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TTB’den TestIstanbul Konferansı, 
Feriye Sarayı’nda

Yazılım Test ve Kalite Derneği, 
geleceğin uzmanlık alanı olan 
test uzmanlığı için düzenlediği 
konferansta, dünyaca ünlü 
teknoloji devlerini ve uzmanları 
bir araya getirecek.

Türkiye’de ilk ve tek olan Yazılım Test ve 
Kalite Derneği (Turkish Testing Board - 
TTB), 24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde Ortaköy 
Feriye Sarayı’nda TestIstanbul Konferansı’nı 
gerçekleştiriyor. “TestIstanbul 2012 
Konferansı”nın bu yılki ana teması, “daha iyi 
ve daha hızlı bir yazılım için test otomasyonu 
(Test Automation For a Better Faster 
Software)”olacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
konferansa, yurt içi ve yurt dışından binden 
fazla profesyonelin katılımı bekleniyor.  
TestIstanbul 2012, Google ve Firefox gibi 
dünyaca ünlü teknoloji devlerini, Dorothy 
Graham ve Lee Coopland gibi alanındaki 
uzmanları bir araya getirecek. Etkinliğin 
HP, platinum; Turkcell ve Keytorc Teknoloji 
Hizmetleri, altın ve 4s gümüş sponsorluğunu 
üstleniyor.
TestIstanbul Konferansı, Uluslararası 
Yazılım Test ve Kalite Derneği (International 
Software Testing Qualifications Board - ISTQB) 
tarafından küresel çapta gerçekleştirilen 
konferansların Türkiye ayağını oluşturuyor. 
Konferans ile, bankacılık, telekom, sigorta, 
finans, reklam gibi üretim ve bilişim sektörleri 
ile akademisyenler başta olmak üzere tüm 
dünyadan profesyoneller bir araya gelecek. 
Test otomasyonuna odaklanmanın iş 
dünyasındaki önemini vurgulayan TTB 
Başkanı Koray Yitmen, Türkiye’de yazılım 
testinin geliştiğini, fakat potansiyelin çok 
daha yüksek olduğuna işaret etti. Yitmen, bu 
potansiyeli açığa çıkarmak ve her yıl daha da 

ileriye taşımak adına bu konferansı hayata 
geçirdiklerini belirtti. 
“İş dünyası artık test otomasyonunun getirileri 
karşısında testlerini otomatize edip etmemeyi 
sorgulamaktan çok, test otomasyonunu nasıl 
yapacağını sorgular hale geldi. Çünkü test 
otomasyonu, şirketlerde testlerin verimliliği ve 
etkinliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda 
test uzmanlarının eforlarını daha katma değerli 
işlere yönlendirmesini sağlıyor” diyen Yitmen, 
konferansta iki gün boyunca uluslararası ve 
yerel konuşmacıların kendi kurumlarından 
örnekler vererek hem neden test otomasyonu 
yapılması, hem de test otomasyonunun nasıl 
yapılacağı sorularına yanıt arayacaklarını 
anlattı. 
Bu alanda kendini geliştirmek isteyen 
herkese açık olan TestIstanbul 2012, ilk kez 
2010’nin Mayıs ayında 11 ülkeden 500’ü aşkın 
profesyonelin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Yazılım Test ve Kalite Derneği, 2006 yılında 
yazılım test ve kalite alanında dünyanın 
en saygın gönüllü organizasyonu olan 
International Software Testing Qualifications 
Board’a (ISTQB) bağlı olarak kurulmuştur. 
Türkiye bilişim sektörünün uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilmesi için 
sektörün yazılım testi ve kalitesi konusunda 
bilgilendirilmesini hedefleyen Dernek, 
Türkiye’deki bilişim profesyonellerinin yazılım 
testi alanında ISTQB standartlarında eğitilmesi 
ve sertifikalanması amacıyla çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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