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Rekabet yasağı

e ni T ürk T icare t Yas as ı ge re ğince yapılan düze nle me le rle
ge çmişte işçi işve re n ilişkile rinde ortaya çıkan bir takım aks aklılar
gide rilme ye çalışılıyor. Se ndikalara
bağlı ve ya bağıms ız çalışanların bazılar ı ge çmişte yas a boşluklar ından
yar ar lanıp işve r e ni zor a s okacak
uygulamalar a başvur muşlar dı. Bu
konuda ilgili makamlar ne ys e ki işve re nin s e s ini duymuş ve kanunda ye r
alan madde le rin uygulanmas ı konu-

manşet
s unda önayak olmuşlar. “Çalışanların başvuracağı makam varke n
işve re nle rin başvuracağı makam
yok mu?” diye s oran işve re ne yol
gös te riliyor. Böyle ce işçi işve re n
barışını ilke e dine re k he r iki tarafın mağduriye tinin ortadan kaldırılmas ı he de fle nmiş.
Bu uygulamalardan be lki hale n
daha bihabe r olan pe k çok işve re n
var. Maruz kaldıkları durum is e
ortada. Ye ni je ne ras yondan bazı
ge nç fırs atçılar, bir s üre çalıştıktan
s onr a ayr ıldıklar ı işle tme le r in
önce likle know- how’larını başka
işle tme le re trans fe r e de re k çıkar s ağlıyorlar. Bu durum küçük işle tme le rde n
tutun aklınıza ge le bile ce k e n büyük
çaptaki kurums al markaların işle tme le ri için dahi ge çe rli. İşle tme le rin gizli
bilgile rinin korunmas ı yönünde ke ndi
içle rinde hazırladıkları s özle şme le r de
bazı durumlarda ge çe rs iz kalabiliyor.
Ancak bu durum umuts uz vaka de ğil.
Yukar ıda s özünü e ttiğimiz ilgili
makamlar kanun ge re ğince bu tip
pe rs one l hakkında işve re nin re kabe t

yas ağı ile ilgili dava açabile ce ğini
açıklıyor. Böyle ce öze llikle şirke t bilgile rinin başka bir şirke te aktarılmas ı
gibi işve re ni mağdur e de n durumların
ortadan kaldırılmas ı he de fle niyor.
Mağduriye tle rin ortadan kaldırılmas ında he de fin bağcıyı dövme k de ğil
üzüm ye me k olmas ı göz ardı e dilme me li. İşve re nin de işçinin de amacı
huzurlu bir çalışma ortamında kazanç
s ağlamak ike n huzuru bozanlara da
yaptırımların ge ç kalınmadan uygulanmas ı ge re k. Nas ıl ki e me ğinin karşılığını alamayan işçi başvuracak me rci
bulabiliyors a işve re n de şirke t bilgis ini başka bir şirke te aktaran, şirke t
kadros unu farklı bir firmaya taşıyan,
işe ge ç ge le n, ke yfi olarak ge lme ye n
işçide n dolayı uğradığı zararı tahs il
e de bilme lidir . Ar tık bu yüzyılda;
öne mli bilgile re rahatça ulaşılabile n bir
te knoloji çağında re kabe t yas ağının
anıldığı olaylarda e li kolu bağlı kalan
kuruluşların kaybı büyük oluyor. Bunu
e nge lle me nin yolu kanunlarda açıkça
ye r bulan uygulamaların hayata ge çirilme s i.

Çekte e-rapor resmen başladı

Bugüne kadar banka şubeleri, internet bankacılığı ve ATM’lerden alınabilen Çek ve Risk Raporları, artık ERapor Sistemi ile elektronik ortama taşınıyor. Vadeli mal satışında alınan risklerin en aza indirilmesi yolunda büyük bir adım atıldı.
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redi Kayıt Bürosu’nun
yeni bina açılışı ile ERapor Sistemi’nin tanıtımı
birlikte
gerçekleşti.
2012’nin son aylarında gündemi sıkça meşgul eden ve özellikle çeklerle ilgili araştırmalarda kullanılan finansal sicil sorgulaması artık tek bir siteden
yapılabilecek. Böylece finansal

sicile ulaşmak ortalama 5 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşecek. Vadeli mal satışında
alınan risklerin en aza indirilmesi yolunda büyük bir adım
atılırken Basel kriterleri bir kez
daha gündeme geldi.
Kredi Kayıt Bürosu (KKB),
Ocak ayı başında kullanıma
sunduğu E- Rapor Sistemi ile
ticaret hayatında yeni bir
dönem başlatıyor. Bugüne

Sistem nasıl işliyor?
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- Rapor Sistemi’nde
internet üzerinden erapor alabilmek için
www.kkb.com.tr web sitesinden üyelik şartı aranıyor.
Üye olmak için gerçek ve
tüzel kişiler, www.kkb.com.tr
üzerinden
bireysel
ve
kurumsal üyelik işlem adımlarında bulunan kısa bir bilgi
girişi yapıyor. Üyeliğin aktif
hale gelmesinin ardından
kullanıcılar, şifreleri ile sisteme giriş yapabiliyor ve KKB
internet şubesi üzerinden Çek
ve Risk Raporları’na e- rapor
olarak ulaşabiliyor. Raporlar,
kişi ve kurumların kendi
onayları doğrultusunda 3.
kişiler tarafından da alınabiliyor. Üyelik işlemi sonrasında
cep telefonu üzerinden Çek

ve Risk Raporlarına bir SMS
ile ulaşılabiliyor. Üye, cep
telefonunun mesaj bölümüne
kendi Risk veya Çek Raporu
için, “Riskim veya Çekim”
yazıp bir boşluk bıraktıktan
sonra TCKN son dört hanesini yazarak; 3. şahıslara ait
raporları sorgulamak istediğinde ise “Risk veya Çek”
yazıp bir boşluk bıraktıktan
sonra 3. şahıs TCKN, yeniden bir boşluk bırakarak
kendi TCKN’sinin son dört
hanesini yazarak, operatör
farkı gözetmeksizin 4552’den
KKB’ye SMS göndererek
süreci başlatıyor. Kişinin
kendi Çek ve Risk Raporu
cep telefonuna hemen, 3.
şahsa ait Çek ve Risk Raporu
ise, ilgili kişinin onayı alındıktan sonra SMS ile gönderiliyor.

kadar banka şubeleri, internet
bankacılığı ve ATM’lerden alınabilen Çek ve Risk Raporları,
artık E- Rapor Sistemi ile elektronik
ortama
taşınıyor.
www.kkb.com.tr web sitesi
üzerinden bir kerelik üyelik
gerçekleştirilmesinin ardından,
internetten ya da cep telefonundan bir SMS ile erişim sağlanan Çek ve Risk Raporları’na,
5 saniye gibi kısa bir sürede
ulaşmak mümkün hale geliyor.
Kredi
Kayıt
Bürosu’nun
Türkiye Odalar Borsalar Birliği
(T OBB), T C Nüfus
ve
İşleri
Genel
Vatandaşlık
Müdürlüğü, bankalar ve GSM
operatörlerinin ortak çalışması
ile hayata geçirdiği E- Rapor
Sistemi ile finansal sicili sorgulamak daha kolay, hızlı ve
güvenli hale geliyor. Kredi
Kayıt Bürosu yeni bina açılışı ve
E- Rapor Sistemi’nin tanıtımının
gerçekleştiği törende açıklamalarda bulunan Kredi Kayıt
Bürosu Genel Müdürü Kasım
Akdeniz; “Günümüzde ticari
hayat son derece hızlı ilerliyor.
Vadeli mal satışı ile karşı taraf
riski alan kişi ve kurumlar için
alacak riskinin etkin yönetimi
büyük önem taşıyor. Özellikle
KOBİ’ler birkaç çekinin ödenmemesi durumunda ciddi
problem yaşayabiliyorlar. Bu
bakımdan kişi ve firmaların
kendilerine ve 3. şahıslara ait
finansal sicil bilgilerini paylaşabilmeleri için hızlı ve güvenli

sistemlere ihtiyaç duyuluyor.
Bu ihtiyaçtan hareketle biz de
Kredi Kayıt Bürosu olarak,
bireylere ve tüzel kişilere ait
bilgilerin hızlı bir şekilde paylaşılabilmesi amacı ile Çek
Raporu ve Risk Raporu’nu
elektronik ortama taşıyarak
SMS ve KKB web sitesi olan
www.kkb.com.tr
üzerinden
kullanıma sunduk. Raporların
kullanımının artması ile birlikte
ticari hayatta şeffaflığın artmasını ve taahhütlerini zamanında
yerine getiren, finansal disiplinini sağlamış firmaların daha
uzun vade ve daha düşük fiyat
bularak rekabet güçlerinin artmasını bekliyoruz. Kişiler açısından da raporlar, kendi risklerinin yönetimi ve finansal
kurumlar nezdinde izlenen
kredibilite bilgilerinin gelişimi
konusunda yol gösterici olacaktır”
diye
konuştu.
Güvenliğin en önemli unsur
olduğuna dikkat çeken Kredi
Kayıt Bürosu Genel Müdürü
Kasım Akdeniz sözlerine şöyle
devam
etti:
“E- Rapor
Sistemi’nde, dikkatle üzerinde
durduğumuz konuların başında
güvenlik geliyor. Sistemimizi,
tüm bilgilerin mutlaka hesap
sahibinin bilgisi ve onayı doğrultusunda paylaşılması üzerine
şekillendirdik.
Önümüzdeki
dönemlerde üyelik işlemleri
altından riski önleyici farklı hizmetlerin de sunumunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

Başkanı
- Sedat Şükrü ÜNLÜTÜRK, Üye,
Sektörel Politikalar ve Sektörel
Kuruluşlar
ile
İlişkiler
Komisyonu Başkanı
- Simone KASLOWSKI, Üye,
Avrupa Birliği İşleri Komisyonu
Başkanı
- Esin GÜRAL ARGAT, Üye,
Bilgi Toplumu, Bilgi, İletişim
Teknolojileri ve İnovasyon
Komisyonu Başkanı
- Tarkan KADOOĞLU, Üye,
Bölgesel Kalkınma Politikaları
ve İş Dünyası Kuruluşları ile
İlişkiler Komisyonu Başkanı
- Osman F. BOYNER, Üye
Küresel Ekonomik İlişkiler
Komisyonu Başkanı
- Volkan
VURAL,
Üye,
Uluslararası Siyaset ve Yurtdışı
Tanıtım Komisyonu Başkanı
- Zafer Ali YAVAN, Üye Genel
Sekreter

TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek
Üyeleri ise şöyle:
Hasan AKÇAKAYALIOĞLU
Metin AKMAN
Ahmet ASLAN
Bahadır BALKIR
Erol BİLECİK
Mustafa ÇAMLICA
Davut DOĞAN
Nur GER
Murat ÖZYEĞİN
Mustafa Erhan SAY
Orhan TURAN
Ali İhsan YEŞİLOVA

Tüsiad’da yeni başkan Yılmaz
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ÜSİAD’ın yeni Yönetim
Kurulu belirlendi. İki
dönem başkanlık yapan
Ümit Boyner görevini tek aday
olan Muharrem Yılmaz’a devretti. TÜSİAD’ın 17 Ocak 2013
Perşembe günü gerçekleşen 43.
Genel Kurulu toplantısında
TÜSİAD Yönetim Kurulu,
Yüksek
İstişare
Konseyi
Başkanlık Divanı, Denetleme
Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleşti.
Genel Kurul toplantısında,
TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu
Üyeleri belli oldu. Genel
Kurul’da seçilen yeni Yönetim
Kurulu,
ilk
toplantısında,
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Muharrem YILMAZ’ı, Başkan
Yardımcılıklarına ise Haluk
DİNÇER, Tayfun BAYAZIT ve

Memduh BOYDAK’ı seçti.
Toplantı sonucu belirlenen
2013- 2014 Dönemi TÜSİAD
Yönetim Kurulu Asil ve Yedek
Üyeleri, şöyle gerçekleşti:
TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil
Üyeleri:
- Muharrem YILMAZ, Yönetim
Kurulu Başkanı
- Haluk
DİNÇER,
Başkan
Yardımcısı, Parlamento İşleri ve
Siyasi Reformlar Komisyonu
Başkanı
- Tayfun BAYAZIT, Başkan
Yardımcısı, Ekonomik ve Mali
İşler Komisyonu Başkanı
- Memduh BOYDAK, Başkan
Yardımcısı, Sosyal Politikalar
Komisyonu Başkanı
- Cansen BAŞARAN SYMES,
Üye, Sayman, Şirket İşleri
Komisyonu Başkanı
- Cenk ÇİMEN, Üye, Sanayi ve
Tarım Politikaları Komisyonu
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duruma ge lir, tüm
bilgisayar sistemleri çökerse ve ülke içi
Doç.Dr.
he r türlü dijital,
elektronik iletişimiC.Coşkun
Küçüközmen niz felç olursa, hatta
elektrik dahi tamacoskun.kucukozmen@ieu.edu.tr
me n de vre dışı
kalırs a B, C, D
var
Rahat olalım, gizlimiz planlarınız
mıdır? Paniği nasıl
saklımız kalmamış
önler, kitlelere nasıl
ulaşır
ve onları nasıl
zaten!
kontrol edersiniz?
e ğe rli okurlar, he r ne Gelelim devlet yönetimine, gizli
kadar günlük basınımızda belgelere, diplomatik yazışmanadiren yer bulsa da şu lara ve gizli anlaşmalara. Çok
an bazı ülkeler arasında ciddi bir yakın ge çmişte bir Wikile aks
s avaş s öz konus u. Bu s avaş fırtınası yaşandı. Olay bir anda
topla, tüfe kle , füze yle de ğil, unutuldu. Yani şimdi sizce bu
tamamen siber sahalarda tekno- işler kapandı mı? Bu işi yapanlar
silahlar kullanılarak yapılan bir bıraktı mı? Bir RedHack olayı ile
savaş. Savaşın yıkıcı etkisi (insan ortaya çıkanlar yakın gelecekte
kaybını bir an için denklem dışı daha büyük skandalların ortaya
tutarsak) üzerinize atom bomba- çıkmasının bir öncüsü olabilir
s ı düşme s inde n daha vahim. mi? Peki, banka hesaplarımız ve
Konuyu basite indirgeyelim ve kre di kartlarımız ne kadar
bu işin adına casusluk, önlemek güvende?
için gösterilen çabalara da karşı
Değerli okurlar, hedef bilgiler
casusluk diyelim. Tarihi kay- arasında artık PC’lerdeki dosnaklar casusluk işini iki bin yıl yalar da yer alıyor. Artık txt,
önce s ine kadar götürüyor ve csv, eml, doc, vsd, sxw, odt,
tarihte ilk casusluğun İbranilere docx, rtf, pdf, mdb, xls, wab,
kadar uzandığı ifade e diliyor rst, xps, iau, cif, key, crt, cer,
(Wikipedia’da ayrıntılı ve atıflar hse, pgp, gpg, xia, xiu, xis, xio,
içeren çok sayıda doküman mev- xig, acidcsa, acidsca, aciddsk,
cut, özellikle Rahab’ın hikâyesini acidpvr, acidppr ve acids s a
okumanızı öneririm).
uzantılı dosyalar da belli çevreInternet ve dolayısıyla tekno- le rin he de fi aras ında ye r
lojik ge lişme le r ne tice s inde almakta.
casusluğun seyri son yirmi yıl
Bir soru daha soralım: Uydu
içinde ciddi ölçüde yön değiştirmiş mu? Kripto mu? Açalım soruyu.
ve kaçınılmaz olarak akıl almaz Uzaya uydu göndermek mi daha
bir hıza ulaşmıştır. Bu yazıda söz e konomik, yoks a uzaydaki
konusu tehditleri farklı açılardan uydunun dünyaya gönde rdiği
ye rimiz e lve rdiğince s izle re bilgilerin şifresini çözerek bu
aktarmaya çalışacağım.
bilgile re ne re de ys e be le şte n
Hayatımıza yön veren ve işleri- konmak mı?
mizi kolaylaştıran birçok cihaz
Değerli okurlar casusluk işi
bugün aynı zamanda üretim türü- süreklilik gerektiren bir iştir ve
nü, miktarını ve nihai kullanıcı bu işin temel aktörü artık teknoprofilini belirlemekte kullanıl- loji olmuştur. Gelişen teknoloji
maktadır. Örneğin belli bir mer- ile birlikte casusluğun tespiti ve
kezde toplanan kredi kartı har- önlem alınması giderek güçleşcama istatistikleri ile firmalar, mektedir.
ürettikleri ürünler, bunların hangi
Bugün casusluk hedeflerinin
boyutta tercih edildiği ve bölge- en başında diplomatik kurumlar
sel satış istatistikleri ile gelir ile
de vle t
ge lme kte dir.
gruplarına ve yaşlara göre dağı- Kaspersky Laboratuarı tarafınlımı gibi son derece değerli bil- dan yapılan bir araştırmada 39
giler elde edilmekte ve bu bilgi- ülke nin muhte lif kurumlarına
leri üretim stratejilerinin vazge- karşı siber saldırı yapıldığı rapor
çilmez girdisi olarak kullanmak- edilmiştir. Kimliği tespit ediletadırlar.
meyen siber saldırganların son
Cep telefonlarının geldiği derece hassas bilgilere ulaştığı
nokta ise daha ürkütücü. Dijital iz ve bu işi altı yıldan beri yaptıkbırakmaktan ve konuşmaların ları tespit edilmiştir. Saldırıya
kolayca kaydedilmesinden tutun, maruz kalan kurumlar başta
neredeyse kullanıcının tüm özel- elçilikler, kamu kurumları, ordu,
liklerini ve özelini deşifre edebi- nükleer tesisler, hava ve uzay
lecek her türlü bilgiyi bu yolla araştırma enstitüleri, petrol ve
takip etmek mümkün (işin yasal gaz şirketleri olmak üzere yüktarafını bir an için ihmal etmek sek profile sahip diğer kurumlar
koşuluyla).
olarak açıklanmıştır.
Hepinizin aşina olduğu basit bir
Bu konuda FBI tarafından
örnek verelim. Google ile yaptı- geliştirilen ve 1997- 2005 yıllağınız aramalar bile hakkınızda bir rı arasında kullanılan Carnivore
çok bilgiye ulaşılmasına imkân sistemi bir nevi siber koku alma
ve riyor.
Arama
e s nas ında işle vi ile güve nlik çe mbe rine
Google sizi hemen yerel google e kle nmiştir. 2005 yılında is e
hapsine alıyor ve aradığınız bil- Narus Ins ight is imli yazılım
giler size nasıl ulaştığını anlaya- Carnivore ’nin ye rini almıştır.
mayacağınız bir algoritma ile Bugün e lbe tte birçok karşı
ekranınıza geliyor. Yani size ne cas us luk yazılımı me vcuttur.
veriliyorsa onunla yetiniyorsu- Ancak görünen o ki bu işin sonu
nuz! Günlük hayatımızın vazge- yok! Bu konuda yazılmış son
çilmezi Google ile yakın çağ ikiye derece nitelikli raporlara interbölünmüş durumda, G.Ö. ve G.S., net üzerinden erişmek mümkün.
yani Google öncesi ve sonrası.
Siber casusluk konusunda hangi
Konumuza dönelim. Şirketlerin ülkenin ya da kimleri öncülük
durumuna gelince işin önemi ve e ttiğini bilme k zor, tamame n
ciddiyeti artıyor. Basitten başla- teknoloji ve yazılım işi olan bu
yalım. Bilgis ayar s is te minizin çabalar nitelikli insan kaynağı,
çökmesi işinizi ne kadar etkiler? para ve ileri teknoloji gerektirBu konuda hiç analiz ya da stres me kte dir. T e knoloji yoluyla
testi yaptınız mı? Bir an için şir- işlerimiz kolaylaşırken risklerin
ket e- posta sisteminizdeki tüm ciddi bir şekilde arttığını göz ardı
bilgile rin s ilindiğini düşünün. etmemek gerekiyor.
Ke ndinizi nas ıl his s e de rs iniz?
Konunun önemini şöyle vurGelelim AR- GE ağırlıklı çalışan gulayalım ve bitirelim. Devlete
şirke tle re . Milyonlarca hatta ait gizli bilgilerin ele geçirilmesi
milyarlarca dolar harcayarak yoluyla devletlere şantaj yapge rçe kle ştirdiğiniz
buluşları, mak mümkündür. Hatta devleti
yenilikleri bir T IK ile kendi bil- yönetenler bile bu yolla kontrol
gisayarına indiren birisinin siz- edilip yönetilebilir. Mühür kimde
den önce bu işe girişmesi sizi ve ise Süleyman O’dur misali, tekişinizi nasıl etkiler?
noloji kimdeyse padişah odur.
Gelelim ülke savunmasına. He pinize görünür, görünme z
Bir anda savaş uçaklarınız kal- siber kazalardan muaf günler
kamaz, radarlarınız çalışmaz diliyorum.
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