manşet
Çözümleme

olanlar ise devlete
olan müeyyidelerini
yerine getirmek için
özveriyle çalışmak
zorunda kalacaklar.
Ancak şöyle bir nokta
da var; gerek maliye
ile ilgili gerekse sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilgili borçlanmalarda bugüne
kadar ne kadar af
çıkarsa çıksın mükelleflerin çoğu taahBitmeyen ‘af’lar yüzleri
hütlerini yerine getinasıl güldürecek?
remiyor. Bu noktada
şunu sormak gerekiosyal güvenlik sisteminde
yeniden yapılandırma içe- yor: Mükellef niye taahhüdünü
ren bir paketin sunulduğu yerine getiremiyor? Üstelik o
gündeme geldi. Bu pakette kadar cebri işlemlerde mükelleemekli çalışanlar için bir dizi fin karşısında umacı olsa da
düzenleme ön görülüyor. Ayrıca mükellef bir türlü ödemeleri tam
aksatılan taksitlerle ilgili de yerine getiremiyor. Af üstüne af
çalışmalar meclise verilen gün- çıkıyor yine de olmuyor olmuyor.
dem paketlerinde yer alıyor. Bu kez mükellefin borcu bir iken
Dağ fare mi doğurur bilemeyiz. iki; iki iken on; on iken yüze katDevlet alacağını alacaktır. Borcu lanıyor. Ve bu kez çıkmaza girili-

A. Yener
Özkesen

S

yor.
Mükelleflerin ödeyememe
nedenlerinde şu ortaya çıkıyor:
Bugüne kadar af ya da düzenleme adıyla çıkan uygulama
kararları ekonomideki gelir
düzeylerini iyi bir şekilde dikkate
almıyor. Örneğin dün üstü kalsın dediğimiz 50 kuruş ya da 1
liraların şimdi atmaca gibi
peşinden koşuluyor. Para o
kadar değerlendi. Böylece
dünün borçları katlanınca bu
kez de kuruş kuruş elde edilen
girdiler, devlete olan borçlar ve
diğer borçların ödenmesi ile bir
bir eriyor. Bunun sonucu iflaslara kadar dayanıyor. Halbuki
yeniden iyi bir program hazırlanırsa piyasa ekonomisinde
hareket olur mükellef de rahatlar. Örneğin vergileri tahsil
etmek konusunda hükümet eğer
vergileri iyi bir şekilde tahsil
etmek istiyorsa formülü şu olabilir: Esasın tahsil edilip faizlerin silinmesi yerinde olur. Bakın

görülecek ki herkes borcunu
ödemek için hızlanacak. Çareler
bulacak borcunu ödemeye
niyetlenecek. Böylece büyük bir
barış da ortaya çıkmış olacak.
Bu mali bir barış; beraberinde
toplumdaki iç huzuru da getirecek. Çıkın bakın sokağa kimin
yüzü gülüyor? Kimsenin. Hiçbir
zaman toplum refahına erişemiyoruz. Herkes birbirine endişeyle, korkuyla bakıyor; gelecekten
duyulan endişeyi herkesin
yüzünde görebiliyorsunuz.
Geçmişte Süleyman Demirel
başbakanlığı döneminde bir
mali af uygulanmıştı. Kilitlenen
piyasa harekete geçmişti. Bugün
sonuçları iyi oldu, olmadı; kapsamı genişti, değildi tartışılabilir.
Ancak şapkamızı önümüze
koyup, bir af çıkartılmak isteniyorsa piyasa ekonomisini göz
önünde tutmak gerektiği aşikar.
Böylece belki biraz gülen yüzlere rastlarız sokaklarda, ne dersiniz?

İDO’da dümen kilitlendi
Bülent
Şafak

H.Merkezi/E.Çözüm
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skihisar Tavşanlı arabalı
vapur hattı seferlerini yakın
bir zamanda başlatacak olan
Negmar Grup bünyesindeki Narlı
Feribot İşletmeciliği AŞ’nin Genel
Müdürü Bülent Şafak, İDO’nun
gürültüyle gerçekleri sakladığını ve
kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını
belirtti.
Negmar Grup bünyesindeki Narlı
Feribot İşletmeciliği AŞ’nin Genel
Müdürü Bülent Şafak, Rekabet
Kurumu’nun yaptığı son açıklamaya
dikkat çekerek, açıklama ile
İDO’nun sözleşmesinde hatlarla ilgili
tekel hakkının olmadığının ortaya
çıktığını söyledi. Şafak, “Özelleştirme
bedelinin tamamen İDO’nun sahip
olduğu 52 gemi satış bedeli ve 35
iskelenin 30 yıllık kullanım hakkı için
ödendiği bir kez daha teyit edilmiş
oldu” dedi. Eskihisar Tavşanlı arabalı vapur hattı seferlerini yakın bir

zamanda başlatacak olan Negmar
Grup bünyesindeki Narlı Feribot
İşletmeciliği AŞ’nin Genel Müdürü
Bülent Şafak, İDO’nun gürültüyle
gerçekleri sakladığını ve kamuoyunu
yanıltmaya çalıştığını belirtti. Şafak,
“Bizi gürültü oluşturarak vazgeçiremezler. Eskihisar Tavşanlı arasında
üç yeni gemimizle 2-3 hafta içinde
hizmete başlamayı planlıyoruz” dedi.
Rekabet Kurumu’nun yaptığı son
açıklamaya dikkat çeken Bülent
Şafak, Rekabet Kurumu’nun açıklamasıyla İDO’nun sözleşmesinde hatlarla ilgili tekel hakkının olmadığının
ortaya çıktığını ifade etti. Şafak, sözlerine şöyle devam etti “Rekabet
Kurumu’nun yaptığı açıklamayla
özelleştirme bedelinin tamamen
İDO’nun sahip olduğu 52 gemi satış
bedeli ve 35 iskelenin 30 yıllık kullanım hakkı için ödendiği bir kez daha
teyit edilmiş oldu. İDO ‘rakip hat
kanunsuz’ açıklamaları yapmasına
rağmen ortaklarından birinin SPK’ya
07.03. 2012 tarihinde gönderdiği ve
8021 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi
nüshasında yayınlanan izahnamenin
80.
sayfasında
Marmara
Bölgesi’ndeki deniz taşımacılığına
yeni oyuncular girebileceği ve rekabetin oluşabileceği belirtildiğini
kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Nurettin Kaldırımcı, TÜGİAD Ankara
Şubesi’nde düzenlenen söyleşide
İDO özelleştirmesi ile ilgili soruları
cevaplandırmıştı.Kaldırımcı’nın açıklamalarında şunlar yer alıyordu: “İdo
ile ilgili büyük sıkıntı olduğunu biliyoruz. Şöyleydi böyleydi, Rekabet

Kurumu uyuyor mu falan… Evet
bizim epey bir şeyimiz oldu günahsa
günah tamam. Ama biz uyardık,
arkadaş şöyle yaparsan şöyle olur
böyle yaparsan böyle olur. Biz özelleştirmiyoruz ki” dedi.
Kaldırımcı, rekabeti hak ve hukuk
hassasiyeti olarak değerlendirdiklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam
etti: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi
orayı özelleştirdi. Bir tarafta çok kar
eden bir tarafta çok zarar eden bunlar ayrı ayrı olsa satamayız dediler.
Zarar eden hattı kime satalım öbür
taraf için alıcı çok bu taraf için alıcı
yok birleştirdiler paket yaptılar. Biz de
bunu yaparsanız böyle bir sakınca
olur dedik, oldu. Vatandaş da haklı.
Yok şöyle öldük, böyle bittik, fiyatlar
değişti. Sanki fiyatlar çok yükselmiş
gibi algılandı, onu şikâyet ettiler. Biz
de soruşturma açamadık ama haddimizi aşamayız. Bu özelleştirme
modeli eksikliğinin bedeli. Uzun
vadede sürdürülebilir olmayan bir
şey ne kadar geçerli olur önemli
olan kalıcı, meşru kendi kendini
meşrulaştıran özellikler
kazanmasıdır bir faaliyetin. Dolayısıyla bu
tür görevlerimiz var
özelleştirme dosyalarıyla ilgili.”
İDO'nun İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Meclisi'nin 18
Eylül 2009 tarihli
kararı ile özelleştirilmesine karar verilmesinin
ardından
Rekabet Kurumu'na

24 Eylül 2010 tarihinde bildirimde
bulunulduğu açıklamada; özelleştirme sonrası ilgili piyasanın daha
rekabetçi bir işleyişe kavuşmasını
teminen alınabilecek tedbirlere ilişkin
görüşlerin bildirildiği biliniyordu.
Rekabet Kurulu Görüşü 16 Ekim
2010 tarihli karar ile İBB'ye bildirildi.
Kurul görüşünde, İDO'daki İBB hisselerinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesinin uygun bulunduğu; ancak,
Marmara Denizi'nin kuzeyi ve güneyi
arasındaki feribot taşımacılığı pazarında yer alan hatlardan, EskihisarTopçular hattı ile Pendik-Yalova hattının; ayrıca Yenikapı-Bursa hattı ile
Yenikapı-Bandırma veya YenikapıYalova hattının birlikte satışının ilgili
piyasadaki rekabet açısından endişeler yaratabileceği belirtilmişti.
İDO’nun sözleşmesinde hatlarla
ilgili tekel hakkının olmadığının ortaya çıktığını ifade eden Narlı Feribot
İşletmeciliği AŞ’nin açıklamalarına
İDO’dan henüz bir açıklama gelmedi.

Bilişimde dalgıçlı tanıtım
H.Merkezi/E.Çözüm

N

ebim Ege Bölgesi Gold
Çözüm Ortağı Giltaş ve
Nebim’in birlikte düzenledikleri seminerde, Nebim V3 yazılımını kullanan firmaların başarı
öyküleri katılımcılar ile paylaşıldı.
Giltaş’ın müşterilerini ve Çözüm
Ortakları’nı da bir araya getiren
etkinliğe 200’e yakın ziyaretçi katıldı.Giltaş Yönetim Kurulu Üyesi
Feyzullah Oktay, Bu yılki tanıtımda
dikkat çekmek için çağa uygun olsun
düşüncesiyle dalgıç kıyafetiyle sahneye çıkarak müşterilerine ve çözüm
ortaklarına tanıtım yaptı. Giltaş’ın
Ege Bölgesi Çözüm Ortakları ile bir-

likte uyarladıkları Nebim V3 projelerinin sayısının 20’yi bulduğunu vurguladı. Oktay sunumunda 2011
Nisan ayında ofisini yenileyen, iki yıldır Turquality akreditasyonuna sahip
olan ve tüm eğitim /destek personelinin Nebim V3 Application Expert
(NAE) sertifikasyonunu elde ettiği
Giltaş’ın geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği Nebim V3 projelerinden
de bahsetti. Giltaş ERP Proje Müdürü
Muhittin Ülker ile birlikte tanıttıkları
başarı öykülerinden ilki, İstanbul’da
5 bin metrekarelik alanı ile
Avrupa’nın en büyük bebek/çocuk
mağazasına sahip olan ve Nebim
Winner’dan Nebim V3’e geçen
Hello Baby oldu. Hello Baby’nin zen-

gin ürün yelpazesini
Nebim V3 üzerinde
yönettiğini belirten
Ülker, indirim kampanyaları ve sadakat
kartı ile para puan
uygulamalarına da
değindi.
Katılımcılarla paylaşılan bir diğer başarı
öyküsü ise 40 yılı aşkın
süredir ayakkabı üreten Gözegir firmasının
Fellini markasınındı.
İzmir merkezli firmanın Ukrayna’daki
altı mağazasının ve Odessa’da yer
alan Ukrayna merkezinin Nebim V3
kullanımına değinen Oktay; Nebim
V3’ün Fellini tarafından Ukrayna’da
Rusça, İngilizce ve Türkçe ara yüzleri
ile kullanıldığına ve firmanın Nebim
V3 üzerinde Ruble, Grivna, Euro,
Dolar ve Türk Lirası ile çalıştığından
da bahsetti. Oktay ve Ülker’in katılımcılara sundukları bir diğer başarı
öyküsü ise Almanya Duisburg merkezli ve altı mağazalı bir abiye
giyim/gelinlik perakendecisi olan
Prestije firmasıydı. Ülker, Prestije firmasının Nebim V3’ün Ürün
Yönetimi, Depo Yönetimi, Satış &
Pazarlama ve Mağaza Yönetimi
uygulamalarını nasıl kullandığına da

değindi.
Nebim Genel Koordinatörü Sedat
Taşçı; Nebim V3 projelerinin Türkiye
sınırları dışına taştığının altını çizerken, Nebim V3 projelerinin sayısının
2011 lansmanından bu yana 200’ü
bulduğunu ifaede etti ve farklı sektörlerdeki proje örneklerinden bahsetti. Nebim V3 ERP Ürün Yöneticisi
Abdullah Bekmezci sunumuna
Nebim V3 kullanıcılarının stoklarını
nasıl daha verimli yönettiklerine,
fiyatları ve indirim kampanyalarını
nasıl daha etkin yönettiklerine, siparişten faturaya kadar tüm satış süreçlerinde nasıl kontrol sağladıklarına,
mağazalarda nasıl daha hızlı ve
verimli satış gerçekleştirdiklerine,
borç ve alacaklarını nasıl daha kolay
yönettiklerine dair örnekler verdi.
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2013 yılının
Operasyonel Riskleri

eğerli okurlar,
2012 yılı sona
ermek üzere, bu
yıl meydana gelen finansal skandalların en başında hiç şüphesiz Libor
skandalı yer alıyor.
Ardından büyük yatırım
bankalarının yetkisini
aşan işlemciler nedeniyle
uğradığı zararlar ve teknoloji kaynaklı riskler
geliyor. Dolayısıyla bu
hafta da risklerden, özellikle operasyonel risklerden devam ediyoruz. Risk
Magazine tarafından
yayınlanan “2013 yılının
ilk on operasyonel riskleri” başlıklı çalışmayı aktaracağım
sizlere.
Sıralamanın önem açısından herhangi bir değeri
olmadığını ifade ederek
başlayalım: (1) Bilgi teknolojileri ( IT) sabotajı;
yani siber saldırılar, FED
Atlanta Başkanı David
Lockhart tarafından yapılan açıklamada özellikle
büyük bankaların ciddi
bir siber saldırı altına
olduğu ifade edilmiş. (2)
İtibarın zedelenmesi; ABD
kamuoyu araştırması
yapan Edelman firması
tarafından yayınlanan bir
ankete göre bankalar ve
finansal kurumlar iş sektörleri arasında en az
güven duyulan sektör
olmuş. (3) Müşteri istismarı ve tazminatlar;
İngiliz bankaları –hatalıolarak satıldığı ifade edilen finansal koruma
ürünleri nedeniyle zarara
uğrayan müşterilerine 5
milyar sterlin ödediler,
büyük bankalar ise bu iş
için ayırdıkları karşılıkları
iki katına çıkardılar. (4)
Dolandırıcılık ve veri istismarı; finansal sektördeki
risk yöneticileri için en
büyük önceliklerden biri
kurum içi yolsuzluktur.
Ekonomideki kötü gidişat
maalesef bu durumu
tetiklemektedir.
(5)
Bulaşıcı hastalıklar; 2003
yılındaki SARS hastalığı ve
2009/10 yıllarındaki
H1N1 kuş gribi salgınları
dünya nüfusunun büyük
kısmını etkilemekte bu tür
virüs yayılmalarının 2530 yılda bir nüksettiği
ifade edilmekte. (6) Siyasi
müdahaleler; şu an yaşanan en büyük belirsizlik
Avrupa borç krizi olup
ciddi bir operasyonel risk
kaynağı teşkil etmektedir.
Yunanistan ve İspanya’ya
yapılan yardımlara rağmen krizden çıkılmadığı
aşikar olup AB para birliğinin çöküp çökmeyeceği
hala belli değil. (7) Kara
paranın aklanması ve
yaptırımlar; büyük yatırım

bankalarının
bilerek ya da bilmeden
yaptığı ifade edilen kara
para aklama olayları
2012’ye
damgasını
vurdu.
Standard
Chartered Bank 340 milyon dolar, HSBC ise 1,5
milyar dolar cezaya çarptırıldı. (8) Gelişmekte olan
ülkeler riski; aslında bu
risk oldukça ilginç, zira
çalışmada SPK ve IOASCO Başkanı Vedat
Akgiray ’ın şu sözlerine
yer verilmiş “ bugünün
gelişmekte olan ülkelerinin menkul kıymet piyasalarının
gereğince
düzenlenmesi, yarının
gelişmiş piyasalarının
gereğince düzenlenmesi
anlamına gelmektedir, bu
nedenle IOASCO üyesi
gelişmekte olan ülkeler ve
küresel finansal sistem
bugün geçmişte olduğundan daha önemlidir”. (9)
İş sürekliliği ve felaketlerin atlatılması; 2012 yılın
ilk yarısı sakin geçerken
ikinci yarısındaki Sandy
kasırgası çok büyük
zararlara
yol
açtı.
Kasırganın doğrudan
zararının 20 milyar dolar
olduğu ifade edilirken
neden olduğu kesintiler
nedeniyle maruz kalınan
zararın 50 milyar dolar
olduğu ifade edilmekte.
(10) İç kontrollerin yetersizliği; UBS işlemcisi
Kweku Adoboli’nin bankayı uğrattığı zararın
uzun süreden beri gözden
kaçtığı ve bu tür ihmallerin ciddi olumsuz sonuçlar doğurduğu ifade edilmekte.
Evet değerli okurlar, 2013
için uyarı sinyalleri bu
riskleri içeriyor. Peki 2011
yılında 2012 yılı için
öngörülen riskler nelermiş? Sıralayalım: (1)
Operasyonel etkinlik için
baskı (operasyonel maliyetlerin azaltılması için
finansal kurumların baskı
altında çalışmak zorunda
kalması ve işten çıkarmalar), (2) İş sürekliliği ve
felaketlerin atlatılması (3)
Müşteri istismarı, (4) Veri
yönetimi, (5) Yasal düzenlemelere uyum, (6)
Dolandırıcılık ve iç kontrol
yetersizliği, (7) Online
güvenlik riskleri, (8) Kara
para aklama ve yaptırımlar, (9) İtibar riski ve (10)
Siyasi risk.
Ne kadarı isabetli tahmin
ne kadarı değil, artık
değerlendirmeyi sizlere
bırakıyorum. Son olarak
bu risklerin sadece finansal kurumlar için değil
reel sektör için de çok
önemli riskler olduğunu
hatırlatalım. Hoşça kalın.

