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.İzmir İktisat Kongresi yoğun
bir ilgi ile gerçekleşti. Paneller
bir hayli izleyiciyle dolup taştı.
Her bir panel ayrı önem taşıyordu; bazıları ise tartışmalara neden
oldu. Örneğin medya paneli ile lojistik
paneli bir hayli elektrikli geçti. Medya
panelinin panel başkanı Güngör Uras,
panelistler ise Prof. Dr. Fatih Özatay,
Dr.Şeref Oğuz,Erdal Sağlam, Abdurrahman Yıldırım ve Abdullah Bozkurt
oldu. Panelin konusu Medya Gözüyle
Türkiye Ekonomisi idi. Güngör Uras,
ilk başta İktisat Kongresi’ne güzel
bir saptama yaptı; ”Birinci İktisat
Kongresi’nde işçi, çiftçi vardı, şimdi
onlar yok sanayici var” dedi. Açıklamasının yerindeliği vardı, ancak panel
sonucunda soru yöneltmek isteyenleri
zaman darlığını öne sürerek üç kişiyle sınırladı; ben de soru yöneltmek
istediğimde parmağım havada kaldı.
Eğer soru yöneltse idim, Dr.Şeref Oğuz
ve Gazeteci Abdurrahman Yıldırım’a
şunları sorardım;
“Siz konuşmanızın başından itibaren basında sansürün yaygınlaştığını
ve gazete başlıklarının tek tip çıkmaya başladığını, gazete sermayesinin
ise bir elde toplandığına değindiniz.
Oysa ki Osmanlı döneminden beri
basında sansür “yıldız” yazmaktan tutun da birçok konuda vardı,
sonra 1960 İhtilali’nde gazetelerin
birinci sayfaları boş çıktı; 1982’de de
sansür vardı, bugün de vardır. Ancak
gazeteler yine çıkıyor; çıkmaya da
devam edecek. Siz gazetelerin ekonomi haberlerinin etkinliğini ifade
ederken sansürün ise bunu kısıtladığını anlatıyorsunuz. Eğer sansürü

bahane ederek haber yazacaksak,
taraflı gazetecilik yapmış olmaz
mıyız? Üstelik sansürden o kadar
yakınılıyorsa, şu yapılabilir: Usta
gazeteciler bilir; bunun adı ‘kalem
oynatmak’ tır. Kalemi iyi kullanırsan, istediğini yazabilirsin.”
Gazeteci kardeşimiz Abdullah
Bozkurt da panelde, günümüz muhabirlerinin mesleğe iyi sarılmadığını,
doğru haber getirmediğini, bu yüzden
kaliteli habere erişmenin güçlüğünü
dile getirdi. Abdullah Bozkurt muhabirlik yapmadan, gazete yazarı veya
yönetici oldu ise söyleyecek sözüm
yok. Muhabirlik yaptı ise işe nasıl başlandığını, habercilik peşinde koşa koşa
hangi zorlu şartlarda doğru gazeteciliğin öğrenildiğini hatırlatmak istiyorum.
Sevgili kardeşim Erdal Sağlam’a
fazla bir sözüm yok. Aynı sıralardan
beraber geçtik; kendisini günden güne
yeniliyor. Panelde gazeteciliği tarif
ederken “biz şeytanın avukatlığını
yapıyoruz” benzetmesine katılıyorum.
5. İktisat Kongresi medya panelinde
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Atilla Sertel’in panelist olarak gözükmemesi bir hayli düşündürücü oldu.
Bana göre başka platformlarda değil,en
çok bu önemli platformda yer almalıydı. Sertel’in medyanın gelişmesi için
söyleyecekleri var idiyse, İktisat Kongresi’ne gelip konuşurdu. İktisat Kongresi herkesin sesini duyurabileceği
toplumsal gelişimin daha ileri gitmesini
sağlayacak önemli bir platformdur. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 750 üyesi
adına da İktisat Kongresi’ne tavır alma
hakkı kimsede yoktur. Şu iyi bilinmelidir ki, kişilerin unvanları, makamları
alınınca sadece isimleri iyi ve kötü
olarak geride kalır.
İSTEMEZÜKÇÜLER ALSANCAK
LİMANI’NDA

5.İzmir İktisat Kongresi’nde Alsancak Limanı da tartışılan konular
arasındaydı. SOCAR Türkiye Başkanı ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz , “İzmir’in Alsancak

Limanı’na ihtiyacı yok” diyerek,
iki fotoğraf gösterdi. Yavuz, birinde
konteynırla dolu Alsancak Limanı’nı
göstererek “böyle mi olsun?”, diğerinde ise marina, spor, kültür alanları
donatımları olan diğer fotoğrafı göstererek “yoksa böyle mi olsun?” diye
sordu. Tartışmaya katılan Deniz Ticaret
Odası İzmir şube başkanı Yusuf Öztürk
“Dünyanın hiçbir yerinde limanlar
kapatılmadı” yanıtını verdi. Kimse
limanların kapatılmasını istemiyor ki,
Alsancak Limanı’nın daha çok yolcu
gemilerine modern şekilde çalıştırılması isteniyor. İzmir merkezine sayısız tır
bugün liman için girip çıkıyorsa,yarın
bu tırların şehir trafiğini nasıl tıkayacağı besbelli. “İstemezük” diye diye,
Alsancak Limanı dünyanın önde gelen
liman işletmesi haline gelecekken,bu
durum engellendi. Şimdi neden Alsancak Limanı’nın yolcu limanı olması
istenmiyor, anlamak mümkün değil.
Kenan Yavuz beni de Petkim’in yeni
liman tesislerine götürdü, orada limana
yanaşabilecek gemi kapasitelerini ve
toplamı 17 milyar doları bulacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Önümüzdeki
günlerde Petkim Limanı’nda işler hızlanacak. İstemezükçülere soruyorum,
‘bugüne kadar engellemeleriniz dışında,nereye çivi çaktınız? Açıklayın.’
GURURUMU OKŞADI

Türkiye Genç İşadamları Derneği
(TÜGİAD) Ege Şubesi Başkanı Musa
Turan, geçtiğimiz gün gazetemize
ziyaretime geldi.Doğrusunu söylemek
gerekirse,TÜGİAD’ın İzmir’de kısa bir
süre içinde büyük mesafeler aldığını
öğrendiğimde sevinç içinde kaldım.
Karşımda genç,bilgili ve başarılı
başkan Musa Turan’a soru yöneltmeme fırsat kalmadan O, TÜGİAD’ın
başarılarını heyecanla bir bir anlatıyor;
hedeflerinin uluslar arası platformda
yapacakları eğitim çalışmaları olduğuna dikkat çekiyordu. “Halk insanıyız”
diyerek samimi bir tavırla kendini ifade
eden Turan’ın “büyüklerimizden
öğreneceğimiz çok şey var, bizim

Beklentiler boşa mı çıkacak?
Enflasyondaki düşüşün devam edeceğini ve devam etmesi gerektiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, “Biz yine de enflasyon yüzde 5’in üzerinde olduğu için bununla yetinmeyiz. Yüzde
6.8’lik enflasyon yıl sonunda gerçekleştirildiği zaman biz hedefe ulaştık diyemeyiz. O yüzden daha
fazla gayret göstermemiz ve fiyat istikrarına odaklı politikaları şekillendirmemiz gerekiyor” dedi.
H.Merkezi/ E.Çözüm
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erkez Bankası’ndan geçtiğimiz
hafta yapılan açıklamalarda,
Ekim ayında temel mal fiyatlarının yıllık artış oranının Türk Lirası’ndaki
değer kaybının yansımaları ile yükselmeye
devam ettiğine değinilmişti. Enflasyonda
yıl sonu için belirlenen 6.8 tahminine
ulaşılamayacağı kaygılarını yanıtlayan
Merkez Bankası Başkanı Başçı, umudun
gıda fiyatlarında olduğunu ancak düzeltmeye de gidilebileceğini söyledi.
DÖVİZ KURLARI ETKİLEDİ
Başçı, İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO)
Meslek Komiteleri toplantısında yaptığı
konuşmada Merkez Bankası’nın yıl sonu
enflasyon tahmininin gerçekleşmeyeceğine
karar vermek için henüz erken olduğunu
belirterek, gıda fiyatlarındaki aşırı oynaklığa vurgu yaptı. “Gıda fiyatlarında
gerçekleşme yüzde 11’in üzerinde. Biz
yıl sonunda gıda enflasyonun yıllık yüzde
7’ye düşeceğini ve bu sayede enflasyonun
da yüzde 6.8’e düşeceğini tahmin ediyoruz. Burada aşağı yönlü bir gelişme söz
konusu olabilir” şeklinde konuşan Başçı,
döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin

Enflasyon yüzde
7.71’e geriledi
Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,80
oranında artarken yıllık enflasyon yüzde
7,71’e geriledi. Bu dönemde ÖKTG-H ve
ÖKTG-I endekslerinin yıllık artış oranı
önceki aya kıyasla sırasıyla 0,32 ve 0,53
puanlık artış göstererek yüzde 7,61 ve
yüzde 7,49 olarak gerçekleşti.
Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna
katkıları incelendiğinde, bir önceki aya
kıyasla enerji ve hizmet gruplarının katkısının sırasıyla 0,89 ve 0,12 puan azaldığı
gıda ve temel mal gruplarının katkısının sırasıyla 0,54 ve 0,41 puan arttığı görülüyor.
LOKANTA VE OTEL HİZMETLERİ
YÜKSELDİ, KİRA VE ULAŞIM GERİLEDİ
Hizmet fiyatları Ekim ayında yüzde 0,41
oranında artarken grup yıllık enflasyonu
yüzde 7,86’ya geriledi. Bu gerileme büyük
ölçüde haberleşme hizmetlerindeki baz
etkisinden kaynaklandı. Alt gruplara bakıldığında yıllık enflasyonun lokanta otel
hizmetlerinde yükseldiği, kira ve ulaştırma
hizmetlerinde ise bir miktar gerilediği
gözlendi.

enflasyondaki düşüşe geçici olarak ara verdirdiğini belirtti. Başçı ayrıca Ekim ayında
döviz rezervi biriktirmeye devam ettiklerini, Kasım ayında da döviz rezervlerinde
1.7 milyar dolar artış beklendiğini, ve artan
dövizi satmayı planladıklarını söyledi.

“Düzeltme olabilir” uyarısında bulunan
Başçı, “Biraz beklemek lazım, Kasım
ayında PPK’da bunları değerlendireceğiz.
Bu olma ihtimali olan bir senaryo bekleyip görmek gerekir. Enflasyondaki düşüş
devam edebilir” dedi.

KASIM, ARALIK’I BEKLEYELİM

MARATON KOŞUSU GİBİ

“Türkiye’de büyümede dengelenme
yavaş ve kademeli” diyen Başçı, şöyle
devam etti: “Hesap kitap yapanlar bakıyorlar; diyorlar ki ‘Yılbaşından beri kümülatif
enflasyon yüzde 6.9 oldu. Önümüzde iki
ay kaldı. Önümüzdeki 2 ay sıfır enflasyon
olsa da yüzde 6.9 ile bitiririz.’ Merkez
Bankası ise yüzde 6.8’lik orta tahmin verdi
ve bir de tahmin aralığı verdi. Bu sorgulanıyor. Bence acele etmeyelim bu konuda.
Kasım ve Aralık aylarında gelişmeleri
izleyelim.”

Enflasyondaki düşüşün devam edeceğini
ve devam etmesi gerektiğini de belirten
Erdem Başçı, “Biz yine de enflasyon
yüzde 5’in üzerinde olduğu için bununla yetinmeyiz. Yüzde 6.8’lik enflasyon
yıl sonunda gerçekleştirildiği zaman biz
hedefe ulaştık diyemeyiz. O yüzden daha
fazla gayret göstermemiz ve fiyat istikrarına odaklı politikaları şekillendirmemiz
gerekiyor” dedi.
Başçı enflasyonla mücadeleyi maraton
koşusuna benzeterek, “Yüzde 5’e ulaşmak
en büyük hedefimiz. Merkez Bankası
enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle
uyumlu olana kadar para politikasındaki
temkinli duruşunu koruyacaktır” dedi.
Enflasyon kalıcı olarak yüzde 5 civarında
kalırsa uzun vadeli faizlerin tek haneye
ineceğini belirten Başçı, “Uzun vadeli
faizlerin tek haneye inmesi Türkiye’nin
önünü açar” dedi.

DÜZELTME GELEBİLİR
Başçı işlenmemiş gıda fiyatlarında uzun
vadeli enflasyondan çok ciddi olarak
yukarı yönlü sapma ve hemen ardından
düzeltmeler gelebildiğini kaydederek,
“çok aşırı oynak bir seri olduğu için
gıdada kimsenin beklemediği derecede
kuvvetli aşağı yönlü sürpriz gelebilir.”

Küçük puntolu sözleşmelere son
Tüketicinin taraf olduğu sözleşme ve bilgilendirmelerin “en az on iki
punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir”
şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.
H.Merkezi/ E.Çözüm
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun Tasarısı” iki gün süren
yoğun müzakerelerin ardından TBMM
Genel Kurulu’nda yasalaştı.
1982 Anayasası’nın 172. Maddesi ile
ülkemizde ilk defa anayasal güvence
altına alınan tüketici hakları 1995 yılına
kadar genel hukuk kuralları çerçevesinde
korunmaya çalışıldı. Ancak değişen ve
gelişen satış teknikleri ile birlikte büyüyen ve kurumsallaşan firmalar karşısında
genel hukuk kuralları ile tüketicilerin
korunmasının zorlaşması üzerine 1995
yılında çıkarılan Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ile ülkemizde ilk defa
özel bir yasayla tüketici hakları koruma
altına alınmıştı.
Yeni kanun tasarısı taslağı ise 23

Ağustos 2012 tarihi itibariyle kamuoyunun görüşüne açıldı. Başta sivil toplum
kuruluşları olmak üzere, 96 kurum ve
kuruluşun görüşünün alındığı kanunla ilgili olarak Bakanlık’ın internet sitesinde
kamuoyu ile paylaşım yapılarak taslakla
ilgili pek çok kurum, kuruluş ve tüketici
görüşlerini bildirdi.
Kanuna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, şunları söyledi: “Tüketicinin korunması kavramı dünyada son 50
yıldır önem kazanmıştır. Oysa tüketicinin
korunması bizim gündemimize yeni giren
bir konu değildir. Bu coğrafyada 12’nci
yüzyıldan beri ‘kaliteli üretim’ kavramı,
ticari hayatın merkezinde yer almaktadır.
Medeniyetimizde ‘Ahilik Teşkilatı’nın, ticarette ortaya koyduğu ilkeler bu anlamda
önemli bir örnek teşkil etmektedir. Aynı
zamanda üreticileri ve dolayısıyla ülke
ekonomisini de korumaktadır.”

için büyüklerimizin yeri, tecrübeleri
ayrı” demesi açıkçası gururumu okşadı. Böyle pırıl pırıl gençlerin bir araya
geldiği TÜGİAD’ın yarınlarından çok
umutluyum, kendilerini kutluyorum.
‘DERE GEÇİLİRKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ’

2020 EXPO seçimleri 27 Kasım’da
yapılacak, şunun şurasında belirli
günler kaldı. Ancak “Dere geçilirken
at değiştirilmez“ atasözüne bakan
yok gibi. EXPO adaylığı için yapılan
çalışmaların yönetiminden pek çok isim
geldi geçti. Futbol Federasyonu eski
başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi
Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı
Işınsu Kestelli EXPO yönetimini
oluştururken, İZKA Genel Sekreteri
Ergüder Can da EXPO genel sekreterliğine getirilmişti. Vali Cahit Kıraç döneminde bu yapılaşma sürerken, araya
bazı kişilerin nifak tohumları serpmeleri
sonucu bu yönetim fikir ayrılığına kapıldı. Kıraç daha sonra işin başına geçti;
Ergüder Can yerinde kaldı ve EXPO’da
tam yetkili olmaya başladı. Vali Kıraç
varken de Diyarbakır’a tayini çıktığında da Ergüder Can EXPO’da her işin
başında ve sorumlusu gibi göründü. Ve
şimdi Can görevinden alındı, müfettiş
oldu. Her ne kadar Vali Mustafa Toprak,
27 Kasım’a kadar Can’ın EXPO’daki
görevini sürdüreceğini söylese de ‘geçmişte yapılan hesapların, EXPO ile ilgi
yatırımların ve de olursa EXPO başarısızlığının hesabı’ kimden sorulacak
merak konusu. Evet İzmir’in genç valisi
Mustafa Toprak vargücüyle EXPO için
çalışıyor, ancak anahtarın nerede olduğu
da bir bilinse…
ARKADAŞIM KANİ AYDOĞDU’NUN
ARDINDAN

Hayat fani,
Ölüm ani,
Oldu mu yani,
Sevgili Kani…
Karadeniz’in hırçın dalgaları gibi
görünümü vardı sanayici Kani Aydoduğdu’nun; ancak yüreği bir serçe kuşu
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gibi narin ve hassastı. Aslen Samsun’un
Terme ilçesinden olan Kani Aydoğdu,
yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra İzmir’e yerleşmiş.
Önceden havasını, suyunu bilmediği
İzmir’de toprağı tırnaklarıyla kazımış,
tarım sektöründe önemli çalışmalar
yapmış.
Kendisini yıllarca başarılı çalışmaları ile İzmir’de birçok platformda gördük. Önce siyaset arenasında Doğruyol
Partisi İzmir il başkanlığında sonra
MHP saflarında çalıştı.
Ancak en büyük siyaseti de insan
dostluğu ve sevgisi ile yapmıştı. Kendisini bana sevgili dostum, gazeteci rahmetli Akın Kıvanç tanıştırmıştı. Birçok
kişi gibi benim de kalbimi kazanmıştı.
O günden bu yana tam 23 yıldır dostluğumuz devam etti Aydoğdu ile.
‘TARLACILAR’ ÖKSÜZ KALDI

Geçen hafta yazımda EBSO Yönetim Kurulu eski Başkanı Kani Aydoğdu’nun Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndaki son konuşmasından bahsetmiştim.
Yazım çıkmadan önce görüşlerine
başvurdum, güldü; “beni o kadar
şişirme” diyerek nezaket gösterdi. Önceki gün vefat haberini alınca “Hayat
fani, ölüm ani, oldu mu sevgili Kani”
tekerlemesi bir anda dudaklarımdan döküldü. Bir dostu kaybetmekten dolayı
büyük üzüntü duydum…
Onu son olarak şu anı ile hatırlayacağım: Ege Bölgesi Sanayi Odası
meclisinde yaptığı en son konuşmasında “Biz bu meclis salonunda arka
sıralarda, birkaç arkadaş oturuyoruz. Tarım işletmesi yaptığımız için
arkadaşlarımız da bize ‘tarlacılar’
şeklinde latife yapıyordu. Şimdi ise
sağımda, solumda hiç arkadaşım
kalmamış, ben şimdi tek kaldım;
yarın ben de olmazsam burası boş
kalacak” diye esprili şekilde konuşmuştu.
Bu bir veda mıydı? Bilemem…
Adam gibi adam, sevgili dost
Kani Aydoğdu, ışıklar içinde kal…

eğerli okurlar, 2013 yılı sona OpRiskTurkey 2013
ermek üzere, bu yıl meydana Konferansı ve 2014 yılının
gelen finansal skandalların
operasyonel riskleri
başında hiç şüphesiz JP
Morgan’ın 13 milyar dolarlık cezaya
Doç. Dr.Coşkun Küçüközmen
çarptırılmasına neden olan olaylar ve
coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr
Merkel’in NSA tarafından dinlenmesi
geliyor.
18 Aralık 2012 tarihli yazımızda 2013
grubunda yer alıyor. Son grupta ise görece
yılının operasyonel risklerini yazmıştık.
bizden daha iyi durumda olan Afganistan,
Risk Magazine tarafından yayınlanan
Arnavutluk, Angola Antigua & Barbuda,
“2013 yılının ilk on operasyonel riskleri”
Arjantin, Bangladeş, Kamboçya, Küba,
başlıklı çalışmada (1) Bilgi teknolojileri, (2)
Irak, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Namibya
İtibarın zedelenmesi, (3) Müşteri istismarı
ve Nepal yer alıyor. Ülkemiz adına oldukça
ve tazminatlar, (4) Dolandırıcılık ve veri
üzücü ve itibarımızı sarsıcı bir durum.
istismarı, (5) Bulaşıcı hastalıklar, (6) Siyasi
Beşinci sırada ise yönetim kurullamüdahaleler, (7) Kara paranın aklanması
rında yetkin kişilerin bulunmaması riski
ve yaptırımlar, (8) Gelişmekte olan ülkeler
yer alıyor. Bankalar bu konuda yönetim
riski, (9) İş sürekliliği ve felaketlerin atlakurullarında yer verdikleri kişilerin niteliktılması ve (10) İç kontrollerin yetersizliği
lerini ayrıntılı bir şekilde açıklamaya teşvik
konuları ilk 10 sırayı almıştı. Söz konusu
ediliyor. Meşhur ancak kifayetsiz kişilerin
riskler hakkındaki öngörünün (kehanetin)
yönetim kurullarında yer almaması konusune kadarı isabetli, ne kadarı değil, değerlenna değinilen araştırmada örneğin ABD’nin
dirmeyi sizlere bırakıyorum.
Irak istilasında komutanlık yapan Thomas
Bu yıl yine Risk Magazin’de yer alan
Franks’ın banka yönetim kurulunda yer
ve Alexander Campbell tarafından yapılan
alması, yer alması; JP Morgan’ın geçen yıl
çalışmada 2014 yılının operasyonel riskleri
uğradığı 6 milyar dolarlık zarar esnasında
ele alınmış.
üç kişiden oluşan risk komitesinde Ameriİlk sırada Libor skandalının devamı
kan Doğal Tarih Müzesi Müdürü, Havacılık
olarak muhtelif endekslerde de benzer türde İmalât yöneticileri ve bir yatırım şirketinin
manipülasyonlar (yönlendirme/güdümleme) beş yıllık bankacılık deneyimi 1985’te sona
olup olmadığı hususu mercek altına alınmış. eren bir yöneticisinin yer alması gibi ilginç
Şüpheli görülen endeksler şöyle sıralanmış: tespitlere yer verilmiş.
(1) WM/Reuters currency fixes, (2) Isdafix,
Bu tür risklerin sadece finansal kurumlar
(3) National Balancing Point gas rate, (4)
için değil reel sektör için de çok önemli
Petrol fiyatları endeksleri, (5) Gümüş, (6)
riskler olduğunu tekrar hatırlatalım ve
Caiso elektrik endeksi, (7) LME AlüminOpRiskTurkey 2013 Konferansı’na geçelim.
yum endeksi.
Operasyonel riskler, tanımlanması, belirlenİkinci sırada ise yüksek güvenlik sınırlamesi, ölçümü ve yönetimi açısından diğer
rını delen casus amaçlı dinleme girişimleri
risk türlerine nazaran daha karmaşık ve zor
yer alıyor. Özel hayatın gizliliğini büyük
bir sınıfta yer almakta. Bu konuda en büyük
ölçüde ihlal eden bu durumun ortaya
eksiklik hiç şüphesiz yaygın ve kapsamlı bir
çıkması ülkeleri tedirgin etti. Özellikle
veri tabanının henüz oluşturulamamış olması
Edward Snowden’in konuyu dillendirmesi,
ve bu riskleri ölçmede başvurulan mevcut
ABD’nin Almanya’yı dinlediğinin teyit
istatistiki yöntemlerin karmaşıklığı ve zaman
edilmesi birçok ülke üst yönetimini telaşzaman yetersiz kalması. İşte tüm bu hususlandırdı. Bilgi güvenliğinin önemi tekrar
ların ele alınıp tartışılacağı “OpRisk Turkey
vurgulandı ancak teknolojik gelişmeler
2013” konferansı 2-3 Aralık 2013 tarihlerinkarşısında güçlünün güçsüze olan üstünlüğü de Sheraton Maslak İstanbul’da düzenleniyor. İlki geçen yıl düzenlenen bu konferans
bir kez daha ortaya çıktı.
büyük ilgi görmüştü. Düzenlenecek olan bu
Üçüncü sırada iç denetim ve kontrol
konferans ile finansal piyasalarda çalışanlar,
zafiyetleri yer alıyor. Özellikle felaket kaydenetim otoriteleri, profesyoneller ile akadenaklı durumlarda iş sürekliliğinin kesintiye
mik dünyanın operasyonel risk çatısı altında
uğraması halen ciddiyetini koruyan bir risk
bir araya getirilmesi amaçlanmış. Her biri
olarak ilk on sırada yerini alıyor.
konusunda uzman olan ve operasyonel risk
Dördüncü sırada ise kara paranın akalanında Basel 2/3 dahil olmak üzere son
lanmasına ilişkin operasyonel riskler var.
gelişmeleri, yenilikleri ve teknikleri sizlerle
Bu konu düzenleme ve denetim otoritelepaylaşacak olan konuşmacıların bu sürece
rini hayli meşgul edecek gibi görünüyor.
FATF’ın endişe listesinde maalesef ülkemiz bir diğer katkısı da ülkemizde bu alanda gelinen seviyeyi ortaya koyacak olmaları olarak
de bulunuyor. Liste üç kategoriye ayrılmış,
ifade edilmiş. Dolayısıyla konuşmacılar ve
ilk kategoride “uluslararası finansal sistem
katılımcılar arasında verimli, öğrenmeye
için ciddi tehdit içeren ülke” olarak niteleve bilgi paylaşımına dayalı kazan-kazan
nen ve yaptırım uygulanan İran ve Kuzey
tarzında bir iletişim ağı oluşması hususu da
Kore var. Türkiye ise Cezayir, Burma,
gözetilmiş. Konferans ile ilgili gelişmeler ve
Ekvator, Etiyopya, Endonezya, Kenya,
katılım konusu http://www.opriskturkey.com
Moğolistan, Pakistan, Suriye, Tanzanya ve
adresinde yer almakta.
Yemen’in bulunduğu “yerinde sayanlar”

