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Çözümleme
A. Yener
Özkesen

Y

Genel sekreter Vicente
Loscertales 2015 için kıl
payı
kaybettiğimiz
EXPO’yu bu kez alacağımız görüşünde. Bu seferki
EXPO yarışında İzmir’in
sekiz bin yıllık geçmişi ile
dünyanın en eski sağlık
kentlerinden biri olmasının katkısı büyük olacak.
Sağlık teması düşünüldüğünde
geçmişiyle
İzmir’den başka bir kent
bulunamayacağı malumdur. En eski sağlık kentlerinden biri olan İzmir psikoterapi merkezlerinden biri olarak
da gösteriliyor. Kuzeyden güneye,
doğudan batıya nereye bakılırsa
bakılsın antik bir kalıntı bulmak mümkün. Bu antik kalıntılardan birinde
“ölüm buraya giremez” yazması
İzmir’in yüzyıllar öncesinde dahi sağlığa, insan yaşamına ne denli önem
verdiğinin
göstergesi.
Tarihçi
Homeros İzmir’in yaşanacak bir
şehir olduğunu ve dünyanın gözünün
bu kente çevirdiğini belirtir. İlyada destanında yazdığı gibi dünyanın en iyi

zeytini, İzmir’in Foça ilçesindedir ve bu
zeytinin yağından sağlık ürünlerinden
tutun güzelliğe kadar yararlanıldığı da
belirtilir. Hıristiyan aleminin annesi
kabul edilen Meryemana’nın evi de
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunmaktadır. Hıristiyan alemi belli dönemlerde
buraya gelip hacı olarak ruhani sağlığa kavuşurlar.
Sağlıkla ilgili saymakla bitmeyen pek

Ölüm buraya giremez

ukarıdaki başlık Turizm Bakanı
Ömer Çelik ‘in EXPO toplantısında yaptığı konuşmadan
alındı. EXPO heyeti Uluslararası
Sergiler Bürosu heyeti ( BIE ) EXPO
2020 adaylığı için incelemelerde
bulunmak üzere İzmir’e geldi.
İzmir’de başta İnciraltı olmak
üzere, tarihi Hisar Camisi’nden
Meryamana’ya değin birçok yeri
gezen ve bu konuda bir rapor hazırlayan BIE heyeti başkanı Steen
Christensen ve heyeti olumlu görüşlerini yüzlerindeki ifadelerle sergilediler.

A. Yener
Özkesen

Vicente
Loscertales

çok tarihi özelliğe sahip İzmir EXPO
için biçilmiş kaftandır. Bunu EXPO
Genel sekreteri Vicente Loscertales de
kulağıma fısıldamıştır. EXPO için yüreğini ortaya koyanlar bu özellikleri dillendirmekle görevliler. Dünyanın en
eski kentlerinden biri olan İzmir’in
potansiyelinin ortaya çıkarılması
gerekmektedir.

Hazır giyimde Avrupa
rekoru

Sun Tekstil’in Platin Ödülü’nü
Genel Müdür Yardımcısı Melis
Vekiloğlu alırken 2013 hedefleriyle ödüle tekrar talip olacaklarını belirtti.
H.Merkezi/E.Çözüm

İ

hracat’ın güçlü oyuncus u Sun
Tekstil 100 milyon $ barajını geçti,
Ege İhracatçı Birlikleri’nden Platin
Ödülü aldı. Ege İhracatçı Birlikleri
tarafından
düze nle ne n,
Ege
Bölgesi’nin ihracatta ve istihdamda
lider sektör konumunda olan hazır
giyim ve konfeksiyon sektörlerinde,
2012 yılının en fazla ihracat yapan
firmalarının ödülle ndirdiği töre nde ,
2012 yılında gerçekleştirdiği ihracat

hacmiyle Sun T e ks til Platin ödül
almaya hak kazandı.

PANEL DÜZENLENDİ

Sun Tekstil’in Platin Ödülü’nü Genel
Müdür Yardımcıs ı Me lis Ve kiloğlu
alırken 2013 hedefleriyle ödüle tekrar
talip olacaklarını belirtti.
Ödül töreni öncesinde gerçekleşen

Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
Öğre tim Üye s i Prof. Dr. Hüs e yin
Kadoğlu’nun yöne ttiği,
T ÜSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi ve Sun Tekstil
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü
Ünlütürk’ün de konuşmacı olarak
panelde hazırgiyim sektörünün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Ege Finans Derneği çalışmalarını tam gaz sürdürüyor

H.Merkezi/E.Çözüm

İ

zmir merkezli 35 kurucu
üye ile yola çıkan ve 11
Haziran 2012 tarihinde
tüzel kişilik kazanarak faaliye tine
başlayan Ege
Finans De rne ği (EFD)
“Finans a Dair He r Şe y”

mis yonu altında
faaliyetlerini olanca hızıyla sürdürüyor.
De rne k
Başkanı Prof. Dr.
N.Oğuzhan Altay
başkanlığında bir
araya gelen yönetim kurulu üyeleri
bugüne kadar akademi ve iş dünyasına nezaket ziyaretinde bulunarak
he m
De rne ği
tanıttı he m de
görüş
alışve rişle rinde
bulundu.
Ege
Finans
De rne ği Yöne tim Kurulu
Üyeleri bugüne kadar Gediz
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Seyfullah Çevik, İzmir
Ekonomi
Ünive rs ite s i
Rektörü Prof. Dr. Tunçdan

Baltacıoğlu, Ege Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr.
Jülide Kesken, Doküz Eylül
Ünive rs ite s i İİBF De kanı
Prof. Dr. Öcal Usta, Yaşar
Ünive rs ite s i İİBF De kanı
Prof. Dr. Erinç Yeldan ve
İzmir Ünive rs ite s i İİBF
De kanı Prof. Dr. Sabri
Tekir’i makamında ziyaret
etti.

EGE FİNANS AKADEMİSİ

Akademik camianın yanı
sıra reel sektör kuruluşlarına yönelik ziyaretler kapsamında Aralık Ayı içerisinde Çiğli, AOSB’nde Ege
KOBİDER üyesi sanayiciler
ile Ocak Ayı’nda da
Kemalpaşa OSB içerisinde
faaliyette bulunan sanayici
ve diğer iş insanlarından

EXPO’ya Ankara’dan tam destek
H.Merkezi/E.Çözüm

E

XPO 2020’ye aday olan
İzmir’e
Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Başbakan
Re ce p
T ayip
Erdoğan
ve
Bakanlardan hem övgü hem de deste k ge ldi. Ulus lararas ı Se rgile r
Büros u (BIE) he ye tini Çankaya
Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Gül,
Başbakanlıkta Başbakan Re ce p
T ayip
Erdoğan’la
görüştü.
Delegasyona Habercilik Ulaştırma
ve Denizcilik Bakanı Binalı Yıldırım
ev sahipliği yaptı. İzmir’deki incelemelerini tamamlayan BİE heyetini
önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
kabul etti. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
İzmir Valisi ve EXPO 2020 İzmir
Yönlendirme Kurulu yürütme komitesi başkanı Mustafa Cahit Kıraç,

İzmir Büyükşe hir Be le diye
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nunda
ye r
aldığı
kabulde
Cumhurbaşkanı
Gül,
Ulus lararas ı Se rgile r Büros u
(BIE)
ince le me
he ye tinin
T ürkiye ’ye yaptığı ziyare tin,
İzmir’in EXPO adaylığı ile ilgili ilk
elden bilgi almak ve sergi alanını,
şehrin altyapısını ve sunduğu diğer
imkânları yerinde görmek bakımından önem taşıdığını ifade etti.
İnceleme heyeti beraberindeki
İzmir grubuyla Başbakan Erdoğan
tarafından da kabul edildi. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, EXPO 2020
İzmir projesinde sürecin başından
beri Hükümet ve muhalefetin birlikte en üst seviyede destek verdiklerini, önce likle yas al hazırlıkların
tamamlandığını, organizasyonun ve
bütçenin titiz bir şekilde tamamlandı-

oluşan KESİAD üyeleri ile
“Finans
Piyas alarındaki
Ge lişm e le r - Ye n ilik le r ”
üzerine kahvaltılı toplantılarda sunumlar gerçekleştirildi. 11 Şubat 2013 tarihinde de ESBAŞ’a ne zake t
ziyare tinde bulunan EFD
ESBAŞ Yöne tim Kurulu
Başkanı Dr. Faruk Güler ve
Pazarlama ve Tanıtım Grup
Başkanı Ertuğrul Işıksoy ile
Mali ve İdari İşler Grup
Başkanı Talip Akın’ı ziyaret
e tti. Ziyare tte konuşan
Prof. Dr. Oğuzhan Altay
s e ktöre ye ni gire ce k ve
mevcut finansçıların eğitimi
için Ege Finans Akademisi
kuracaklarını ve İzmir
Finans Lobisine öncülük ve
önderlik edeceklerini vurguladı.

ğını söyledi.
Bu ziyaretin ardından heyet üyeleri
Ankara Hilton Oteli’nde Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binalı Yıldırım’ın e v s ahipliğinde
düzenlenen yemeğe katıldı.
Toplantıda konuşan Kültür ve
Turizm Bakanı Ömer Çelik, “Heyetin
Türkiye ziyaretinin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Bu ziyaret ile
İzmir’in adaylığı konusundaki tüm
aşamalar kat edilmiş olacak. EXPO
2020 temasına 8 bin yıllık bir geçmişe sahip olan İzmir’den daha iyi bir
kent bulunamaz.
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SWF’lerin 2010 yılı sonu durumu
%58 petrol ve gaz, %42 diğer kaynaklardan oluşuyor. 2009 yılında
Doç.Dr.
petrol ve gazın %60 olduğu bilgisiC.Coşkun
ni de verelim. SWF’nin bölgeler (ve
Küçüközmen
kıtalar) itibarıyla dağılımı ise % cinsinden aşağıdaki tabloda yer
almaktadır:
coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr
Görüleceği üzere Asya’nın payı
artarken krizden etkilenen Avrupa
ve karmaşa içindeki orta doğunun
payı az da olsa azalmış durumda.
SWF’lerin en son istatistiklere göre
toplam varlıkları 5,2 trilyon demişeğerli okurlar, geçen hafta başladığımız konudan devam edelim. Önce tik. Bu rakamın da gelişimine kısaca göz
kısa bir hatırlatma yapalım. SWF’ler atmakta fayda var. 2007 yılı Eylül ayında 3,3
ulusal (devlet) varlık (refah) fonları ya da kör- trilyon olan bu tutar 2008 Eylül ayında 4,1
fez fonları olarak bilinen ve sahibinin devlet trilyon dolara yükselmiş. Ancak kürsel krizin
olduğu fonlardır. Son on yılda bu konuda çok etkisi ve özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş
sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmala- nedeniyle 2009 yılı Mart ayında bu rakam
rın birçoğu tahmini* veriler üzerinden ger- 3,8 trilyona gerilemiş. Ardından istikrarlı yükçekleştirilmiştir. Niçin tahmini veriler de ger- selişini sürdürerek bugünkü seviyesine ulaşçek veriler değil? Öncelikle bir nevi “sınırsız mış. SWF varlıklarındaki yükselmeyi en iyi
sermaye denizi” olarak nitelenebilecek bu şekilde gösteren endeks ise Russell 2000
fonlar genellikle portföyleri hakkında kamuo- endeksi. Bu endekse dayalı çalışmalar araşyuna gerçek bilgi sunmak konusunda gönül- tırmacılar için ilginç bir veri kaynağı ve araşsüzlerdir. Haklılık payları da vardır. Buna en tırma konusu olabilir.
Gelelim SWF’lerin politikalarına. Birçok
güzel örnek olarak IMF tarafından 2008
fondan
farklı olarak SWF’lerin kısa vadede
yılında yayınlanan bir çalışmada Birleşik
Arap Emirlikleri’nin (BAE) Abu Dhabi büyük kâr elde etme hedeflerinin olmadığı
Investment Authority’nin varlık büyüklüğünün ifade edilmekte. SWF’lerin daha çok uzun
250-875 milyar dolar arasında olduğuna vadeli ve stratejik yatırım alanlarına yöneldiği
dair bilgidir. Bu fonlar büyüklükleri hakkında bilinen bir gerçek. Örneğin petrol sahası ya
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net bir rakam vermekten kaçınırken portföy
kompozisyonları hakkında da detaylı bilgi
vermezler (hatta hiçbir bilgi vermezler).
Ancak bugün gelinen noktada yukarıda
ifade edilen durumun biraz olsun değiştiğini
söyleyebiliriz. LMTI Şeffaflık Endeksi olarak
bilinen ve SWF’lerin şeffaflıklarına ilişkin
değerlendirmeleri yansıtan endeks 1-10
arası değerlendirme ölçütlerini yayınlamaktadır [en düşük (1) en yüksek (10)]. Endeksten
aktaralım: Norveç (Devlet Emeklilik Fonu),
Singapur (Temasek), Avustralya (Gelecek
Fonu), ABD Alaska (Daimi Fonu),
Azerbaycan (Devlet Petrol Fonu) ve BAE’nin
iki fonu 10 tam puana sahip. Diğer taraftan
Libya (Yatırım Otoritesi), Cezayir (Gelir
Düzenleme Fonu), Brunei (Yatırım Ajansı),
Umman (Devlet Genel Rezerv Fonu) ve
Venezuela (FEM) 1 puana sahip. Ayrıca
İran’ın Ulusal Kalkınma Fonu’nun şeffaflık
endeks puanı 5. Tablo oldukça net, bazen
akla şu kışkırtıcı soru geliyor: Fona ilişkin net
bilgi vermeyenlerin başına kötü şeylerin gelmesi ve ülkenin kaynar kazan olması acaba
tesadüf mü? Belki ilerleyen satırlarda bu
soruya bir yanıt vermek mümkün olacak.
Ayrıca şeffaflık diyip geçmemek gerek. Şeffaflığı ölçmek zor, ölçülebilen, şeffaflıktan
yoksunluk. Bunu ben demiyorum, PwC
CEO’su J. Schiro söylüyor. Kaynak Warren
Bennis vd. tarafından yazılan Şeffaflık isimli
kitapta. Aslında şeffaflık kelimesini her duyduğumda aklıma Enron geliyor. Son ana
kadar AAA derecelendirme notuna sahip bir
şirketin aniden batışı ve tüm hesaplarının,
işlemlerinin yanıltıcı olduğunun ortaya çıkması beni hala düşündürür.
Tekrar konumuza dönelim ve gelelim diğer
önemli istatistiklere. Bugün 49 ülkede toplam
68 SWF mevcut. Ulaştıkları aktif büyüklüğü
ise 5,2 trilyon dolar. Burada isimlerini vererek
rencide etmek istemem ama dünyanın hatırı
sayılır büyük kuruluşları ve yatırım bankaları
2007/08 yıllarında yayınladıkları raporlarda
bu fonların büyüklüğünün 2012 yılı sonu itibarıyla 12 trilyon dolara ulaşacağını yazmışlardı. Sapmanın (yanılmanın) büyüklüğünü
hesaplamayı size bırakıyorum.
Değerli okurlar geçen yazıda bahsettiğimiz
SWF’leri tanımlayan özelliklerden biri olan
“birçok SWF büyük ölçüde yabancı ülkelere
ve yabancı varlıklara yatırım yapar” ifadesi
çok önemlidir. Ancak bu konuya gelmeden
önce “SWF’lerin gelir kaynağı nedir” ve
“hangi ülkeler SWF’lere sahiptir” sorularına
yanıt verelim. SWF’lerin büyük çoğunluğunun gelir kaynağı petrol, gaz ve emtia dışı
kaynaklardır (örneğin emeklilik fonları). Bu
fonlara birçok ülke sahip olup son istatistiklere göre ilk sırayı Norveç (664), Birleşik Arap
Emirlikleri (627) Çin(568) ve S. Arabistan
(533) almaktadır. Parantez içindeki rakamlar
“milyar dolar”ı ifade etmektedir. Bu ülkelerin
bazılarının birkaç tane SWF’si olduğunu da
ifade etmeliyiz. Fon kaynakları açısından
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da tarımsal alanları satın almak (kiralamak),
toprak kiralamak (muhtelif amaçlarla), stratejik emtialara hisse satın almak yoluyla yatırım yapmak (demir, çelik, bakır vb) bu faaliyetler arasında sayılabilir. Bugün SWF’ler
büyük tutarlarda hisse senedi alabilmekte ve
sadece şirketlere değil bankalara da ortak
olabilmektedirler. 2008 yılında Londra’da
katıldığım SWF konferansında İngiltere
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sir John
Gieve yaptığı konuşmada bir tablo sunmuştu. SWF’lerin 2007 yılı Kasım ayı ile 2008
Ocak ayı arasındaki 2,5 aylık dönemde
Citigroup, UBS, Morgan Stanley ve Merrill
Lynch’e toplam 40,6 milyar dolarlık bir sermaye enjeksiyonunda bulunduğunu ifade
etmişti.
Değerli okurlar, SWF konusu son derece
ilginç, önemli ve bir o kadar da teknik ve
politik bir konu. Rakamlar çok büyük ve
rahatsız edici boyutta. Ülkelerin güvenliğini
tehdit edebilecek bir silaha dönüşmesi mümkün. Ancak, herkesin merak ettiği konu bu
paraların (fonların) nerelerde nasıl değerlendirildiği konusu. Fonların büyük kısmının
ABD uzun vadelileri ve Avrupa’da olduğu
bilinen bir gerçek. Ancak bu fonların rezerv
(döviz/altın) yönetimi ile ticari ve stratejik portföy yatırımları konusunda farklı rakamlar
mevcut. Bu konuda ücret karşılığı bilgi ve istatistik sağlayan kurum ve kuruluşlar mevcut.
SWF’lerin yatırım politikalarını ve stratejik
yatırımlarını takip etmek ve kontrol altına
almak için 2008 yılında Şili’nin başkenti
Santiago’da SWF’ler için Genel Kabul
Görmüş İlke ve Uygulamalar başlığı altında
24 temel ilke yayınlanmıştır. SWF’lerin bu
ilkelere uymasının önemli olduğu da ifade
edilmiştir. Ancak bu ilkeleri yayınlayanların
arasında SWF’ye sahip olmayan ülkelerin
çoğunluğu oluşturuyor olması oldukça ironiktir. Hatta bu girişim elinde nükleer silah
bulunmayan ülkelerin bir araya gelerek
yayınlayacakları bir bildirge ile bu silahlara
sahip ülkelerin ellerindeki tüm nükleer
bomba sayısını, nükleer başlıklı füze sayısını
hatta bunların yerlerini yayınlamasını istemesiyle eş tutulabilir. Değerli okurlar, elbette şeffaflık önemlidir ve piyasada yanıltıcı bilgilerin
olmaması arzu edilir. Ancak ülkeler uzun
vadeli çıkarlarını düşünmek ve ona göre davranmak zorundadır. Yıllar önce Wall Street
Journal gazetesinde rastladığım cortoplacismo kelimesi halâ hafızamdadır. Türkçe karşılığı “kısa vadecilik”tir, hatta günü kurtarmak
da diyebiliriz. Ülkemiz gerek madenleri gerek
verimli toprakları ile farklı bir refah fonu
potansiyeline sahiptir. Belki buradan elde edilecek gelirler bütçe dışı tutularak bir servet
fonu da biz oluşturabiliriz. Yeter ki plânlarımızı uzun vadeyi alacak şekilde yapmayı öğrenebilelim. Bir hamle sonrasını görmeden
yapılacak her hamlenin -satranç tabiriylesonunda sizi ŞAH-MAT edeceği unutulmamalıdır.

