
4. Bilişim Teknolojileri 
Standartları 
Konferansı yapıldı

20 Ekim’de Ankara’da 
düzenlenen konferansta, 
TSE Başkanı Korkmaz, 
siber alemde savunma 
teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve bu 
alandaki çalışmaların 
birbirini tamamlayacak 
şekilde standarda 
kavuşturulması 
gerektiğini söyledi. 

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) bu yıl 4.’sünü 
düzenlediği Bilişim Teknolojileri Standartları 
Konferansı, 20 Ekim 2015’te Ankara The Green 

Part Hotel’de gerçekleştirildi. Konferansta, bilişim 
sektöründeki standartlar ve belgelendirme, siber 
güvenlik, e-ticaret, bulut bilişim, veri merkezleri, 
bankacılık sektörü güvenliği, sızma testi ve adli 
bilişim uzmanlıkları gibi konular ilgililerce ele alındı. 
Konferansa TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ve Türksat 
Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen ile birlikte çok 
sayıda yetkili ve uzmanın katıldı.
Eş zamanlı 3 oturumun gerçekleştirildiği konferansta 
aynı zamanda, siber güvenlik uzmanları eğitimleri, 
senaryolarla gerçek zamanlı hacking, sosyal medya, 
botnet ve zararlı yazılımlar, halka açık ağlarda güvenlik 
önlemleri, Adli Bilişim: Siber Dedektifliğe Giriş, Güvenli 
Yazılım Geliştirme Kriterleri-TSEK 322 konularında 
ücretsiz seminer verildi.

TSE Başkanı Korkmaz, konferansın açılışında 
yaptığı konuşmada,  siber alemde dijital teknoloji 
zeminine oturtulmuş her türlü iletişim aracının 
kötü niyetliler tarafından “kırılma” riski içerdiğine 
dikkat çekti. Bu alandaki tüm faaliyetlerin birbirini 
tamamlayacak şekilde standarda kavuşturulması 
gerektiğini vurgulayan Korkmaz, “Aksi takdirde 
zayıflıklarını güçlü yanlarının neler olduğunu 
bilemeyiz” dedi.
Siber alemde savunma teknolojilerinin 
geliştirilmesi gerektiğine değinip dijital 
teknolojilerde ve iletişimde oluşturulacak 
yazılımların testinin yapılması ve 
belgelendirilmesinin altını çizen Korkmaz, 
”Beyaz Şapkalı Hacker” diye adlandırılan kişi ve 
kuruluşların, siber alemdeki bilgilerin güvenlik 
altında olup olmadığını test ettiklerini bildirdi. 
Korkmaz, TSE’nin de bu anlamda güvenliği 

güçlendirmeye yönelik standartlar oluşturduğunu 
dile getirdi. Siber alemdeki verileri, bilinen bilgiler 
çerçevesinde korumaya dair çalışmalar yapılması 
gerektiğini bildiren Korkmaz, “Dijital teknolojilerde 
zırhlar nedir diye düşündüğümde, kripto 
geçiyor. Kripto yaptığınızda zırh geçiriyorsunuz 
bilginize. Bu, kriptoların, yazılımların gerçekten 
kriptolu olup olmadığının testinin yapılması ve 
belgelendirilmesi lazım. Hacker diye adlandırılan 
kişiler, bunlar kriptolu mu değil mi diye test 
edenler” diye konuştu. 
Türksat Genel Müdür Yardımcısı  Yeşilçimen ise, 
teknolojinin insan hayatına getirdiği kolaylıklar 
sonucunda toplum olarak yaşam alışkanlıklarının 
ve beklentilerinin değiştiğini söyledi. Standartların, 
ticaretin uluslar arası dili olarak görüldüğünü 
ifade eden Yeşilçimen, Türksat olarak sundukları 
ürün ve hizmetlerde bilişim standartlarına dayalı 
çözümler geliştirdiklerini bildirdi.

TSE’den Beyaz Şapkalı Hacker Belgesi almaya hak 
kazananlar için belge töreninin de düzenlendiği 
konferans kapanışında, konferans ve seminer 
katılımcılarına katılım sertifikası verildi, ayrıca 
kura ile belirlenecek 3 kişiye iPad hediye edildi.
Konferansta uzmanlar tarafından, Bilişimde 
Sertifikasyonun Önemi; Bilişimde Güven ve 
Güvenlik; Siber Güvenliğin Önemi; Ulusal 
Yazılım Strateji ve Eylem Planı; Bilişim Ürünleri/
Sistemleri Performans, Fonksiyonel, Sızma 
Testleri; Bilgi Teknolojileri Düzenlemeleri; 
USOM; Siber Güvenlik Standartları; Ülkemizde 
Siber Güvenlik Çalışmaları; Siber Güvenlik 
Ürünlerinde Sertifikasyon Yaklaşımı; COBIT, ITIL, 
SPICE, CMMI, 27001 Belgelendirmeleri; Network 
Güvenliği; Sağlık Bilişimi Standartları; Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile Adli Bilişim 
konularında sunumlar yapıldı. 
Ayrıca TSE Bilişim Teknolojileri Test ve 
Belgelendirme Dairesi Başkanlığı’nın 
gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda oluşturulan 
“Sızma Testi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti 
Veren Personel ve Firmalar için Yetkilendirme 
Kriterleri”ni sağlayarak Türkiye’nin ilk “A Yetkinlik 
Seviyesi Sızma Testi Hizmeti Veren Firma”’sı olan 
HAVELSAN’a yetkinlik belgesi takdim edildi.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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