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İnternetin hayatımıza girmesi hem ticaret yaşamında
hem de kişisel iletişimde hepimize büyük kolaylıklar
sağlamıştır. Bu kolaylıklarına karşılık internet
ortamında paylaştığımız bilgilerin güvenliği ise artık



Bilgi güvenliğinin önemi (Sayfa 2-3)



Bunları biliyor musunuz?
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” nedir?
(Sayfa 4)



SPK’dan haberler (Sayfa 5)



“Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Tablolar
Analiz Eğitimi” gerçekleştirildi (Sayfa 5)



sadece anti-virüs programlarıyla sağlanamayacak
kadar zorlaşmıştır. (Sayfa 2-3)

2.Operasyonel Risk Konferansı İstanbul’da
yapıldı (Sayfa 6)



“İşletmelerin Devrine Yardımcı Olmak”

2.Operasyonel Risk Konferansı OpRisk Türkiye 2-3 Aralık’ta İstanbul’da
Yapıldı
Avrupa KOBİ Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Edirne
Ticaret Odası ve KOSGEB Edirne Hizmet Merkezi
Tarafından “İşletmelerin Devrine Yardımcı Olmak”
Toplantısı Yapıldı

Bunları Biliyor musunuz?
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü”
2013 yılında yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği, ihracat yapan firmalar için büyük önem taşımakta ve istenilen
yetkinliği elde eden firmalara çok özel ayrıcalıklar sağlamaktadır. Bu
yönetmelikte şart olarak konulan bir uygulama ise veri güvenliğine verilen
önemi ve bu konuda gereken hassasiyeti gösterip yatırım yapan firmalara
tanınacak ayrıcalıklara işaret etmektedir. (Sayfa 4)

Bilgi Güvenliğinin Önemi

Bilgi güvenliği üretilen bilginin, üretim ve hizmet sürekliliği sağlamak, maddi kayıpları minimuma
indirmek üzere, tehdit ve tehlike alanlarından korunmasıdır. İnternetin hayatımıza girmesi hem ticaret
yaşamında hem de kişisel iletişimde hepimize çok büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bu kolaylıklarına karşılık
internet ortamında paylaştığımız bilgilerin güvenliği ise artık sadece anti-virüs programlarıyla
sağlanamayacak kadar zorlaşmıştır. Özellikle büyük firmaların biriktirdiği ticari bilgilerin büyüklüğü ve
çeşitliliği, bilginin korunması açısından daha da fazla önem taşımaktadır. Günümüzde, hacker olarak
tanımladığımız bilgisayar korsanlarının ilgi alanları artık kişisel bilgilere ulaşabilmekten çıkmış ve büyük
firmaların hatta ülkelerin iç yazışmalarına ve sırlarına ulaşmaya kadar
varmıştır.
Siber güvenlik kavramının önemi her geçen gün artmakta ve rakip
firmaların BIG DATA’ *sına ulaşmak için etik değerler bile göz ardı
edilebilmektedir. Firmalar müşterilerine “kişiye özel” hizmet sunabilmek için
internet ortamında elde ettikleri çok sayıda bireysel bilgiyi sistemlerinde
saklıyor ve bu bilgileri amaçları doğrultusunda sınıflandırıyorlar.
Büyük teknoloji devlerinin yatırım yaptığı BIG DATA bilindiği üzere,
şirketlere elde ettikleri milyonlarca veriden amaçlarına uygun analizler
yapabilmelerini ve eş zamanlı hizmet kanalları oluşturabilmelerini
sağlamaktadır. Artık müşteriye alışveriş noktasına gittiğinde değil öncesinde ulaşmak, alışveriş tercihlerini
bilmek, bilgiyi kişiselleştirmek gerekmektedir. Bunun için de müşteri tarafından internette dolaşılan
sayfalar, sosyal medyada tıklanan resimler, izlenen videolar, okunan bloglar hakkında bilgi toplamak
büyük önem taşımaktadır.
Bu yüzden firmaların bilgi işlem (IT) alt yapısını sağlamlaştırırken
eş zamanlı olarak da bilgi güvenliği konusuna gereken önemi
vermesi ve yatırım yapması kalıcılıkları için kaçınılmaz bir hal
almıştır. Şirketlerin yönetim kadrolarına CIO (Chief Information
Officer - Bilgi Sistemleri Grubu Başkanı) eklenmesi konunun
artık sadece bilgi işlem bölümü ile kontrol edilemeyecek kadar
önemli hale geldiğinin en iyi göstergesidir.

Sistemimizi Nelere Karşı Korumalıyız?

Neler yapılabilir?
Bilgi güvenliğini sağlamak için firmaların ilk etapta almaları gereken önlemlerden bazıları şöyle sıralanabilir:
 Tanımadığınız yerlerden gelen yüklü dosya ekleri olan mailleri açmadan silin.
 Çalışanlarınızın her biri farklı şifrelerle belirli sayıda bilgiye erişim sağlayabilsinler.
 Program kurma, şifre değiştirme, dosya silme, sistem ayarlarını değiştirme yetkisini kısıtlayın.
 Firmanızın veri tabanını farklı ve güvenli başka bir ortamda yedeklemesini yapın.
 Siber güvenlikle ilgili bir birim oluşturun ve bir sorun yaşadığınızda anında

müdahale edilmesini sağlayın.
Türkiye’de 500 bin bilgisayarın hackerlar tarafından saldırıya uğradığı
düşünülürse konunun ciddiyeti daha iyi anlaşılabilir. Özellikle KOBİ’lerimizin
dikkatini konuya çekmeye çalışarak çok geç olmadan gereken önlemleri
almanız gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bu sayede kurumsal
saygınlığınız korunacak ve artacaktır.

Peyman YÜKSEL
Eğitim ve Yayın Koordinatörü
CGS Center
* BIG DATA: “Zamanla toplanan büyük miktarda verilerin ekonomik ve ölçeklenebilir bir biçimde ve ilişkisel veritabanı

Bunları Biliyor musunuz?
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” Nedir?

2013 yılında yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, ihracat yapan firmalar
için büyük önem taşımakta ve istenilen yetkinliği elde eden firmalara çok özel ayrıcalıklar sağlamaktadır. Bu
yönetmelikte şart olarak konulan bir uygulama ise veri güvenliğine verilen önemi ve bu konuda gereken
hassasiyeti gösterip yatırım yapan firmalara tanınacak ayrıcalıklara işaret etmektedir. ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi yukarıda adı geçen yönetmelikte şart olarak sunulan bir sistemdir. Eğer
ihracat yapan bir firma iseniz, ürününüzü hiçbir gümrük sahasına sokmadan kendi imalat noktanızdan
gümrükleme işlemlerini yerinde yaparak yurtdışına gönderebiliyorsunuz. Bunun için de firmanızın
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” nü elde etmesi gerekiyor.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine
getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip
bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve
imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü alabilmesi için,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın istediği ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ISO 9001
(Kalite Yönetim Sistemi) sertifikasyonlarını tamamlamış olması gerekiyor.

Bu sayede ürününüzün gümrük işlemleri imalat noktasında tamamlanıyor. Hem zamandan hem de paradan
kazanıyorsunuz. Ürününüz gümrüklerde yükleme-aktarma-boşaltma işlemine tabii olmadığı için, kırılma,
dökülme vb hasarları görme riskini de azaltmış oluyorsunuz. 'Yetkilendirilmiş Yükümlü' statüsü kazanan
firmalar 'Yerinde Gümrükleme' ve 'İzinli Gönderici' haklarından faydalanır ve alınan sertifikalar sayesinde
prestij elde etmiş olurlar.

Kaynakça: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 111 soruda “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü”

SPK’dan Haberler
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu
30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun “Kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 6 ncı maddesi
uyarınca Kanun’un kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin 52 ve 54’üncü maddelerinde yer verilen
düzenlemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, borsa yatırım fonlarına ilişkin olarak uygulamada
karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasalarımızın şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda
işleyişinin sağlanması amaçları kapsamında Seri:VII, No:23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına (BYF) İlişkin
Esaslar Tebliği yürürlükten kaldıran yeni bir Tebliğ hazırlanmıştır. Hazırlanan Tebliğ ile, BYF’lerin
kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların halka arzına ve kamunun
aydınlatılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.
Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” kapsamında ilk Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’nda
Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri” verildi.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun hayata
geçirdiği “Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” ile Global Board Ready
Women inisiyatifi Kurucu Ortağı ve Global Telecom’s Women Network
Başkanı Bridget P. Cosgrave’ın konuşmacı olduğu konferansın sonunda
Türkiye’nin ilk “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri” de İsveç Başkonsolosu Jens
Odlander’in katılımıyla sahiplerini buldu. Turcas Petrol, Martı Otel İşletmeleri, Logo Yazılım, Türk Tuborg ve
Hürriyet Gazetecilik ödüle layık görülen şirketler oldu.

CGS Center “Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Tablolar Eğitimi” Gerçekleştirdi
CGS Center tarafından düzenlenen, “Finansçı Olmayanlar İçin
Finansal Tablolar Eğitimi” 30 Kasım 2013 tarihinde Ankara Divan
Oteli'nde gerçekleştirilmiştir. CGS Center’ın deneyimli eğitim kadrosu
içinde yer alan ODTÜ İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr.
Adil ORAN tarafından verilen eğitim programına şirket yöneticileri
katılmıştır. Program içeriğinde yer alan konular dahilinde katılımcılar
genel finansal tablolar ve önemli finansal oranlar hakkında
bilgilendirilmişlerdir.
Uygulama çalışmaları ile de verilen eğitim içeriğinin kalıcı olması
amaçlanmıştır. Eğitim sonucu katılımcı firma yöneticilerine katılım
belgeleri verilmiştir.

2.Operasyonel Risk Konferansı OpRisk Türkiye 2-3 Aralık’ta İstanbul’da Yapıldı
Operasyonel Risk Enstitüsü tarafından ikincisi düzenlenen ve CGS Center’ın da
sponsor olarak destek verdiği “2.Operasyonel Risk Konferansı OpRisk Türkiye” 23 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Sheraton Maslak’ da gerçekleştirilmiştir. Konferansa
birçok yerli ve yabancı konuşmacı katılmıştır.
Operasyonel riskler yolsuzluklar ve bilgi teknolojileri kullanımında yaşanabilecek
aksaklıklardan kaynaklandığı gibi deprem, fırtına, sel gibi doğal afetlerin birer
bankacılık ve ekonomik finansal krize dönüşmesi gibi süreçleri de oluşturur. Ortaya
çıkan ikincil risk itibar riski olmakta ve bu riskin
(itibar kaybının) telafisi yıllar alabilmektedir.
Konferansa konuşmacı olarak katılan CGS Center
kurucu başkanı Dr. Güler Manisalı Darman, yapığı konuşmada;
 ABD, İngiltere ve Fransa’da kurumsal yönetim uygulamaları
 Operasyonel Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetim İlişkisi
 SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, konularına değinmiştir.

Avrupa KOBİ Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Edirne Ticaret Odası ve KOSGEB Edirne
Hizmet Merkezi Tarafından “İşletmelerin Devrine Yardımcı Olmak” Toplantısı Yapıldı
Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri
çerçevesinde Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Edirne
Hizmet Merkezi ile ortaklaşa, Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı
salonunda bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir. KOSGEB Edirne
Hizmet Merkezi KOBİ Uzmanı Gülden
Uslu katılımcılara KOSGEB faaliyetleri hakkında bilgi verdi. KOSGEB Başkanlık Müşaviri Aynur Odaman
'İşletmelerin Devri Avrupa Birliği ve Türkiye Çalışmaları', Makro Danışmanlık Firması sahibi Doğan İncesulu
‘İşletme Devri' ve CGS Center Stratjik Planlama ve İnsanlık Kaynakları Koordinatörü Aytuğba Baraz
‘Aile
Şirketlerinde Kurumsallaşma - Aile Anayasası ve Veliaht Planlama’ konularını içeren sunumlar
gerçekleştirdiler.
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