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TSE, yazılım belgelendirmeyle 
siber güvenliğe katkı sağlıyor

Türkiye’nin “Siber güvenlik” alanında en büyük adımlardan birini TSE 
Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi’yle attığına işaret eden TSE Başkanı 
Şentürk, sertifikalarının uluslararası geçerlikte olduğunu; bilişim ürün ve 
sistemlerinin güvenliğini sağladığını vurguladı. 

“Yazılım bakım hizmeti” içerikli “Dosya” 
sayfalarımıza Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Hulusi Şentürk yazılı bir açıklama 
ile katkı verdi. TSE Yazılım Belgelendirme 
Müdürlüğü, “TS ISO/IEC 15408:Bilgi Teknolojisi 
Ürün Güvenliği-Ortak Kriterler” belgelendirme 

hizmeti veriyor. 
 
Ortak kriterler belgelendirmelerinin 
Türkiye’nin siber güvenlik alanında attığı 
en büyük adımlardan biri olduğuna dikkati 
çeken TSE Başkanı Şentürk, TSE Ortak 
Kriterler sertifikalarının uluslararası 
geçerlikte olduğunu ve yerli bilişim 
ürünlerine ihracat olanağı da sağladığını 
belirtti.

“Ortak Kriterler sertifikasyonu ile, her 
türlü yazılım, donanım veya ikisinden 
oluşan bilişim ürünlerinin ve sistemlerinin 
güvenliğinin” sağlandığını yineleyen 
Şentürk, yine siber güvenlik alanında, 
TSE’nin önderliğinde üniversitelerin ve 
kamu kurumlarının katkılarıyla Akıllı 
Kart Güvenliği Türkiye Konsorsiyumu 
(Smart Card Security Turkey Consortium) 
kurulduğunu ve bu konudaki teknik 
çalışmaların devam ettiğini anlattı. 
Şentürk, “Bilişim Teknolojileri 
Belgelendirme ve Test Hizmetleri” 
başlığıyla yaptığı açıklamada şu bilgilere 
yer verdi:

“Bilişim teknolojileri alanında faaliyet 
gösteren kuruluşların ürün, hizmet, 
sistem, süreçlerini bilişim teknolojileri 
standartları çerçevesinde oluşturması 
ve bu kapsamda belgelendirilmeleri 
hem kuruluşlar açısından hem de bu 
hizmetleri kullananlar açısından büyük 
faydalar sağlamaktadır. Bu kapsamda 
Enstitümüz Yazılım Süreçleri İyileştirme 
ve Yeterlilik Belirleme Standardından 
(TS ISO/IEC 15504-SPICE), İnsan-Sistem 
Etkileşim Ergonomisi-Web içeriği 

kullanılabilirlik Kriterlerine (TS EN ISO 9241-
151), Elektronik Belge Yönetim sistemleri(TS 
13298) belgelendirmelerinden Yazılım Kalite 
Gereksinimleri ve Testlerine (TS ISO/IEC 25051), 
Kripto Modül ve Algoritma (TS ISO/IEC 19790) 
belgelendirmelerinden TS ISO/IEC 12207-Yazılım 
Yaşam Döngüsü ve TS ISO/IEC 15288-Sistem 
Yaşam Döngüsüne, Bilgi Teknolojileri Hizmet 
Yönetim  Sisteminden (TS ISO/IEC 20000-1 ), 
Temel seviye, Saha Güvenlik, Qweb ve Bilgi 
Güvenliği Yönetim sistemi (TS ISO/IEC 27001) 
belgelendirmelerine kadar geniş bir perspektifte 
belgelendirme hizmetlerini sunmaktadır. Ayrıca 
bu alanlarda yapılan çalışmalar hız kesmeden 
devam etmekte, ülkemizde uygulanabilirliği 
olan standartlar hususunda araştırmalar 
yapılmakta ve uygun görülenlerin adaptasyonu 
ve belgelendirme sisteminin oluşturulma 
çalışmaları devam etmektedir.”

 “2013-2014 Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı” 
kapsamında; TSE olarak Madde 10’dan “İlgili” 
ve Madde 12’den  ise “Sorumlu” tutulduklarını 
dile getiren Şentürk, üniversiteler, kamu ve 
özel sektörden konularıyla ilgili 40 kadar teknik 
uzmanla, Yönetim Kurulu kararlarıyla bağımsız 
“Siber Güvenlik Özel Komitesi” kurulduğunu 
açıkladı. Şentürk, komitenin Güvenli HBYS 
Belgelendirmesinden, Güvenli Elektronik Belge 
Yönetim sistemlerine, Güvenli E-Ticaret Koruma 
Profilinden, SSL Kriterlerine, Saha Güvenlik 
Belgelendirmesinden, Temel Seviye Güvenlik 
Belgelendirmesine, Yazılım Geliştiriciler ve 
Testçiler için Kriterlerin Belirlenmesinden, 
Sızma Testi Kriterlerine, Bulut Bilişim, Veri 
Merkezleri, Biyometrik BT ürünlerinin güvenliği, 
İnternet ve Mobil bankacılık güvenlik kriterlerine 
kadar birçok konuda çalışmalarını yürüttüğünü 
aktardı.

Şentürk, ayrıca TSE tarafından “Sızma-Güvenlik 
Testi Hizmetleri Verenleri Yetkilendirme 
Programı” çerçevesinde sektörde “Beyaz Şapkalı 
Hacker Eğitimi” olarak adlandırılan eğitimler 
düzenlediklerini bildirdi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s167
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TSE’nin sadece belgelendirme hizmeti 
vermediğini, aynı zamanda yazılımların test 
edilmesi konusunda da çalışma başlattığını 
belirten Şentürk, “Bu kapsamda TS 13298 
Elektronik Belge Yönetim Sistemini standardı 
belgelendirmeleri çerçevesinde yazılımların 
performans testleri ve TS ISO/IEC 25051 
kapsamında fonksiyonel test hizmetleri 
verilmektedir. Sızma testleri gerçekleştirmek 
hususunda çalışmalar devam etmektedir” diye 
konuştu. Şentürk konuşmasına şöyle devam 
etti:

“Birkaç yıl önce teknik uzmanların çalıştığı 
bir bölüm olarak hizmet veren bilişim 
teknolojileri belgelendirme birimi, Enstitümüz 
bünyesinde önce müdürlük ardından Yazılım 
Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı ihdas 
edilerek faaliyetlerini yürütmektedir.Bu durum, 
Enstitümüzün bilişim belgelendirme ve test 
faaliyetlerine verdiği önemi göstermektedir. 
Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), 
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), 
Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), 
Avrupa Elektroteknik Standardizasyon 
Komitesi (CENELEC) gibi uluslararası 
standardizasyon kuruluşlarına tam üye olan 
Enstitümüz, standardizasyon faaliyetleri 
kapsamında ülkemizde ve uluslararası arenada 
aktif çalışmalar yürütmektedir. 

Bu çalışmaların devamlılığı ve başarıya 
ulaşması, bu işin asıl sahibi olan ve sektöre 
yön veren kişi ve kuruluşların katılımlarıyla 
mümkün olacaktır.
Ülkemizde bilişim teknolojileri 
belgelendirmeleri ve testlerinin yaygınlaşması 
ve bu hususta öncü ülkelerden biri olmak adına 
kamu kuruluşları ve tüm sektör firmalarına 
önemli görevler düşmektedir. Bu hususta 
kamu kuruluşlarının alacakları bilişim teknoloji 
ürünleri ve sistemlerinde ilgili standarda 
göre belgeli ürün/sistem almaları, üreticileri 
bu hususta teşvik etmeleri ve üreticilerinde 
ürettikleri ürünlerde kalitenin göstergesi olan 
belgelendirmeye önem vermeleri, ülkemizin 
bilişim sektörü alanında ilerlemesine önemli 
katkılar sağlayacaktır.”
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