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TSE Başkanı Hulusi Şentürk:  
Siber Güvenlik Özel Komitesi kurduk

Türkiye’nin bilgi güvenliği ihtiyaçları doğrultusunda  “Ulusal 
Koruma Profili Havuzu Projesi”ni de hayata geçiren TSE, BT ürün 
ve sistemleri için güvenlik kriterleri, standartları ve koruma 
profilleri oluşturuyor.

 Bilgi güvenliği konusunda birçok kişi ve 
firma belgelendiriliyor 

Ülkemizde bilişim teknolojileri hususunda 
hızlı ilerleme, yeni teknolojilere adaptasyon, 
e-hizmet çeşitliliğinin artması beraberinde 
farklı sorunları da getirmektedir. Bir taraftan 
dünyada mevcut bulunan ve yeni çıkan 
teknolojilerin ülkemizde de kullanılması ve 
üretilmesi önem arz ederken, bir taraftan 
bu teknolojilerin getirdiği problemlere de 
çözüm bulma ihtiyacı öne çıkmaktadır. Bu 
bağlamda son yıllarda bilgi güvenliği hususu 
önem kazanmakta ve dünyada birçok kurum ve 
kuruluşa yapılan saldırılar, konunun önemini 
bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır.

Türkiye de dünyada birçok ülke bilgi güvenliği 
hususunda kullandığı ürün ve sistemlerin 
güvenliğine önem vermekte ve bu hususta 
ortaya çıkmış ve kabul görmüş standartlar 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) “Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı” 
kapsamda madde 10’dan “ilgili” ve Madde 12’den ise “sorumlu” olarak görevlerini icra 
ediyor. Siber Güvenlik Eylem Planı madde 10 ve 12’yi gerçekleştirmek için, TSE’de 11 Nisan 
2014 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile “Siber Güvenlik Özel Komitesi” kuruldu. Siber 
Güvenlik Özel Komitesi “Ulusal Koruma Profili Havuzu Projesi” başlığı altında, üniversite, 
kamu ve özel sektörden katılan 50 dış uzmanla 32 yeni Ar-Ge projesinde çalışmalara 
başladı. Çalışmaların yüzde 95’i bitirildi. 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Siber Güvenlik Özel Komitesi’nin elektronik ortamda 
gerçekleştirilen birçok konuda çalışma yaptığını belirtirken, “Ulusal Koruma Profili Havuzu 
Projesi” ile, ülkemiz bilgi teknolojileri (BT) ürün ve sistemleri için güvenlik kriterleri-
standartları ve koruma profilleri oluşturulduğunu ifade etti. Ayrıca son zamanlarda revaçta 
olan ve enstitünün yaptığı Sızma Testi Uzmanı-Beyaz Şapkalı Hacker belgelendirmesinin 
de bu çalışmalar kapsamında olduğuna işaret eden Şentürk, “Bununla ilgili CtF (Capture 
the Flag) Laboratuarı kurulmuş, teorik ve uygulamalı eğitimler ve sınavlar organize edilmiş 
ve sınavlarda başarılı olanlara, sertifikalar verilmektedir” dedi. 

TSE Başkanı Şentürk, “Dosya” sayfalarımıza şu açıklama ve değerlendirmeleri yaparak 
katıldı. 

çerçevesinde belgelendirilmiş ürünlere 
öncelik tanımaktadır. Bu da ortaya çıkan 
hizmetlerin kalitesinin artmasına ve 
uluslararası alanda kabul görmesine olanak 
tanımaktadır.

Enstitümüz bu hususta yapılan çalışmalara 
aktif katılmakta, öncülük yapmakta 
ve bilgi güvenliği hususunda önemli 
standartlar olan TS ISO/IEC 15408-Common 
Criteria (Ortak Kriterler), TS ISO/IEC 
27001–Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 
TS ISO/IEC 19790-Kriptografik Modül/
Algoritma Sertifikasyonu, Temel Seviye 
Güvenlik Belgelendirmesi, Saha Güvenlik 
Belgelendirmesi, Sızma Testi Hizmeti veren 
kişilerin (Beyaz Şapkalı Hacker) ve firmaların 
belgelendirmesi vb gibi birçok önemli hizmeti 
gerçekleştirmektedir.

Özellikle son yıllarda siber güvenlik 
hususunda ülkemizde önemli çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu hususta 20.06.2013 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
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“Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve 
2013-2014 Eylem Planı” da birçok 
kamu kurum ve kuruluşa önemli 
görevler vermektedir. Bu eylem planı 
yasal düzenlemelerin yapılması, 
adli süreçlere yardımcı olacak 
çalışmaların yürütülmesi, ulusal siber 
olaylara müdahale organizasyonun 
oluşturulması, ulusal siber güvenlik 
altyapısının güçlendirilmesi, siber 
güvenlik alanında insan kaynağının 
yetiştirilmesi ve bilinçlendirme 
faaliyetleri, siber güvenlikte yerli 
teknolojilerin geliştirilmesi, ulusal 
güvenlik mekanizmalarının kapsamının 
genişletilmesi gibi konuyu kapsayıcı 
yönlerden ele almakta ve eylem 
maddeleri ve alt eylem maddeleri ile 
sorumlu ve ilgili kuruluşlara görevler 
vermektedir.

 Ulusal Koruma Profili Havuzu 
Projesi

Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem 
Planı kapsamında enstitümüz madde 
10’dan “ilgili” ve  madde 12’den ise 
“sorumlu” olarak görevlerini icra 
etmektedir. Siber Güvenlik Eylem Planı 
madde 10 ve 12’yi gerçekleştirmek için, 
TSE’de 11 Nisan 2014 tarihinde Yönetim 
Kurulu Kararı ile “Siber Güvenlik Özel 
Komitesi” kurulmuştur. Siber Güvenlik 
Özel Komitesi, “Ulusal Koruma Profili 
Havuzu Projesi”  başlığı altında, 
üniversite, kamu ve özel sektörden 
katılan 50 dış uzmanla 32 yeni Ar-
Ge projesinde (Bulut Bilişim, Veri Merkezleri, 
Güvenli e-Ticaret, Güvenli Elektronik Belge, 
Yönetim Sistemleri, Sağlık Bilgi Sistemleri, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Web Uygulamaları 
Ve Web Servisleri Güvenliği, Güvenli İnternet 
Bankacılığı, Mobil Uygulamalar, Biyometrik 
Ürünlerin Güvenliği, Sızma Testi Uzmanı, Adli 
Bilişim Uzmanı, Kamu Güvenli Ağı Kriterleri, 
Akıllı Kartlar Güvenliği, Kritik Altyapıların 
Derecelendirilmesi vb.) çalışmalara başladı. 
Günümüz itibari ile bu çalışmaların yüzde 95’i 
bitirilmiştir. 

için kullandığımız CtF (Capture the Flag) 
laboratuar ortamını statik ortamdan dinamik 
ortama taşımayı planlamaktayız. Bu şekilde 
sınav ortamındaki sızma testi senaryoları 
dinamik olarak güncellenebilecek, sızma 
testi eğitim ve sınavları online olarak da 
yapılabilecektir.

 Adli Bilişim Uzmanı/Bilirkişisi 
yetiştirme

Yeni projelerimizden bir diğeri de adli bilişim 
uzmanı/bilirkişisi yetiştirme ve belgelendirme 
programını oluşturma. aday adli bilişim 
uzmanları tarafımızca oluşturulacak teorik 
ve uygulamalı eğitim ve sınavlara katılıp, 
başarılı olanlar sertifikalandırılacaktır. 
Analiz ve Delil Toplama Uzmanı olmak üzere 
toplam 6 temel alanda sertifikasyon yapılması 
planlanmaktadır. Bilgisayar Sistemleri Adli 
Analiz Uzmanı, Bilgisayar Ağları Adli Analiz 
Uzmanı, Mobil Cihazlar Adli Analiz Uzmanı, 
Uygulama Yazılımları Adli Analiz Uzmanı, 
Kötücül Yazılımlar Adli Analiz Uzmanı gibi 
uzmanlık alanları planlanmaktadır.

TSE; Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı 
(ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) 
ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon 
Komitesi (CENELEC) gibi küresel ve bölgesel 
kuruluşlara tam üyeliğiyle ülkemizin 
standartları belirleyici konuma gelmesi için 
gereken önemli altyapıyı sağlamaktadır. Ancak 
bu misyonu nihayete erdirecek olan ülkemizin 
iş ve akademik dünyasının standart hazırlama 
komitelerine katılımı ve bu komitelerdeki 
aktif çalışmaları olacaktır. Bunun için de 
mikro bazda yani işletme bazında standart 
kültürünün yerleştirilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca küresel güç olmak için her geçen 
gün daha fazla çaba harcayan ülkemizin, 
standartları belirleyen ülkeler arasında 
olması ve her geçen gün önemi artan siber 
güvenlik alanında daha fazla çalışmalar 
yapması gerekmektedir. Bu nedenle bilişim 
sektöründeki her kesimin kalitenin göstergesi 
olan belgelendirmeye önem vermeleri, 
standart çalışmalarına aktif katılımı, siber 
güvenlik alanında ülkemizin gelişmesine 
önemli katkılar sağlayacaktır.

 Siber Güvenlik İnisiyatifi

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı’nın 
başkanlığında Siber Güvenlik 
Kurulu kurulması, siber dünyada 
meydana gelen güvenlik 
ihlallerinin ortadan kaldırılması, 
engellenmesi ve düzeltilmesi 
konularında Ulusal Siber 
Olaylara Müdahale Merkezi 
(USOM) ve sektörel ve kurumsal 
Siber Olaylara Müdahale 
Ekipleri’nin (SOME) kurulması,  
kamu kurum ve kuruluşları, 
sektör, üniversite ve sivil toplum 
kuruluşları (STK) arasında ortak 
akıl oluşturulması amacıyla 
İnternet Geliştirme Kurulu’nun 
çatısı altında Siber Güvenlik 
İnisiyatifi oluşturulması 
ülkemizde siber güvenlik 
alanında yaşanan diğer önemli 
gelişmelerdir. Bu gelişmelerle 
birlikte siber güvenliğe verilen 
önem artmakta ve bu alanda söz 
sahibi olmak için önemli adımlar 
atılmaktadır. Özellikle SOME 
personellerinin Sızma Testi 
Uzmanı eğitim ve sınavlarına 
girerek kendilerini yetiştirmeleri 
önem arz etmektedir.

Önümüzdeki süreçte siber 
güvenlik konusunda enstitümüzün yeni 
projelerinin arasında; BT Ürün Güvenliği-
TS ISO/IEC 15408-Ortak Kriterler 
Standardı kapsamında uluslar arası 
“Ortak Kriterler Test Laboratuarı” nın 
kurulması var. Enstitümüz Yazılım Test 
ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığımızın 
kuracağı bu laboratuar, ülkemizin milli 
bilgi güvenlik sektörüne ve ekonomisine 
büyük katkılar sağlayacaktır.

Ayrıca Sızma Testi Uzmanı-Beyaz 
Şapkalı Hacker eğitim ve sınavları 

Ülkemiz bilgi güvenliği ihtiyaçları 
doğrultusunda “Ulusal Koruma Profili Havuzu 
Projesi” ile, ülkemiz BT ürün ve sistemleri 
için güvenlik kriterleri-standartları ve koruma 
profilleri oluşturulmaktadır. Ayrıca son 
zamanlarda revaçta olan ve enstitümüzün 
yaptığı Sızma Testi Uzmanı-Beyaz Şapkalı 
Hacker belgelendirmesi de bu çalışmalar 
kapsamında ortaya çıkmış, bununla ilgili CtF 
(Capture the Flag) Laboratuarı kurulmuş, 
teorik ve uygulamalı eğitimler ve sınavlar 
organize edilmiştir. Sınavlarda başarılı 
olanlara, sertifikalar verilmektedir.
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