ulaşım yapılan İzmir’in, İstanbul ve
Konya gibi büyükşehirlerdeki başarılı
ulaşım sistemlerinden çok gerilerde kal-
ması vatandaşların yakınmalarına yol
açıyor. 
Otobüs ve metro ulaşımını bir kenara
bırakalım; İzmir çepeçevre denizle kaplı
bir şehir. Konak ile Karşıyaka, Pasaport,

Göztepe, Bayraklı, Bostanlı ve Üçkuyular
gibi vapur duraklarına yolcu taşıyan vapur
sayısı beş, altıyı geçmiyor. Oysa vapur sayısı
arttığında ulaşıma o kadar verimlilik gelecek
ki. İstanbul şehir ulaşımındaki lüks deniz
araçlarında, hızlı deniz otobüslerinde gözü-
müz yok. Yeter ki vapur sayısı, seferi artsın.
İzmir’in gelişen, denize bakan beldelerinden
Güzelbahçe, Urla ve Foça’dan deniz ulaşımı
sağlandığında ulaşım rahatlamakla birlikte
İzmir’e haksız yere yapıştırılan “köy” sıfatı da
ortadan kaldırılmış olacak; şehir prestij
kazanacak. 

Onca sivil toplum lideri "İzmir’i şöyle kal-
kındıracağız,kruvaziyer turizmiyle şu kadar
turist getireceğiz" şeklinde açıklamalar yapa-

dursun,bu sivil toplum önderlerinden birinin
de öncü olup "haydi İzmir için hep bera-
ber,deniz ulaşımını canlandıralım" diye hare-
ket ettiği görülmez. 
Bir de gelin sizi ortalama 40 yıl öncesinin
belediye seçimlerine götüreyim. O zaman
belediye başkanı Osman Kibar’dı. Yeni
seçim dönemi gelip çattı; bir akşamüstü
seçim yoklamaları için İzmir’in Bayraklı sem-
tine gidilmişti. Kibar’ın da en güvendiği ban-
liyölerinden biriydi, Bayraklı. Bir kahvehane-
de vatandaşlar toplanmış, Kibar yaptığı
çalışmaları anlatıyordu. O esnada ortaya
çıkan iri kıyım bir adam “Sayın başkanım,
ben sizin partinizdenim, kaydım da işte bu
belgede, ancak sokağıma girdiğimde, çev-
remdekiler,sizin belediyeniz bizi yaya bıraktı”
diyerek,ulaşım yetersizliğinden düştüğümüz
hali anlatıyor. O anda kahvedeki vatandaş-
lar “Size buradan oy yok” diye seslerini yük-
selttiler. Merhum Osman Kibar seçimi kay-
betti. Kibar’a orada bir tek oy çıkmamıştı.
Gördüğünüz gibi bir ulaşım problemi seçimi
kaybettirebiliyor. Sadece bir başkana mal
edilebiliyor. Ulaşım hakkı vatandaşın en
önemli haklarından biri. Hele, teknolojinin
bu kadar geliştiği, nüfusun arttığı, uzakların
yakın olduğu bir çağda ulaşımsız kalmak,
kalitesiz ulaşıma maruz kalmak söz konusu
dahi olmamalı. Türkiye’nin üçüncü büyük
kenti, sanayide, hizmet sektöründe dünyanın
gözünü diktiği İzmir’de, yıl 2013 olmuşken
‘şuradan şuraya kolayca gidemiyoruz’
dememeliyiz. 

Değerli okurlar, ser-
vet yönetimi
(wealth manage-

ment) son yirmi yılın ön
plâna çıkan önemli kav-
ramlarından biri olmuş-
tur. Aktif yönetimi ve var-
lık yönetiminden farklı
olarak tanımlanan servet
yönetimi geniş bir kav-
ramlar bütünün ifade
etmektedir. Servet yöneti-
minde yatırım tavsiyesi ve
plânlaması ile başlayan
süreç, vergilendirmeye
kadar giden her türlü
mali, hukuki ve finansal
yaklaşım ve yöntemleri
içerir. Servet yönetiminin
hedef kitlesi genellikle
yüksek varlıklı bireyler,
küçük ve orta boy işletme
sahipleri gibi kişiler ya da
gruplardır. Ülkemizde bu
anlamda “özel bankacı-
lık” olarak hizmet veren
kuruluşlar mevcuttur.
Ancak servet yönetimi
özel bankacılıktan biraz
daha üst seviyede bir
yönetim olarak yer
almaktadır.
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Servet yönetimi aynı
zamanda devletler için de
söz konusudur. Bugün
ulusal varlık fonları, dev-
let yatırım fonları, ülke
fonları hatta körfez fonla-
rı olarak bilinen fonlar
vardır ve çok daha büyük
seviyelerde fonlara sahip-
tirler. Bu tür fonlara
İngilizce “Sovereign
Wealth Funds” denilmek-
te olup yazında kısa adıy-
la SWF olarak yer almak-
tadır. Burada sovereign
kelimesi her ne kadar
bağımsızlık olarak tercü-
me edilecek olsa da
aslında sovereign’den
kasıt iradesini bağımsız
olarak kullanan
“devlet”tir. Wealth ise
İngilizce’de iki anlamda
kullanılır, ilki zenginlik ve
refah, diğeri ise “durum”
anlamına gelir. Burada
SWF karşılığı olarak
“devlet ihtiyat fonları” ifa-
desini kullanmak yanlış
olmayacağı gibi affınıza
sığınarak hafif argo bir
ifade bağlamında “resmi
zula” ibaresi bile kullanı-
labilir.
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Peki, SWF nedir? Son on
yılda SWF konusunda bir-
çok çalışma yapılmasına
rağmen SWF’lerin genel
kabul gören bir tanımı
yoktur. Ancak bu fonların
SWF olarak kabul edilip
edilemeyeceğine ilişkin bir
takım temel özellikler söz
konusudur. Avrupa
Merkez Bankası tarafın-
dan 2008 yılında yayınla-
nan bir çalışmada(*)

SWF’lerin temel özellikle-
rinden bahsedilmektedir.
Bu temel özellikler (a)
SWF’lerin sahibi devlettir,
(b) varlıklarına (aktiflerine)
karşılık herhangi bir
yükümlülükleri bulunma-
maktadır, varsa da çok
sınırlıdır, (c) SWF’ler resmi
döviz rezervlerinden
bağımsız olarak yönetilir
ve (d) birçok SWF büyük
ölçüde yabancı ülkelere ve
yabancı varlıklara yatırım
yaparlar.
Değerli okurlar yukarıdaki
ifadelerin yani SWF’leri
tanımlayan özelliklerin
sonuncusu olan “birçok
SWF büyük ölçüde yaban-
cı ülkelere ve yabancı var-
lıklara yatırım yapar” ifa-
desi çok önemlidir. Ancak
bu konuya gelmeden
önce “SWF’lerin gelir kay-
nağı nedir” ve “hangi
ülkeler SWF’lere sahiptir”
sorularına yanıt verelim.
SWF’lerin büyük çoğunlu-
ğunun gelir kaynağı pet-
rol, gaz ve emtia dışı kay-
naklardır (örneğin emekli-
lik fonları). Bu fonlara bir-
çok ülke sahip olup ilk
sırayı Norveç (664),
Birleşik Arap Emirlikleri
(627) Çin(568) ve S.
Arabistan (533) almakta-
dır. Parantez içindeki
rakamlar “milyar dolar”ı
ifade etmektedir. Bu ülke-
lerin bazılarının birkaç
tane SWF’si olduğunu da
ifade etmeliyiz.
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Gelelim “birçok SWF
büyük ölçüde yabancı
ülkelere ve yabancı varlık-
lara yatırım yapar” ifade-
sine. Bu durum gerek
ülkemiz gerekse bizim
durumumuzda olan ülke-
ler için çok önemlidir.
Konunun doğrudan
yabancı yatırım ve stratejik
varlık edinimi ile yakın
ilgisi vardır. 
Ülke çıkarları açısından
önemlidir. Oldukça kar-
maşık bu konudaki bilgi
ve görüşlerimi ilerleyen
haftalarda sizlerle paylaş-
mak niyetindeyim. Özel-
likle 13-14 Mart 2008
tarihlerinde Londra’da
düzenlenen ve bizzat
katıldığım SWF
Konferansı’nda edindi-
ğim izlenimleri ve topla-
dığım dokümanları sizler-
le paylaşacağım.
Sağlıcakla kalın  
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(*) The Impact of
Sovereign Wealth Funds
On Global Financial
Markets, European
Central Bank Occasional
Paper Series, No:91, July
2008.
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Hazine Müsteşarlığı’nın geçti-
ğimiz günlerde kasko sigor-
taları ile ilgili yaptığı deği-

şiklikler 1 Nisan 2013 tarihinden iti-
baren yürürlüğe girecek. 

Değişikliklerle  araç sahipleri

daha kapsamlı s igortalar  için
eskisinden daha çok kasko bedeli
ödemenin  yanı s ıra araçlarına
gelebilecek hasarlarda eskisi gibi
her zararlarının karşılığını alama-
yacaklar . Yeni uygulamada
öncelikle poliçeye sigorta değeri
yazılmayacak, yedek parça temi-
natı ile  ilgili ise  şartlara göre
hareket edilebileceğini, s igorta
şirketleri belirtiyor. 

Yeni yönetmelikle ilgili bir açık-
lama yapan AXA Sigorta İcra
Kurulu Üyesi Ali Erlat “şimdiki
yapı ile  poliçede tarafları rakam
olarak bağlayabilecek bir durum
olmayınca beklentile r zayıflar,
yanlış anlamalar azalır diye umu-
luyor. Pert denilen noktaya ula-
şan ağır hasarlarda sigortacı poli-
çe yapıldığı s ırada  belirlenmiş bir
bede l ye rine  aynı öze llikle ri

barındıran( km, bakım şartları, o
araca dönük talebin durumu,
önceki hasarları ve kullanım şekli
gibi) bir aracın piyasa değerine
göre  değerlendirme yapacak.
Bunun gerçekten de sigortacı için
daha kolay izah edilebilir, s igor-
talı için de daha kolay anlaşılır bir

tarafı var. Ama beklentileri kar-
şılanmamış müşterileri tamamen
ortadan kaldırmasını beklemek
zor” diyor. 

Yeni genel şartlarla uygulama-
yı önemli ölçüde değiştirecek bir
yapı kurulduğuna değinen AXA
Sigorta İcra Kurulu Üyesi Ali
Erlat, e skiden ağır bir  hasar
meydana geldiğinde  poliçede
yazılı bedeli almak veya almamak
konusunun sigortacı ve sigortalı-
lar arasında tartışmalara neden
olduğunu vurguladı. Ali Erlat,
“yeni yapı ile  poliçelerde araç
tamirlerinin hangi tür tamirhane-
de ve hangi tip parçalar (orijinal
ya da değil) kullanılarak yapıla-
cağı açık olarak belirtilecek” der-
ken sigortalının da aldığı ürüne
bağlı olarak hangi tür ve kapsam-
da kasko poliçesi aldığını bilince

hasarda aracının nerede nasıl
tamir edileceğini de önceden bili-
yor olacağını açıkladı. “Tabiatıyla,
s igorta primleri de buna göre
farklılık gösterecek. Bu değişik-
likler sonucu sigortalıların tamir-
deki beklentilerinin ve buna göre
ödemeye  hazır  olduğu primin
baştan açıkça belirenmiş olması
sayesinde sigorta memnuniyet-
sizliklerinin önemli ölçüde azal-
mas ı beklenebilir” şeklinde
konuşan Erlat, “Bu haliyle deği-
şiklikler hem  sigortacılar hem de
s igortalılar  tarafından olumlu
karşılanacaktır diye düşünüyoruz”

dedi. Kasko sigortasında yapılan
değişikliklere göre artık araç pert
olduğunda araç sahipleri poliçede
yazan s igorta değe rini değil,
piyasa değerini alacak. İkinci
konu da araç tamirleri ile  ilgili.
Araç sahipleri artık poliçeye bağlı
olarak her servise gidemeyecek.
1 Nisan 2013'te  başlayacak yeni
kasko uygulamas ında; piyasa
değeri üzerinden hasar ödenme-
si, aracın nerede onarılacağı ve
onarımda hangi yedek parçanın
kullanılacağına yönelik değişiklik-
lerin dışında başka yenilikler de
getirildi. 
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E
XPO 2020 adaylık dosya-
sını 3 Aralık 2002 tarihin-
de  Ulus lararas ı Sergile r

Bürosu (BİE) genel sekre terliği-
ne  tes lim eden İzmir, şimdi de
dos yada be lir tile n kr ite r le r i
ince leme heyetine  ev sahipliğine
hazır lanıyor . BIE Ge ne l
Se kre te r i Vice nte  Gonzale z
Loscartales’in de  içinde  olduğu
9 kişilik heyet 10 Şubat 2013
tar ihinde  İzmir’e  ge le ce k.
Heyeti İzmir Valis i EXPO 2020
Yönlendirme Kurulu ve  Yürütme
Komites i Başkanı Mustafa Cahit

Kıraç, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, EXPO
2020 İzmir Genel Sekre teri Doç.
Dr. Ergüder Can’dan oluşan bir
he ye t karşılayacak. BİE
İnce le me  he ye tini
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’de
kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı
köşkünde  ge rçe kle şe ce k olan
görüşme 14 Şubat’ta yapılacak.
He ye tin aynı gün Başbakan
Erdoğan’la da görüşmesi bekle-
niliyor. İzmir Valis i EXPO 2020
Yönlendirme Kurulu ve  Yürütme
Komites i Başkanı Mustafa Cahit
Kıraç, İnce leme heyetinin EXPO
sürecinde önemli bir adım olduğu-

nu belirterek şunları söyledi:
“İzmir bütün yönleriyle  EXPO
2020’ye hazır bir kent. Tarihi,
kendine has özellikleri ve vizyo-
nuyla “Herkes için Sağlık” teması-
na ev sahipliği yapacak en iyi yer-
dir. İzmir’imiz dünya çapındaki

organizasyonlara ev sahipliği
yapabilecek deneyime, birikime
sahip. Başarının sosyal, ekonomik
ve toplumsal koşuları olgunlaşmış-
tır. Bütün Türkiye İzmir’imizin
heyecanına ortak olmuştur.
EXPO’ya hazırız”

OTO TAMİR PARASI YABANCIYA
KALACAK

Öte yandan oto tamircileri ise
“bu durum bizim işle rimize
sekte  vuracak, şirke tle şen
tamircilerin işi artacak, esnaf
vatandaşlarımız ise yok olacak.
Sigorta şirketleri taraflı davra-
nacağı için onların belirlediği iş
yerleri hareketlenecek, diğer-
leri ise  s igorta işlerini yapama-
yacak. Bu adaletsiz” diyorlar. 

Yeni yönetmeliğe karşı duran
İzmir Tamirciler Odası Başkanı
Necde t Heppekcan ise  yeni
çıkartılan kasko yönetmeliğinin
tüketiciyi koruyor gibi görün-
mesine rağmen, tüketicinin hak-
larını e linden alan maddeler
taşıdığını ifade etti. Bu yönetme-
liğe karşı ocak ayında bir top-
lantı yaptıklarını ifade  eden
İzmir Oto Tamircile ri Odas ı
Başkanı Necdet Heppekcan  bu
duruşlarından sonuç alamadıkla-
rını belirtti. Necdet Heppekcan,
“sigorta şirketlerinin % 70‘inin

yabancı menşe li olmas ı
Türkiye’de kalacak olan paranın
yabancılara geçmesine zemin
hazırlıyor. Bu durum tüketici ve
esnafı mağdur durumda bırakı-
yor” şeklinde konuştu.

FİYATINA GÖRE KASKO
Sigorta şirketleri artık 'full

kasko', 'süper kasko' adı altında
farklı ürünler satamayacak. Yeni
uygulama ile  şirke tle r; dar
kasko, kasko, genişle tilmiş
kasko ve  tam kasko olmak
üzere 4 farklı sigorta ürününü
sigortalılara sunacak. Buna göre
sınırlı teminat almak isteyenler
dar kasko, çarpma, çarpılma,
hırs ızlık, yangın gibi klas ik
teminatları almak is teyenle r
kasko, klas ik teminatlara ek
olarak isteğe bağlı farklı temi-
natları is teyenler genişletilmiş
kasko, aracını her türlü riske
karşı sigortalamak isteyenler ise
tam kasko sigortasını seçebi-
lecek.

Ali
Erlat

Expo sınavı başladı

Kasko hasar ödemelerine
kısıtlama dönemi geliyor


