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XPO insanlığın ortak geleceği-
ni ilgilendiren fikirlerin, bilgile-
rin, projelerin ve kültürlerin

paylaşıldığı, dünyanın en büyük
buluşmalarından biri. Ülkemiz
yakın tarihte EXPO 2015 için büyük
bir yarışa girdiyse de kıl payı kay-
betmişti. Ancak pilavdan dönenin
kaşığı kırılsın misali bu kez 2020
adaylığı için deneyimli olarak tekrar

arenaya çıktık.  Haziran
ayında Paris’te ilk sunu-
munu yapan Türk heyeti
bu kez 22 Kasım’daki
sunum için 200 kişilik
heyetle Paris’e gidecek.
Haziran ayındaki
sunumda iddiaya göre
EXPO Başkanı, ‘basına
10 kişilik kontenjan ver-
diğimiz halde bu kon-
tenjanı aştınız’ uyarısı
almıştı. EXPO 2020
Yürütme Komitesi bu kez
yoğurdu üfleye üfleye

yemek istemiş ve yalnızca 10 kişilik
bir basın grubunu sunuma götür-
me kararı almış. Bu 10 kişilik grup
ise özellikle İstanbul’dan seçilmiş
Köşe yazarlarından oluşuyormuş;
haydi hayırlısı. Biz gittik gördük;
zamanında 2015 ‘EXPO’ suna.  O
dönemde ülkemiz yararına EXPO
çalışmalarını yakından izlemiş ve
katkıda bulunmuştuk.

Döndüğümüzde izlenimlerimizi
kamuoyuna aktardık halen de
EXPO’muza kavuşmak için heyeca-
nımızı yansıtıp yazılarımızla, haber-
lerimizle destek oluyoruz. Şimdi
EXPO 2020’de bir çekişmedir gidip
geliyor. 
Önce EXPO Yürütme Komitesi
Başkanı Mahmut Özgener,
Yürütme Komitesi Başkan
Yardımcısı EBSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar ve komi-
te üyesi, İzmir Ticaret Borsası
Başkanı Işınsu Kestelli yarışı yarıda
bırakıp istifa ettiler. O dönem orta-
ya kısa süreli bir EXPO krizi çıkmıştı.
Vali Cahit Kıraç olaya temkinli yak-
laşıp suskunluğunu korumuş ve
EXPO başkanlığını üstlenerek çalış-
maları bu güne getirdi. 
EXPO’dan istifa edenler ise küskün-
lüğü bırakıp Çin’deki EXPO ziyareti-
ni yapmışlar. Vali Kıraç, bu kez
EXPO 2020 sunumu için projenin
başarıya gidebilmesi amacıyla

İzmir başta olmak üzere tüm böl-
gelerdeki sivil toplumu harekete
geçirmiş, bu yetmemiş konsolosları
davet etmiş; şimdi bunların seme-
resini almaya çalışıyor. Sanıyorum
ki 22 Kasım’da yapılacak EXPO
2020 sunumu başarılı geçecek.
Ancak bundan sonra başarı nasıl
gelir bilemem. 
Bildiğim bir şey varsa basın bir mil-
letin gözü kulağıdır. EXPO 2020
İzmir’de yapılacak; buna göre
İzmirlileri heyecanlandırmanın
öncelikle basının görevi olduğuna
inanmak gerek. Bir kere heyecana
ara verdirildi mi sonradan başarı
beklemek hayal olur. Sayın Vali
Kıraç’ın  İzmir basınını soyutlatmak
istemeyeceğini düşünüyorum
ancak bu sonuca da hangi etkenle-
rin yol açtığını merak ediyorum.
Sonuçta alınan karara saygıyla
bakmak gerekir. Ve şimdiden EXPO
2020 yolcularına iyi yolculuklar dili-
yorum. 
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EXPO’ya iyi yolculuklar…
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TÜİK’in açıklamalarına göre
2012 yı l ı  Ekim ayında
ÜFE’de bir önceki aya göre

yüzde 0,17, bir önceki yı l ın
Aralık ayına göre yüzde 0,90,
bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 2,57 ve on iki aylık ortala-
malara göre yüzde 7,80 artış
gerçekleşti. 2012 yılı Ekim ayın-
da TÜFE’de bir önceki aya göre
yüzde 1,96, bir önceki yı l ın
Aralık ayına göre yüzde 5,36,
bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 7,80 ve on iki aylık ortala-
malara göre yüzde 9,53 artış
gerçekleşti. Olumsuzluğun en
çok tarım sektörüne yansıdığı
görüldü. Ekim ayında ÜFE tarım
sektörü endeksinde, bir önceki
yılın Aralık ayına göre yüzde
0,86 düşüş, bir önceki yılın aynı

ayına göre yüzde 7,81 ve on iki
aylık ortalamalara göre yüzde
7,85 artış gerçekleşti. 
Sanayi sektörü endeksinde ise
bir önceki yılın Aralık ayına göre
yüzde 1,27, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 1,59 ve on iki
aylık ortalamalara göre yüzde
7,80 art ış gerçekleşt i . TÜİK
raporlarını değerlendiren
Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz
hafta Ege’de katıldığı törenlerde
iktidar partisine yüklendi. Adalet
ve Kalkınma Partisi  hükümetinin
Türkiye’yi 2023’te dünyanın ilk
10 ülkesi arasına taşıyacak poli-
tikaları üretemeyeceğini söyledi.
Kıl ıçdaroğlu, vatandaşın

2002’de 6,6 milyar lira olan
borcunun, 2012’de 238 milyar
liraya çıktığını belirterek, vatan-
daşın borcunun 35, gelirinin ise
3 kat arttığını kaydetti. 

“EKONOMİYİ BAŞKALARI
YÖNETİYOR”

TÜİK’in rakamlarına göre her
100 kişiden 63’ünün iki günde
bir et yemeği yiyemediğini, her
100 kişiden 37’sinin ısınma ihti-
yacını karşılayamadığını, her
100 kişiden 50’sinin borçlarını
ödemede zorlandığını söylediği-
ni belirten Kılıçdaroğlu, "Bunlar
mı ekonomiyi yönetiyor, hayır,
ekonomiyi başkaları yönetiyor"
dedi. Türkiye’nin güçlü olması,

işsizliğin bitmesi için önce
reel ekonomiye dönül-

mesi gerektiğini vurgulayan
Kılıçdaroğlu, yeni bir ekonomi,
maliye, para politikalarına ihti-
yaç bulunduğunu ifade etti. MHP
lideri Devlet Bahçeli ise partisi-
nin 10. olağan genel kurulunda
2023 projesinin kendilerine ait
olduğunu iddia etti. Ak Parti
Genel Başkanı ve Başbakan
Tayyip Erdoğan da Bahçeli’ye
yanıt olarak “2023 ün patenti
sizdeyse bedeli neyse söyleyin
ödeyelim” dedi.  Kılıçdaroğlu’nun,
hükümetin 2023 projesi ile ilgili
yaptığı açıklamalara da değinen
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na şöyle
seslendi:  “Dün bizim Türkiye’yi
2023 yılında dünyanın en ileri 10
ekonomisinden biri haline getire-
meyeceğimizi söylemiş. Sayın

Kılıçdaroğlu, her ne kadar
sonuçları konusunda

tereddütlü olsa 2023
hedeflerini benimse-
miş gibi görünüyor.
Bu güzel bir gelişme.
2023 ifadesinin
patentine sahip çık-
maya çalışan Sayın

Bahçeli’nin de
aynı şekilde

bu hedef-
l e r i
benimse-
d i ğ i n i
görüyo-
ruz. Bu
da güzel
gelişme.”
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Zorlu bir yarıştan sonra
Amerika Birleşik Devletleri
Başkanlığı’na Barack Obama

ikinci kez seçildi. Obama'nın ikinci
dönemde hedefi sağlık reformları
olacak. Özellikle anketlere göre
seçmenlerin dörtte üçünün ekono-
minin ‘kötü olduğunu’ düşündüğü
ABD’de Obama kendisine verilen
ikinci şansı ekonomi politikaları
tercihlerini hayata geçirme müca-

delesinde kullanacak. Obama 'nın
seçilmesinin ardından piyasalarla
ilgili ekonomistler ABD ekonomi-
sinde büyümenin hız kazanmış
olduğu düşünüldüğünde, altındaki
yükselişleri sürdürülebilir görüyor-
lar. İntegral Menkul Değerler
Araştırma Departmanı Analisti
Egemen Candır yaptığı değerlen-
dirmede şunlara değindi:
“Piyasalardaki hareketlere odakla-
nılınca, altında 1690 Dolar seviye-
lerinden 1725 Dolar seviyelerinin
üzerine fon girişlerinin etkisi ile sert
yükselişler gerçekleştiğini ve pet-
rolde de benzeri bir şekilde alışla-
rın 89,10 Dolar seviyelerine ulaştı-
ğını gördük. ABD’nin Ekim ayı içe-
risindeki ekonomik performansının
olumluluğu, üst üste ikinci ayında
ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi ve
haftalık işsizlik başvuruları verileri-
nin olumlu gelmesi ile ABD ekono-
misinde büyümenin hız kazanmış
olduğu düşünülürse, altındaki yük-
selişlerin sürdürülebilir olduğunu
düşünmemekteyiz. Fon girişleri
nedeniyle kısa vadede bu seviyele-
rin üstüne bir kısım daha yükseliş-
ler gerçekleşebilecek olsa da, bu
hareketlerin sentetik olduğunu ve
ABD verilerinin olumluluklarını sür-
dürmeleri durumunda altında

1730-1750 bandının direnebile-
ceğini ve çekilmelerin tekrar 1702
desteğini test edebileceğini düşü-
nüyoruz.”
“ABD seçimlerinin ekonomik bağ-

lamda ABD ekonomisine kattığı
veya çıkardığı net bir etken oldu-
ğunu düşünmemekteyiz” diyen
Analist Egemen Candır seçim
sonuçlarından Romney’nin çıkma-
sı durumunda dahi ABD’de şu
anda etkin olan parasal genişle-
mede kısa vadede değişikliklere
gidilmeyeceğini umduklarını ifade
etti. Candır: “Obama yönetiminde
de bu parasal genişlemede artışlar
beklememekte fakat parasal
genişlemenin şu anki durumunda
bir süre daha devam etmesini
beklemekteyiz. ABD ekonomisinin
geçtiğimiz ay içerisinde istikrarlı
toparlanma sinyalleri gösterdiği
düşünülürse, bu sinyallerin devamı
ekonominin durumu ve dolayısı ile
emtialar gibi dolara endeksli ens-
trümanlar için kritik olacaktır” şek-
linde konuştu.
TABA/AmCham Başkanı Ekim
Alptekin yaptığı açıklamada
Amerikan halkının reformlarını
sürdürmek isteyen
Başkan Obama’ya olan güvenini
sandıkta yenilediğine

değinerek   seçim
sonrası ABD ile ilişkilerimizin arta-
rak devam edeceğini açıkladı.
Aptekin: “Başkan
Obama, Çin’den sonra ekonomisi
en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye
olduğunu da göz önünde bulun-
duracaktır.  Bu veriler
ışığında Barack Obama’nın ikinci
başkanlık döneminde, ABD-
Türkiye ticari ilişkilerinin karşılıklı
güven temelinde artarak gelişece-
ğini düşünüyorum” dedi.

B
asel-II süreci ile hız kazanan
risk yönetimi süreci son on
yılda önemli aşamalar kay-

detmiştir. Ancak, yaşan küresel
finans krizi ile birlikte risk yöneti-
minin yetersiz yapıldığı ya da
yeterince denetlenemediği iddia-
ları ortaya atılmıştır. Muhtemelen
her iki iddianın da doğruluk payı
vardır. Ancak konunun asıl olan
yanı şudur: Risk yönetimi iyi bilin-
meden, anlaşılmadan yapıldığı
zaman ciddi zararlara neden ola-
biliyor. Dolayısıyla hatalı süreçle-
rin denetiminde de bu durumun
gözden kaçması hatanın büyüye-
rek artması sonucunu doğuruyor.
Risk yönetimini belli standartlara,
esaslara bağlamak bilimsel açı-
dan zor bir konu.  Zira bir nevi
ihtimal hesabını düzenlemeye
çalışmak gibi bir çabaya girişme-
ye benziyor. Örneğin matematik
deterministik (ispata dayalı, belli)
kurallar üzerine kuruluyken istatis-
tik ise tamamen stokastik (ihtimal-
lere, olasılıklara dayalı) kurallar
ve varsayımlar üzerine kurulu.
Son on yılda akademik dünyanın
ilgilisin bu kadar çeken bir konu
var mı bilemiyorum. Zira risk
yönetimi konusunda yapılan
çalışmalar bugün onbin’leri aşmış
durumda. Risk yönetimi konusun-
da piyasanın ihtiyacı olan bilgi ve
açıklamalara yanıt teşkil etmek
üzere bir dizi standartlar oluştu-
rulmuştur. 
ISO31000 olarak bilinen Risk
Yönetim Standardı belgesinde
“risk yönetimi gittikçe artan
önemde bir iş fonksiyonu olup
paydaşlar, riskleri hakkında her
geçen gün daha çok endişelen-
mektedirler” ifadesi yer almakta-
dır. Bu çerçevede yapılan değer-
lendirmede aynen şöyle denil-
mektedir: “Risk, stratejik kararla-
rın arkasında, organizasyondaki
belirsizliğin bir sebebi ya da bir
organizasyonun aktivitelerinin
içine yerleşmiş olabilir. Risk yöne-
timine karşı kurum genelinde
uygulanan bakış açısı kurumun
karşılaşabileceği her tip riskin her
süreç, aktivite, paydaş, ürün ve
servisler üzerindeki potansiyel
etkilerini dikkate almalarını sağ-
lar. Kapsamlı bir yaklaşım ile
yapılan uygulama bir kurumun
‘üst risk’ (riskin iyi yönü) den 
faydalanmasıyla sonuçlanacak-
tır”. Kısaca özetleyelim: Risk kolay
görünmez ve fark edilmez, bir
yerlerde gizlenmiştir, riskler birbi-
rini tetikleyebilir, bakış açınız
önemlidir. 
Halen etkileri devam eden küre-
sel finansal kriz, risk yönetiminin
önemini bir kez daha ön plâna
çıkarmıştır. Bu çerçevede ISO
31000 ‘Risk Yönetimi Kuralları ve
Rehberi’ de dahil olmak üzere
yeni risk yönetimi standartları
yayınlamıştır. Bu çalışmalar
Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
uygulamasına da yapısal bir
bakış açısı getirmektedir.  Riskin
ve risk yönetiminin birçok tanımı
vardır. ISO Rehber 73’de ortaya
konulan risk tanımında ‘belirsiz-
liklerin hedeflerin üzerindeki etkisi
’şeklinde ifade edilmektedir. Bu
tanımın uygulamasını destekle-
mek için Rehber 73 aynı zaman-
da bu etkinin pozitif, negatif veya
beklenenden sapma olabileceği-
ni; riskin genellikle olaylar,
durumdaki değişimler veya

sonuçlar tarafından
betimlendiğini belirt-
miştir. Söz konusu
standartların yer aldı-
ğı belge yapılan bu
tanımda riski hedef-
lerle ilişkilendirmiştir.
Son derece yerinde
bir yaklaşımla “bu
yüzden riskin tanımı
ancak şirketin hedef-
leri detaylı ve tama-
men tanımlandığında
kolaylıkla uygulana-
bilir” ifadesine yer

verilmiştir. Hedefler tamamen
tanımlandığında bile, bu hedefler
ve temel varsayımların risk yöne-
tim süreci dahilinde test edilmesi
gerekmektedir.  
Risk yönetimi konusu, Basel
Komitesi’nce yayınlanan piyasa
riski düzenlemesi (1993) ile küre-
sel çapta ilgi uyandırmış ve JP
Morgan’ın RiskMetricsTM dokü-
manını 1994 yılında internet üze-
rinden ücretsiz olarak sunmaya
başlaması ile birlikte farklı bir
ivme kazanmıştır. Bu konuda
günümüzde gelinen nokta artık
bilinmektedir. Gerekli piyasa veri-
sinin mevcut olması nedeniyle
piyasa riskleri kolayca hesaplana-
bilirken kredi risklerinin ince ayar
hesaplanması biraz zaman
almıştır. Basel-II olarak bilinen
doküman ile kredi riskleri de
RMD (VaR) kullanılarak hesaplan-
maya başlanmıştır.
Basel-II’nin getirdiği bir diğer
önemli yenilik bankaların serma-
ye yeterlik hesabına operasyonel
riski de dâhil etmeleri zorunluluğu
olmuştur. Basel Komitesi tarafın-
dan bu risk için her ne kadar
standart/basit türde sermayeye
esas teşkil edebilecek yöntemler
önerilmiş olsa da, konunun son
derece karmaşık ve anlaşılması
güç unsurlar içerdiği
aşikârdır.  Operasyonel riskler
maalesef bugüne kadar yeterince
ele alınmamıştır. Uluslararası
boyutta “OpRisk” başlığı altında
OpRisk USA, OpRisk Asia,
OpRisk Europe ve OpRisk
London Konferansları gerçekleşti-
rilmiştir. Bu çerçevede 3-4 Aralık
2012 tarihlerinde İstanbul'da
düzenlenecek “OpRisk Turkey
Konferansı” ile alanında bir ilk
gerçekleştirilecektir. 
Ülkemizde bu konuda yapılan
çalışmaların daha da geliştirilme-
ye ihtiyacı olduğu gerçeğinden
hareketle OpRisk Türkiye 2012
Konferansı’nı bu çerçevede daha
fazla bilginin oluşturulmasına bir
mesnet sağlanması ve bu bilginin
daha etkin biçimde paylaşılması
husus hedeflenmiştir. Bu
Konferansa sadece ABD ve
Avrupa’dan değil, özellikle son
zamanlarda yıldızı parlayan ülke-
lerden de katılımcıların gelmesi
beklenmektedir.  Bu şekilde ulus-
lar arası bankacılık ve finans top-
luluğunu Konferans çatısı altında
toplayarak daha verimli bir işbirli-
ğine öncülük edilmesi amaçlan-
mıştır. 
OpRisk Türkiye Konferansı sadece
bankacılık değil, menkul kıymet
aracı kuruluşları, reel sektör fir-
maları ve akademisyenler için de
eşsiz bir fırsat olarak değerlendi-
rilmektedir. “ISO31000 Global
Institute for Risk Management
Standards” Başkanı’nın
Konferansa konuşmacı olarak
icabet edecek olması da bunun
en önemli göstergesidir. Diğer
taraftan BDDK, SPK, İMKB, KKB,
BKM gibi saygın kamu kurumla-
rından, bankalar ve danışmanlık
şirketlerinden katılımcılarla zen-
ginleşen katılımcı profilinin eşsiz
bir networking imkânı oluştura-
cak olması Konferansın en önem-
li kazanımlarından biri olacaktır.
Konferansla ilgili bilgiye
www.opriskturkey.com internet
adresi üzerinden erişilebilir.

OpRisk Türkiye 2012

Konferansı ve ISO

31000
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