


İnsanlık tarihi esas itibariyle değişimlerin ve dönüşümlerin tarihidir. Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında, varolan tehditlerin yerinde 
sayması da mümkün değildir. İnternetin içinde bulunduğumuz dünyada; hemen her alanda kullanılması siber tehditleri kritik hale getirmiş ve yep-
yeni bir sektörün doğmasına sebep olmuştur. Teknolojinin sürekli gelişmesi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin insanoğlunun hayatının her alanını 
kapsaması nedeniyle siber güvenlik ülkelerin toplumların ve bireylerin en önemli konusu haline gelmiştir.

“Ulusal Siber Güvenlik Akademisi” olarak siber güvenliğin önemine ve etkisine dikkat çekmek adına, bu alanda Türkiye’nin ilk dijital ve basılı yayın 
kuruluşu olan CyberMag dergisinin ve Siber Güvenlik alanında ülkemizin en köklü STK’sı Bilgi Güvenliği Derneği’nin iş birliği ve desteği ile bilgi 
güvenliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Tüm dünyadaki gelişmeleri güncel olarak takip ederek ülkemizde siber güvenlik 
üzerine farkındalık ve sinerji oluşturmayı ve bilgi birikimi sağlamayı amaçlamaktayız. Bu vizyon ile “USGA” siber alandaki tüm firma ve kuruluşlar 
içinde bir platform değeri taşımaktadır.

“USGA” kişilerin ve kurumların/firmaların siber alandaki tehlike ve tehditlere karşı gelişmeleri güncel olarak takip edebileceği ve bu alanda 
her türlü güvenlik çözümlerinden ve eğitimlerinden faydalanabileceği bir oluşum olma amacındadır. Bu amaçla; dünyadaki siber tehditleri takip 
ederek, edindiğimiz bilgileri ve verileri paylaştığımız (www.usga.com.tr.) sayfası bu alana ilgi duyanlar için önemli bir platform olarak hizmet 
vermektedir. Bu sitede vermiş olduğumuz eğitimler, yapmış olduğumuz etkinlikler ile ilgili tüm bilgiler yer almaktadır. Bunlara ek olarak, uzman 
insan kaynaklarımız ile birlikte, ihtiyaç duyacak kurum kuruluş ve kişilere profesyonel danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir. Bu amaçla 
sitemizde ayrı bir platform oluşturulmuştur. 

Ulusal Siber Güvenlik Akademisi olarak, Bilgi Güvenliği Derneği, Bilgi ve Eğitim Derneği başta olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite-
ler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sektördeki kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde etkinliklerimizi yürütmekteyiz. Ülkemiz için en kritik konuların 
başında gelen Siber Güvenlik konusunda ülkemize ve toplumun tüm kesimlerine hizmet etmek temel hedefimizdir.

Ulusal Siber Güvenlik Akademisi

Hakkımızda. . .



Kurumsal bilgi güvenliği insan faktörü, eğitim, teknoloji gibi 
birçok faktörün etki ettiği tek bir çatı altında yönetilmesi zorunlu 
olan bir risk yönetim sürecidir.

KURUMSAL BİLGİ 
GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

Kurumsal Bilgi Güvenliği 
Stratejisi ve Eylem Planlarının
Oluşturulması/Geliştirilmesi

Süreç 
Yönetim Hizmetleri

Kurumsal
SOME Eğitimleri

1

2

3



Teknik altyapıda alacağınız pek çok önlem, çalışanların uygun 
kullanım kurallarını benimsememesi nedeniyle etkinliğini 
yitirebilir. 

Kurum çapında bilgi güvenliği bilincinin yaratılması, ortak bir 
risk ve koruma anlayışının benimsenmesi, her çalışanın kendi 
katkısının önemini anlaması bilgi güvenliğinin sağlanmasında 
önemli adımları oluşturmaktadır.

1. 
KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ 
STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARININ
OLUŞTURULMASI/GELİŞTİRİLMESİ

Neden Stratejik Planlama?



1. 
KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ 
STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARININ
OLUŞTURULMASI/GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Planlama Süreci



1. 
KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ 
STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARININ
OLUŞTURULMASI/GELİŞTİRİLMESİ

Eylem Planlarının 
Oluşturulması/Geliştirilmesi
Faaliyetler ve projeleri kapsayan eylem planları; kurumun amacı, 
hedefleri ve misyonunu temel alarak program ve alt programlarının 
başarıya ulaşması için kullanılan yöntemleri ve stratejileri ayrıntılı bir 
şekilde açıklar.
• Policy Development and Management - Politika Geliştirme ve Yönetimi
• Scams and Fraud -  Aldatmaca ve Dolandıcılık
• Network Security - Ağ Güvenliği
• Website Security - Web Sitesi Güvenliği
• Email - E-posta
• Mobile Devices - Mobil Cihazlar
• Employees - Çalışanlar
• Facility Security - Tesis Güvenliği
• Operational Security - Operasyonel Güvenlik
• Payment Cards - Ödeme Kartları
• Incident Response and Reporting - Olay Yanıtlama ve Raporlama



2. 
SÜREÇ 
YÖNETİM HİZMETLERİ

• Güvenli yapılandırma denetimi
• Sızma testleri (Penetration Test)
• Saldırı tespit ve kayıt yönetimi
• Merkezi güvenlik izleme ve olay 

yönetimi
• Siber olaylara müdahale ekibi 

kurulumu ve yönetimi
• Ddos saldırılarından korunma
• Zararlı yazılım tespiti
• ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemi’nin oluşturulması 
• Kurumsal farkındalık hizmetleri
• İş sürekliliği/felakat kurtarım 

planlaması
• Kritik altyapıların korunması
• İşletim sistemleri güvenliği 

(Windows, Linux)

• Ağ güvenliği, aktif cihaz güvenliği, 
kablosuz ağ güvenliği

• Sistem güvenlik denetimi
• Temel güvenlik denetimi
• Kayıt yönetimi
• Veritabanı güvenliği (Oracle, 

MSSQL server)
• Merkezi güvenlik kayıt yönetim 

sistemi kuruluşu ve yönetimi
• Kayıt analizi
• Mobil güvenlik
• İleri sızma testleri ve zafiyet bulma
• Adli analiz



3. 
KURUMSAL 
SOME EĞİTİMLER

USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi) tarafından önerilen eğitime göre 
hazırlanmış içerik

9 adet Lab kitabı (Toplam 650 
adet uygulama detayı) 

Online ve yerinde laboratuvar 
(senaryo bazlı) çalışma imkanı

Her biri en az 5 yıllık 
kıdemli eğitmenler 

Türkçe Eğitim Notları 
(Sunum şeklinde) 

Saha deneyimi 
ve tecrübe aktarımı



3. 
KURUMSAL 
SOME EĞİTİMLER

BAŞLANGIÇ 

DÜZEYİ 

EĞİTİMLER

1

ORTA DÜZEY

 EĞİTİMLER

2
İLERİ DÜZEY 

EĞİTİMLER

3

Eğitim kataloğumuz 
3 ana grupta oluşturulmuştur:



3. 
KURUMSAL 
SOME EĞİTİMLER

1. Başlangıç Düzeyi Eğitimler

EĞİTİM ADI  SÜRESİ

Bilgi Güvenliğine Giriş (Farkındalık Eğitimi) 10 GÜN

Kullanıcı Güvenliği 3 SAAT

Yöneticiler Odaklı Genel Güvenlik 2 GÜN

Yöneticiler Odaklı ISO 27001 Bilgiledirme 3 SAAT

Temel Güvenli Denetimi 1 GÜN

Temel Bilgisayar Analizi 3 GÜN



3. 
KURUMSAL 
SOME EĞİTİMLER

2. Orta Düzey Eğitimler
EĞİTİM ADI  SÜRESİ

Güvenli Yapılandırma Denetimi 3 GÜN

Siber Saldırı Teknikleri 2 GÜN

Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi 2 GÜN

Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi 2 GÜN

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi 1 GÜN

Bilişim Sistemleri Adli Analizi 5 GÜN

Bilgisayar Adli Analizi - Derinlemesine Windows Eğitimi 2 GÜN

Ağ Adli Analizi 3 GÜN

Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri 3 GÜN

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi 3 GÜN

Sosyal Mühendislik Saldırı ve Korunma Yöntemleri 2 GÜN

Kayıt Yönetimi 2 GÜN

Merkezi Güvenlik Kayıt Yönetim Sistemleri 4 GÜN

Kayıt Analizi 5 GÜN

Mobil Güvenlik 5 GÜN



3. 
KURUMSAL 
SOME EĞİTİMLER

3. İleri Düzey Eğitimler
EĞİTİM ADI SÜRESİ

Sızma Testi (Penetration Test) 5 GÜN
Ddos Saldırıları ve Korunma Yöntemleri 2 GÜN
Bilişim Hukuku Eğitimi 2 GÜN
Kritik Altyapıların Korunması 1 GÜN
İş Sürekliliği/Felaket Kurtarım Planlaması 2 GÜN
Windows Güvenliği 3 GÜN
Linux Güvenliği 3 GÜN
TCP/IP Ağ Güvenliği 2 GÜN
Aktif Cihaz Güvenliği 2 GÜN
Sistem Güvenlik Denetimi 4 GÜN
Kablosuz Ağ Güvenliği 2 GÜN
Oracle Veritabanı Güvenliği 3 GÜN
MSSQL Server Veritabanı Güvenliği 3 GÜN
Web Uygulamaları Güvenliği 2 GÜN
Güvenli Yazılım Geliştirme 3 GÜN
İleri Sızma Testi Uzmanlığı 5 GÜN
Zafiyet Bulma ve Geliştirme 3 GÜN



BAŞLANGIÇ 
DÜZEYİ EĞİTİMLERİ

Bilgi Güvenliğine Giriş - Farkındalık Eğitimi

• Bilgi güvenliğine giriş ve temel kavramlar
• TCP/IP
• Güvenlik cihazları ve yöntemler
• Kriptografiye giriş
• Unix/Linux güvenliği
• Windows güvenliği
• Web güvenliği
• Kablosuz ağ güvenliği

• Sosyal mühendislik
• Kayıt yönetimi
• Olay müdahale 
• Zararlı yazılımlar, bulaşma teknikleri ve 

analizi
• Siber saldırı çeşitleri
• Gelişmiş siber tehditler

Ana Konular 

10 
GÜN 

Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.
Ön Şartlar

Katılımcılar bilgi güvenliği temel konularında bilgi 
sahibi olacak; Windows güvenliği, Linux güvenliği ve 
siber tehditler gibi farklı alanlarda bilgi sahibi olarak 
bilgi güvenliği kapsamında bütüncül bir bakış açısı 
kazanacaktır. 

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Bilgi Güvenliğinin tüm alanları ile ilgili temel bilgi al-
mak isteyen kişiler

Kimler Katılabilir 



BAŞLANGIÇ 
DÜZEYİ EĞİTİMLERİ

Kullanıcı Güvenliği

• Bilgi güvenliğinde kullanıcının rolü
• Kurum bilgi güvenliği yönetim sisteminde 

kullanıcının yeri
• Bilgisayarlara erişim 
• Parola güvenliği
• E-posta güvenliği
• Internet erişim güvenliği
• Virüs koruma

• Bilgi ortamlarının oluşturulması, 
değiştirilmesi ve yok edilmesi 

• Dosya erişim ve paylaşımı
• Veri yedeklemesi
• Sosyal mühendislik
• Acil durumlarda kullanıcının uyması 

gereken prensipler

Ana Konular 

3
SAAT 

Bilgi sistemlerini normal bir kullanıcı olarak kullan-
ma bilgisine sahip olmak

Ön Şartlar

Eğitime katılanlar bilgi güvenliğinin önemi konusun-
da bilinçlenmiş ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin 
bir parçası olarak kendi üzerlerine düşen sorumlu-
luk ve görevleri öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca katı-
lımcılar bilgi güvenliğine ilişkin temel bilgileri edin-
miş olacaklardır.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Bilgi sistemlerini kullanan kullanıcılar
Kimler Katılabilir 



BAŞLANGIÇ 
DÜZEYİ EĞİTİMLERİ

Yöneticiler Odaklı Genel Güvenlik

• Bilgi güvenliği temel kavramları
• Güvenlik politikası 
• Bilgi güvenliği organizasyonu
• Personel güvenliği
• Risk analizi ve risk yönetimi
• İş sürekliliği
• Güvenlik olayları müdahalesi
• İşletim sistemi güvenliği

• Ağ güvenliği
• Web güvenliği
• Dijital sertifikalar ve sertifika dağıtım 

sistemleri
• Parola yönetimi
• Virüs koruma sistemleri

Ana Konular 

2
GÜN 

Bilgi sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olmak
Ön Şartlar

Eğitime katılanlar bilgi güvenliğinin genel kavramla-
rı ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin genel yapısı 
hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca sistem gü-
venliği hakkında temel teknik bilgileri de öğrenme 
imkanı bulacaklardır.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Bilgi güvenliği ile ilgili bilgi almak isteyen yönetici-
ler, bilgi sistemleri ile ilgili belirli bir bilgisi olup bilgi 
güvenliği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler

Kimler Katılabilir 



BAŞLANGIÇ 
DÜZEYİ EĞİTİMLERİ

Yöneticiler Odaklı ISO 27001 Bilgilendirme

• Ana Konular 
• Bilgi güvenliği sistemi nedir? Neden gereklidir?
• Standart tarihçesi
• Annex SL yapısı
• PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) yaklaşımı
• Standartta yer alan zorunlu maddeler
• Ek A: Referans kontrol amaçları ve kontroller
• Standartta uyumluluk sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Ana Konular 

3 
SAAT 

Belirli bir ön şart yoktur. Kalite sistemleri ile tanı-
şıklık avantaj sağlamaktadır.

Ön Şartlar

Eğitime katılanlar ISO 27001 ve BGYS hakkında ge-
nel bilgi sahibi olacaktır.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
ISO 27001 tabanlı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
(BGYS) ile ilgili bilgi edinmek isteyen yöneticiler

Kimler Katılabilir 



BAŞLANGIÇ 
DÜZEYİ EĞİTİMLERİ

Temel Güvenlik Denetimi

• Açıklık, tehdit tanımları
• Açık kaynak kodlu güvenlik açıklık tarayıcıları ve bu araçların kullanımı
• Nessus, Nmap, MBSA
• Windows denetimi
• Güvenlik şablonları
• Security Configuration and Analysis / Güvenlik analizi ve Yapılandırma Aracı

Ana Konular 

1 
GÜN 

Temel ağ bilgileri, Windows işletim sistemi bilgisi
Ön Şartlar

Eğitime katılanlar, güvenlik açıklık tarayıcılarını na-
sıl kullanabileceklerini, Windows işletim sistemlerini 
nasıl denetleyebileceklerini öğreneceklerdir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Bilgi teknolojileri denetçileri, sistem güvenlik denet-
leme bilgilerini artırmak isteyen bilgi güvenliği uz-
manları ve güvenlik denetim mantığını anlamak ve 
bu tür denetimlere sistemlerini hazırlamak isteyen 
sistem ve ağ yöneticileri

Kimler Katılabilir 



BAŞLANGIÇ 
DÜZEYİ EĞİTİMLERİ

Temel Bilgisayar Analizi

• Bilgisayar olaylarına müdahale
• İşletim sistemlerinde dosyalama sistemleri (NTFS, FAT32, ext2, ext3) hakkında bilgiler: 

Dosyaların bu sistemlerde ne şetilde oluşturulduğu, saklandığı, silindiği gibi bilgiler
• Bilgisayarların çeşitli bölümleri için (RAM, Stack alanı, sabit diskler gibi) verilerin 

kalıcılığı ve veri çıkarma şekilleri
• Linux üzerinde bilgisayar olayı analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
• Uygulamalı kısımda analiz çalışma ortamının kurulması ve araçlarla şüpheli dosya 

incelemesi yapılması
• Windows üzerinde bilgisayar olayı analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı

Ana Konular 

3 
GÜN 

Eğitime katılanlar bilgi güvenliğinin önemi konusun-
da bilinçlenmiş ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin 
bir parçası olarak kendi üzerlerine düşen sorumlu-
luk ve görevleri öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca, katı-
lımcılar bilgi güvenliğine ilişkin temel bilgileri edin-
miş olacaklardır.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Bilgisayar analizi yapmak isteyen bilgi sistem per-
soneli 

Kimler Katılabilir 

Temel Linux ve Windows işletim sistemi bilgisi
Ön Şartlar



ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER

Temel Bilgisayar Analizi

• Zafiyet, tehdit tanımları 
• Açık kaynak kodlu güvenlik zafiyet tarayıcıları ve bu araçların kullanımı 
• Windows işletim sistemi denetimi
• Unix/Linux sistemlerin denetimi 
• Bir ağın topolojisini çıkartma 
• Sınır sistemleri denetimi

Ana Konular 

3 
GÜN 

• Temel ağ bilgisi 
• İşletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix) 
• Sınır güvenliği yapılarını tanıma

Ön Şartlar



Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi

• Trafik Analizi Temelleri   
• Uygulama Protokolleri ve Trafik Analizi   
• Açık Kaynak Kodlu Saldırı Tespit Sistemi 
• Ağ Trafiği Analizi ve İzleme   
• Uygulama protokolleri için saldırı tespit 

metodları   
• Kayıt yapılandırma ayarları   
• Kayıt analiz yöntemleri ve teknikleri   
• Kayıt yönetimi    

• Büyük boyutlu kayıtların işlenmesi    
• Kayıtları izleme   
• Olay müdahalesi için kayıtlar   
• Adli analiz kayıtları   
• Uyumluluk için kayıt   
• Kayıt toplamada en sık yapılan yanlışlar   
• Kayıt standartları

Ana Konular 

2 
GÜN 

• Temel TCP/IP bilgisi 
• Temel işletim sistemi bilgisi 
• Temel Linux bilgisi

Ön Şartlar

ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER



Siber Saldırı Teknikleri

• Güvenlik testlerinde bilgi toplama   
• TCP/IP iletişiminde oturuma müdahale    
• Güvenlik duvarları    
• Saldırı tespit ve engelleme sistemleri    
• Güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme 

sistemleri ile içerik filtreleme sistemlerini 
atlatma    

• Host/ağ/port keşif ve tarama araçları    
• Zafiyet tarama ve bulma sistemleri    
• Exploit çeşitleri ve metasploit kullanımı    
• Kablosuz ağlar ve güvenlik    

• Web uygulama güvenliği ve hacking 
yöntemleri    

• VPN ve şifreleme teknolojileri    
• Son kullanıcıya yönelik saldırı çeşitleri 

ve yöntemleri    
• Güvenlik amaçlı kullanılan firefox 

eklentileri    
• Linux sistem yönetimi ve güvenliği    
• TCP/IP Protokol ailesi zafiyet analizi    
• Paket analizi, sniffing 

Ana Konular 

2 
GÜN 

• Temel TCP/IP bilgisi 
• Temel işletim sistemi bilgisi

Ön Şartlar

ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER



Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi

• Merkezi Kayıt Yönetimi sistemleri 
• Olay ilişkilendirme sistemleri (SIM) 
• SIM çözümlerine örnekler 
• Envanter analizi ile yüksek riske sahip 

varlıkların belirlenmesi 
• Açık Kaynak Kodlu Merkezi Güvenlik İzleme 

Yazılımı (OSSIM)
-  OSSIM Mimarisi ve entegre araçlar
-  OSSIM Kurulumu 
-  OSSIM Konfigürasyonu 
-  OSSIM Web konsolu 

-  Güvenlik politikalarının ve 
raporlarının düzenlenmesi 

-  OSSIM ajanı ile bilgi toplama 
-  SYSLOG ile bilgi toplama 

• Güvenlik olaylarının korelasyonu (saldırı 
ilişkilendirme) 

• Güvenlik istihbaratı için olay analitik iş 
akışlarının optimize edilmesi 

• Olay analizi ve müdahale 
• Sistem bakımı ve güncelleme

Ana Konular 

2 
GÜN 

• Temel işletim ve bilişim sistemleri bilgisi 
• TCP/ IP Temel Ağ ve Güvenlik bilgisi 
• Kayıt Yönetimi ve Saldırı Tespit temelleri bilgisi

Ön Şartlar

ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER



Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulumu ve Yönetimi

• Giriş
Tarihçe, örnek bilgisayar olayları, örnek SOME’ler ve organizasyonlar

• SOME temel konuları 
SOME nedir, SOME çerçevesi, SOME servis çerçevesi

• Siber olay müdahale süreci 
Olay müdahale servis tanımı ve servis işlevleri 

• SOME operasyonel elemanları 
Yazılım, donanım, politika ve prosedürler 

• SOME proje planı

Ana Konular 

1
GÜN 

• İdari süreçler konusunda tecrübe sahibi
• Bilişim sistemleri altyapısı konusunda tecrübe 

sahibi olmak

Ön Şartlar

ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER



Bilişim Sistemleri Adli Analizi

• Bilgisayar olaylarına müdahale      
• Bilgisayar adli analizi hazırlık aşamaları      
• İşletim sistemlerinde dosyalama sistemleri (NTFS, FAT32, ext2, ext3) hakkında bilgiler: 

Dosyaların bu sistemlerde ne şekilde oluşturulduğu, saklandığı, silindiği gibi bilgiler 
• Bilgisayarların çeşitli bölümleri için (RAM, “Stack” alanı, sabit diskler gibi) verilerin 

kalıcılığı ve veri çıkarma şekilleri      
• Linux üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı      
• Uygulamalı kısımda adli analiz çalışma ortamının kurulması ve araçlarla şüpheli dosya 

incelemesi yapılması      
• Windows üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı      
• Adli analizle ilgili yasal çerçeveler ve delillerin mahkemeye sunulabilecek şekilde 

saklanması 

Ana Konular 
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• Temel Linux ve Windows işletim sistemi bilgisi
Ön Şartlar

ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER



Bilgisayar Adli Analizi Derinlemesine Windows Eğitimi

• Sayısal adli analiz temelleri ve kanıt toplama    
• Uygulamalı temel Windows adli analizi Bölüm-1: Dizi sorguları, veri madenciliği ve 

e-posta adli analizi    
• Uygulamalı temel Windows adli analizi Bölüm-2: Kayıt defteri ve USB analizi    
• Uygulamalı temel Windows adli analizi Bölüm-3: Kayıt dosyası analizi    
• Uygulamalı temel Windows adli analizi Bölüm-4: Web tarayıcı analizi    
• Uygulamalı sayısal adli analiz yarışması 
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• Bilişim sistemleri adli analizi eğitimi
Ön Şartlar

ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER



Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri

• Uygulamalı: Zararlı yazılım araçları ve yöntemleri 
• Uygulamalı: Zararlı yazılım analizi temelleri   
• Uygulamalı: Diğer zararlı yazılım analiz yöntemleri 
• Uygulamalı: Zararlı kod analizi    
• Uygulamalı: Zararlı yazılımlardan korunma yöntemleri

Ana Konular 
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• Temel işletim sistemi bilgisi
Ön Şartlar

ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER



Ağ Adli Analizi

• Dijital kanıtların ağ kaynaklarından elde edilmesi     
• Analiz sürecinde elde edilecek sonuçların tekrar üretilebilir olması ve elde edilen kanıtların 

güvenilir olması       
• Ağ analizinde farklı amaçlar için kullanılabilecek araçlar, teknolojiler ve süreçler       
• Mobil cihaz güvenliği       
• Uygulamalar

Ana Konular 
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• Katılımcıların (VirtualBox veya VMWare) üzerinde çalıştırılacak sanal işletim sistemini sıkıntısız çalıştı-
rabilecek bir bilgisayarının olması

• Katılımcıların Linux işletim sistemi temelleri ve uygulamaları hakkında bilgili olması       

• Katılımcıların Linux işletim sistemlerinde basit kurulum ve bağlantı işlemlerini yapabilir düzeyde olması 
(IP Adresi atama, log dosyası takip etme, editör kullanımı gibi)

• Katılımcıların genel ağ protokolleri (IP, HTTP, TCP, UDP, gibi) ve ağ dinleme araçları (wireshark, tcp-
dump gibi) hakkında giriş seviyesinde bilgisinin olması. 

• Adli Analizi Eğitimi 

Ön Şartlar

ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER



ISO/IEC 27001  Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi Uygulama Eğitimi

• Bilgi güvenliği yönetim sistemi nedir? Neden 
gereklidir? 

• ISO 27001’de “Planla - Uygula - Kontrol Et - 
Önlem al” döngüsü 

• Bilişim sistemi risk analizi ve tedavisi 
• ISO 27001 temel kontrol alanları 

-  Güvenlik politikası 
-  Bilgi güvenliği organizasyonu 
-  Varlık yönetimi 
-  İnsan kaynakları güvenliği 
-  Fiziksel ve çevresel güvenlik 
-  İletişim ve işletim yönetimi 

-  Erişim kontrolü 
-  Bilişim sistemi edinim, geliştirme ve

 bakımı 
-  Bilgi güvenliği olay yönetimi 
-  İş sürekliliği yönetimi 
-  Uyum 

• ISO 27001’e uygunluk denetimi 
-  Denetim planlama 
-  Denetim kontrol listeleri 
-  Uygunsuzluklar ve raporlama 

• Çeşitli uygulamalar

Ana Konular 
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• Belirli bir ön şart yoktur. Kalite sistemleri ile ta-
nışıklık avantaj olmaktadır.

Ön Şartlar

ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER



Sosyal Mühendislik Saldırı ve Korunma Yöntemleri

• Sosyal mühendislik kavramı
• Saldırı teknikleri
• Sosyal mühendislik saldırı örnekleri
• Sosyal mühendislik testleri
• Korunma yöntemleri 
• Çeşitli sosyal mühendislik uygulamaları

Ana Konular 
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ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER

Eğitime katılanlar, günümüzde oldukça yaygın olan 
ve başta kurumun prestiji olmak üzere tüm değer-
li bilgi varlıklarına zarar verme potansiyeline sahip 
olan sosyal mühendislik saldırılarına karşı bağışık-
lık kazanacaktır.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Sistem yöneticileri öncelikli olmak üzere tüm bilgi-
sayar kullanıcıları

Kimler Katılabilir 

Eğitim uygulamalı olarak yapılacağından, eğitim 
sınıfında katılımcı sayısı kadar bilgisayar bulun-
ması gerekmektedir.

Ön Şartlar



Kayıt Yönetimi

• Kayıt yönetimi ile ilgili temel kavramlar
• Kayıtları toplayabilmek için yerine getirilmesi gereken yapılandırma ayarları
• Toplanan kayıtlarla ilgili analiz teknikleri
• Kayıt yönetim sistemi kurulmasında dikkat edilecek hususlar
• Büyük boyutlu kayıtların analizi
• Toplanan kayıtların anlık takibi
• Herhangi bir güvenlik ihlalinde ihtiyaç duyulacak kayıt bilgileri
• Yasal veya kurumsal politikalara uyumluluk için toplanması gereken kayıtlar
• Kayıt toplanırken yapılan en sık yanlışlar ve karşılaşılan sorunlar
• Kayıt toplanmasında takip edilebilecek standartlar

Ana Konular 
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ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER

Gerek yasal sorumluluk, gerekse kurum politikası 
gereği bilgi teknolojilerinden kayıt (log) bilgisi top-
lanması ve toplanan bu kayıtların kurum ihtiyaçları 
doğrultusunda anlamlı hale getirilmesi için etkin ve 
verimli şekilde yönetilmesini sağlayacak bir kayıt 
yönetim sisteminin nasıl kurulması gerektiğinin ak-
tarılması hedeflenmektedir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
• Sistem, güvenlik ve ağ yöneticileri
• Bilgi ve bilişim sistemleri uzmanları
• Bilgi güvenliği yöneticileri ve uzmanları

Kimler Katılabilir 

Temel işletim ve bilgi sistemleri bilgisine sahip ol-
mak

Ön Şartlar



Merkezi Güvenlik  Kayıt Yönetim Sistemleri

• Merkezi kayıt yönetim sistemleri
• Olay ilişkilendirme sistemlerine duyulan 

ihtiyaç
• Olay ilişkilendirme adımları
• Olay ilişkilendirme sistemlerinin faydaları
• OSSIM saldırı ilişkilendirme sistemi
• OSSIM tanıtım
• OSSIM temel bileşenleri

• OSSIM’de kullanılan araçlar
• OSSIM kurulumu
• OSSIM bileşen konfigürasyonu
• Politikalar
• Farklı bileşenlerden bilgi toplama
• Saldırı ilişkilendirme
• Sistem bakımı ve güncelleme

Ana Konular 
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ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER

Eğitime katılan BT sistemi yöneticileri, merkezi sal-
dırı ilişkilendirme sistemleri konusunda bilgilenmiş 
olacaklar ve BT sistemlerinde bulunan farklı güven-
lik bileşenlerinde oluşan kayıtları merkezi olarak 
toplamayı, BT sistemlerine içeriden veya dışarıdan 
yapılan saldırıları merkezi olarak izlemeyi ve önlem 
almayı öğrenmiş olacaklardır.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
• Bilgi sistemi yöneticileri
• Bilgi sistemi güvenlik yöneticileri
• BT denetim sorumluları

Kimler Katılabilir 

Bilgi sistemi bileşenlerinden haberdar olmak ve BT 
sistemleri içinde kullanılan güvenlik bileşenlerine 
aşina olmak

Ön Şartlar



Kayıt Analizi

• Kayıt analizi genel bakış açısı
• Kayıt analizi standartları, kurallar ve yasal düzenlemeler
• Kayıt tutma, kayıt toplama, görüntüleme araçları
• Kayıt analizinde yapılan genel hatalar
• Olay müdahale çalışmaları
• Olay müdahalenin farklı aşamalarında kayıt kullanımı
• Farklı kaynaklardan elde edilen kayıtların olay müdahale ve analizlere katkısı

Ana Konular 
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ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER

Eğitime katılanlar, kayıt (log) ve kayıt tutma ile ilgili 
bilgileri alacak, olay müdahalede kayıt yönetimi ve 
analizi yeteneklerini kazanacak, hangi kayıt çeşi-
dinin hangi durumlarda ve olay müdahalenin hangi 
aşamasında kullanılması gerektiği bilgisini alacak-
lardır. Ayrıca, kayıt analizi için temel analiz kabili-
yetlerini, kayıt toplama araçları hakkında genel bilgi 
ve becerilerini, farklı kayıt analiz araçlarının kulla-
nım yetkinliğini kazanacaklardır.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
• Sistem, güvenlik ve ağ yöneticileri
• Bilgi ve bilişim sistemleri uzmanları
• Bilgi güvenliği yöneticileri ve uzmanları

Kimler Katılabilir 

Temel işletim sistemleri, veritabanı sistemleri ve 
ağ bilgisine sahip olmak

Ön Şartlar



Mobil Güvenlik

• Mobil güvenlikte temel kavramlar
• Android işletim sistemi temelleri
• Android işletim sistemi güvenlik özellikleri
• Android uygulama sızma testi
• IOS işletim sistemi temelleri

• IOS işletim sistemi güvenlik özellikleri
• IOS uygulama sızma testi
• Mobil zararlı yazılımlar ve analizi

Ana Konular 
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ORTA 
DÜZEY EĞİTİMLER

Eğitime katılanlar, IOS ve Android işletim sistemi 
platformlarının sunmuş olduğu güvenlik özellikleri 
konusunda bilgi edinecekler; mobil uygulama sızma 
testi yapabilme kabiliyeti kazanacaklardır. Buna ek 
olarak mobil zararlı yazılım analiz edebilme yetene-
ğine sahip olacaklardır. IOS uygulamalarına yöne-
lik pratik uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için 
katılımcıların Jailbreak yapılmış bir IOS CİHAZA 
(iPhone, iPad, iPod) sahip olmaları gerekmektedir. 
Kalıtılımcılara eğitmen tarafından herhangi bir cihaz 
temin edilmeyecektir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Mobil uygulama güvenliği sızma testi ve mobil za-
rarlı yazılım analizi yapmak isteyen bilişim teknolo-
jileri çalışanları

Kimler Katılabilir 

• IP, HTTP, TCP, UDP gibi Ağ protokolleri, Wi-
reshark  ağ dinleme araçları hakkında giriş se-
viyesinde bilgi sahibi olmak

• Temel seviyede *NIX türevi işletim sistemlerini 
kullanabilmek

• Temel güvenlik konseptleri ve sızma testi hak-
kında bilgi sahibi olmak

• Mobil uygulama geliştirme hakkında temel se-
viyede bilgi sahibi olmak, okuduğu kod parça-
sını anlayabilmek

Ön Şartlar



Sızma Testi - Penetration Test

• Pentest tanımı, amacı, dikkat edilmesi gereken hususlar   
• Dış ağ taramaları ve aktif bilgi toplama     
• Keşif ve zafiyet tarama    
• Zafiyet istismar etme (exploitation)    
• Etki alanı ve son kullanıcı bilgisayarları sızma testleri 
• İstismar sonrası yapılması gerekenler (post-exploitation)  
• Veritabanı sızma testleri      
• Network bileşenleri sızma testleri ve ikinci katman saldırıları     
• Güvenlik mekanizmaları atlatma yöntemleri - Sosyal mühendislik     
• Web uygulamaları sızma testleri

Ana Konular 

5
GÜN 

İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Temel ağ bilgisi 
• İşletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix) 
• Sınır güvenliği yapılarını tanıma
• Etki alanı bilgisi 

Ön Şartlar



DDoS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri

• DDoS saldırı çeşitleri
• DDoS saldırı analizi
• DDoS ile mücadele

Ana Konular 
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İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Temel TCP/IP bilgisi
Ön Şartlar



Bilişim Hukuku Eğitimi

• Adli sürecin yürütülmesi temel eğitimi
• Bilgisayar teknolojisi
• Sayısal veri teknalojisi
• İşletim sistemi ve yazılımlar
• Internet teknolojisi
• İstemciler için ağ güvenliği
• Kablosuz internet erişimi ve güvenliği
• Bilişim kültürü
• Internet arama motorları
• İnteraktif bankacılık ve ceza
• Bilişim suçları–Kanun maddeleri
• Elektronik imza
• Bilişim suçları-örnek olaylar
• Hakaret-sövme suçları (internet-sms gibi)
• Bilirkişi raporları
• Alan adları hukuku
• Delil tespiti-hukuk

• Delil tespiti-ceza
• Internet servis sağlayıcılar
• Spam, yığın e-posta, sms
• İnternet sitelererinin filtrelenmesi
• E-tüketici
• av.tr-e-baro
• Sanal kumar
• E-devlet uygulamaları
• Uluslararası mevzuat
• İnteraktif bankacılık-hukuk
• Yüksek mahkeme kararları
• UYAP
• Kişisel verilerin korunması 
• Fikri haklar-ilgili hükümler
• Telekomünikasyon hukuku
• Çocuk pornografisi

Ana Konular 
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İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

Belirli bir ön şart yoktur.
Ön Şartlar



Kritik Alt Yapıların Korunması
Ana Konular 
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İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Kritik altyapı tanımı ve kritik altyapı sektörleri
• Kritik altyapılarda kullanılan bilgi sistemleri
• Kurumsal Bilişim Sistemleri ve Endüstriyel Kontrol Sistemleri
• Benzerlikler ve farklılıklar
• Kritik altyapı topolojileri ve risk analizi
• Kritik altyapılar ve bilgi güvenliği olayları
• Kritik altyapılarda başlıca açıklıklar, tehditler ve önlemler
• Fiziksel güvenlik/bilgi güvenliği entegrasyonu
• Bilgi güvenliğinin yönetilmesi
• Standartlar ve bilgi kaynakları
• Ulusal boyutta işletmeciler ve düzenleyiciler
• Ulusal siber güvenlik organizasyonu

Eğitime katılanlar, kritik altyapıların ve Endüstriyel 
Kontrol Sistemlerinin kendine has önemini ve bu 
önemle orantılı olarak alınması gereken önlemleri 
kavramaları, kurumların da kritik altyapıların gü-
venliğine ilişkin hem idari süreci, hem teknik ön-
lemleri uygulama konusunda yetkinlik kazanmaları 
hedeflenmektedir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Kritik altyapı işleten kurumların yöneticileri, Kurum-
sal SOME ve Bilgi İşlem Birimi sorumluları ve çalı-
şanları

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar
Kendi kurumunun iş süreclerine yakınlık, bilişim 
sistemleri ve bilgi güvenliği konusunda temel bilgi 
sahibi olmak



İş Sürekliliği/Felaket Kurtarım Planlaması
Ana Konular 
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İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• İş sürekliliği projesinin yönetimine dair esaslar
• Herhangi bir kurumu etkileyebilecek tehditler
• Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin tespit edilmesi
• İş etki analizinin nasıl yapılacağı
• İş sürekliliği yönetim stratejilerinin geliştirilmesi
• Acil durum yanıtı ve ilgili faaliyetlerin belirlenmesi, acıl durum veya felaket anında yapılması 

gerekenler için nasıl hazırlanmak gerektiği
• Felaket kurtarım takımlarının nasıl oluşturulacağı
• Felaket durumlarında; en az zarar için risklerin nasıl minimuma indirilebileceği ve 

hedeflenen zamanda nasıl kurtarma yapılacağı
• Kriz durumu haberleşme ihtiyaçları:

- İş sürekliliği planının geliştirilmesi ve kurum çapında uygulanması
- Doğru ve çabuk tepki için eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri
-İş sürekliliği planının test edilmesi ve güncellenmesi

Eğitime katılanlar, yukarıda belirtilen konularda bilgi 
birikimine sahip olacak, kurumlarında iş sürekliliği 
kapsamında planlama çalışmalarını yapabilecekler-
dir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Kurumlarında iş sürekliliği/felaket kurtarım planı sü-
reclerinin yönetiminden sorumlu olan personel, iş 
sürekliliği/felaket kurtarım planı olmayan kurumların 
yöneticileri, iş sürekliliği/felaket kurtarım planı geliş-
tiricileri, kurumlarında iş sürekliliği/felaket kurtarım 
planında yer alan çalışanlar, felaket durumunda gö-
rev alan acil durum takımı üyeleri güvenlik denetçileri

Kimler Katılabilir 



Windows Güvenliği
Ana Konular 
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İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Windows işletim sistemi güvenliği
• IPSec, PKI (Public Key Infrastructure) ve EFS (Encrypting File System)
• Windows ortamında ‘Powershell’ geliştirme

Eğitime katılanlar, aldıkları bilgilere ilave olarak ya-
pılan laboratuvar çalışmaları ile yetkinlik kazanacak 
ve kurumlarında Windows güvenliği kapsamında 
faydalı uygulamalar yapabileceklerdir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Windows ağ yöneticileri, Microsoft Aktif Dizin yöne-
ticileri Microsoft sistemlerine güvenli bir geçiş yap-
mayı planlayanlar, Microsoft sistemlerinde güvenlik 
konusuna ilgi duyanlar

Temel Windows ve ağ bilgisi sahibi olmak

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



Linux Güvenliği
Ana Konular 
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İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Güvenli kurulum
• Açılış servisleri yapılandırması
• Çekirdeğin güvenli olarak yapılandırılması
• Dosya sistemi erişim kontrolü
• Kullanıcı erişim denetimi
• Sistem kayıtlarının tutulması
• Güvenlik denetleme araçları
• Güvenlik sıkılaştırma araçları
• Güvenlik amaçlı betik programlama

Katılımcılar, eğitim sonunda Linux tabanlı işletim 
sistemlerinin güvenlik sıkılaştırmasını rahatlıkla 
yapabileceklerdir. Ücretsiz olarak erişebilen birçok 
güvenlik aracını sistemlerinde kullanabileceklerdir. 
Ayrıca, sistemlerindeki güvenlik ihlallerinin kısa 
zamanda farkına varmalarını sağlayacak araçları 
kullanma ya da geliştirme kabiliyetlerini elde ede-
ceklerdir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Linux tabanlı sistemleri güvenli hale getirmek iste-
yen güvenlik uzmanları, genel kullanımda olan Linux 
tabanlı Internet uygulamalarının güvenliğinin nasıl 
sağlanacağını araştıran sistem yöneticileri ve gü-
venlik testi ve sıkılaştırma araçları konusunda me-
raklı sistem yöneticileri

Linux sistemlerde sistem yöneticiliği seviyesinde 
deneyim

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



TCP/IP Ağ Güvenliği
Ana Konular 
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İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• TCP/IP protokol yığınında yer alan protokoller
• TCP/IP yığınının farklı katmanlarının çalışma şekilleri ve bunları hedef alan güvenlik 

tehditleri
• TCP/IP protokolleri ile ilgili güvenlik zafiyetleri ve çözüm yolları
• Ağ güvenliğini sağlamak için kullanılan teknikler, protokoller ve aygıtlar
• Wireshar gibi paket yakalama programları, protokol ve paket yapılarının incelenmesi
• SSL, IPSec, Proxy gibi ağ bileşenleri

Eğitime katılanların, TCP/IP ağlarının güvenliği ko-
nusunda yapılan laboratuvar çalışmaları ile kazan-
dıkları bilgi ve yetkinlikleri kendi çalışma ortamları-
na taşımaları beklenmektedir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Sistem ve ağ yöneticileri, güvenlik ve sızma testi 
uzmanları, bilişim sistemleri güvenliği bölümü çalı-
şanları, bilgi sistemleri denetleme birimi çalışanları

Temel ağ bilgisi sahibi olmak

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



Aktif Cihaz Güvenliği
Ana Konular 

2
GÜN 

İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

Aktif cihaz kavramı ve ağ tasarımı ile aktif 
cihazların sıkılaştırılması ve ağ altyapısının 
güvenliğinin sağlanması kapsamında 
aşağıdaki başlıklakrda açıklamalı ve 
uygulamalı olarak anlatılacaktır. 
• Günümüzde yaygın olarak kullanılan, iç ağ 

altyapısını oluşturan ve ağın dış dünya ile 
bağlantısını sağlayan:
-  Ağ anahtarı
-  Yönlendirme cihazları
-  Güvenlik duvarı

-  İçerik kontrolcüsü gibi aktif cihazların  
    sıkılaştırmalarına yönelik adımlar

• Aktif cihazların üstünde alınabilecek:
-  Fiziksel güvenlik
-  Çalışma koşulları
-  Kimlik doğrulama
- Yetkilendirme, izleme, servis kontrolü
-  Yama kontrolü
-  Erişim listesi kontrolü
-  Uzaktan yönetim kontrolü vb. 

• Güvenlik önlemleri

Eğitime katılanların, aktif cihaz güvenliği kapsamın-
da uygulanabilecek teknikleri öğrenmeleri, bu tek-
nikleri laboratuvar çalışmaları ile pekiştirmeleri ve 
kurumlarında faydalı uygulamalar yapmaları beklen-
mektedir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Sistem ve ağ yöneticileri, güvenlik sızma testi uz-
manları, bilişim sistemleri güvenliği bölümü çalışan-
ları, bilgi sistemleri denetleme birimi çalışanları

Temel ağ bilgisi sahibi olmak

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



Sistem Güvenlik Denetimi
Ana Konular 

4
GÜN 

İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Açıklık ve tehdit tanımları
• Açık kaynak kodlu güvenlik açıklık tarayıcıları ve bu araçların kullanımı
• Bir ağın topolojisini çıkartma
• Sınır sistemleri denetimi
• Windows denetimi
• Unix/Linux sistemlerin denetimi

Eğitime katılanlar güvenlik açıklık tarayıcılarını na-
sıl kullanabileceklerini, işletim sistemlerini,sınır sis-
temlerini ve web uygulamalarını nasıl denetleyebi-
leceklerini öğrenecekterdir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Bilgi teknolojileri denetçileri, sistem güvenlik de-
netleme bilgilerini artırmak isteyen bilgi güvenliği 
uzmanları ve güvenlik denetim mantığını ve bu tür 
denetimlere sistemlerini hazırlamak isteyen sistem 
ve ağ yöneticileri

Temel ağ bilgileri, işletim sistemleri bilgisi (Windows 
ve Unix) sınır güvenliği yapılarını tanıma

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



Kablosuz Ağ Güvenliği
Ana Konular 

2
GÜN 

İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Kablosuz erişim sağlayan yerel alan ağlarındaki güvenlik riskleri
• Güvenli kablosuz iletişim mimarisi
• Kablosuz ağlarda, güvenlik ya da saldırı amaçlı kullanılan yazılımlar

Eğitime katılanlar kablosuz erişim riskleri ve bu 
risklerin nasıl ortadan kaldırılacağı ile ilgili bilgi sa-
hibi olacaklardır. Ayrıca kablosuz ağlarda kullanılan 
kablosuz ağ denetimi araçları ile ilgili bilgi edine-
ceklerdir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Kablosuz ağ sistemlerini yöneten veya bu tür sis-
temleri kurmak isteyen sistem ve ağ yöneticileri, 
kablosuz ağ güvenliği hakkında bilgi almak isteyen 
bilgi teknolojisi uzmanları

Temel ağ bilgisi sahibi olmak

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



Oracle Veritabanı Güvenliği
Ana Konular 

3
GÜN 

İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Veritabanı esasları
• Kimlik denetimi
• Erişim kontrol listeleri
• Veritabanı güvenlik denetlemesi
• Ağ güvenliği
• Veritabanı yedekleme
• Erişim araçlarının denetlenmesi
• İleri düzey güvenlik önlemleri

Eğitim sonunda katılımcılar, veritabanlarının güven-
lik denetimi yapabilecek seviyeye gelecektir. Veri-
tabanı yöneticileri ise güvenli olarak veritabanlarını 
nasıl yönetebileceklerini öğrenmiş olacaklardır.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Veritabanı yöneticileri, veritabanı güvenlik denetle-
yecileri

Veritabanları hakkında genel bilgi ve temel veritaba-
nı yönetim bilgisi sahibi olmak

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



MSSQL Server Veritabanı Güvenliği
Ana Konular 

3
GÜN 

İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• SQL Server, genel konular
• İşletim sistemi yapılandırması
• Ağ konfigürasyonu
• SQL Server kurulumu ve güncellemeler
• SQL Server alarlarının yapılması
• Erişim kontrolü ve yetkilendirmeler
• Denetleme ve kayıt altına alma işlemleri

• Yedek alma ve felaketten kurtarma pro-
sedürleri

• Replikasyon
• Yazılım geliştirme konuları
• “Surface Area Configuration” aracı
• SQL Server test ve izleme araçları

Eğitim sonunda katılımcılar, SQL Server veritaba-
nı güvenlik mekanizmalarını ve güvenliğe etki eden 
kavramları öğrenerek SQL Server güvenlik dene-
timini yapabilecek seviyeye gelecektir. Veritabanı 
yöneticileri ise veritabanlarını nasıl güvenli olarak 
yönetebileceklerini öğrenmiş olacaklardır. 

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Veritabanı yöneticileri, veritabanı güvenlik denetle-
yecileri

Veritabanları hakkında genel bilgi ve temel veritaba-
nı yönetim bilgisi sahibi olmak

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



Web Uygulamaları Güvenliği
Ana Konular 

2
GÜN 

İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Bilgi toplama
• Ayar yönetimi
• Kimlik doğrulama
• Girdi/Çıktı denetimi
• Oturum yönetimi
• Yetkilendirme
• Uygulama mantığı
• Kayıt tutma
• Hata yönetimi
• Güvenli uygulama yönetimi

Eğitim sonunda katılımcılar, HTTP tabanlı uygula-
maların önemli güvenlik bileşenlerini, en çok yapılan 
güvenlik hatalarını, bu hataların nasıl giderileveğini 
ve sürdürülebilir uygulama güvenliğinin nasıl sağla-
nabileceğini öğrenmiş olacaklardır. 

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
HTTP tabanlı uygulama geliştiricileri ve denetleyi-
cileri

Web teknolojileri hakkında temel bilgiler (HTTP, 
HTML, web sunucuları, internet tarayıcıları) ve uy-
gulamalarda kullanılan dillerden en az birisini bilmek 
(PHP, Java, ASP.NET, Perl gibi)

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



Güvenli Yazılım Geliştirme
Ana Konular 

3
GÜN 

İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Yazılım ve yazılımın koştuğu teknoloji bileşenlerininin güvenlik problemleri
• Güvenli yazılım geliştirme sürecinin temel öğeleri ve güvenli yazılım geliştirme yaşam dön-

güsünün yazılım geliştirme sürecine nasıl entegre edileceği
• Sürece ek olarak kaynak kod örnekleriyle en cok karşılaşılan zafiyetler ve bu zafiyetlerin 

nasıl önlenebileceği
• Yazılımın sadece koddan ibaret olmadığı varsayımı ile yazılımın üzerinde koştuğu uygulama 

sunucusu, veri tabanı gibi bileşenlerin güvenli çalışması için kullanılabilcek teknolojiler

Eğitim sonunda katılımcıların temel güvenli kodla-
ma prensiplerini kavramaları, güvenli yazılım tasa-
rımı, tehdit modellemesi, güvenli yazılım geliştirme 
ve güvenlik öncelikli test prensiplerini öğrenmeleri 
beklenmektedir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Yazılım geliştiricileri/mühendisleri, yazılım projesi 
yöneticileri, yazılım kalite kontrol ekibi ve sistem 
mimarları

Yazılım dillerinden herhangi birine orta seviyede 
hakim olmak

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



İleri Sızma Testi Uzmanlığı
Ana Konular 

5
GÜN 

İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Ağ paketi üretme (Scapy)
• Etki alanı testleri (mimkatz, metasploit modülleri, meterpreter modülleri, incognito, remote 

registry, golden ticket, pivoting)
• Araya girme saldırıları (ARP spoof, SSL Strip, SMB redirect, fake SMB Auth, LLMNR poisining, 

DHCP starvation, rogue DHCP server, DNS spoofing, Mimf, Scapy snipets)
• Parola kırma saldırıları (şifre – özet türleri, çevrimdışı parola kırma, john, cain, çevrimiçi parola 

kırma, hydra, gökkuşağı tabloları, crunch, ophcrack, python betikleri)
• Kablosuz ağ testleri (Ağı dinleme, de-authentication, araya girme, handshake yakalama, parola 

kırma saldırıları, şifreli trafiği çözme, wps pin kırma, rogue ap, radius sunucu saldırıları, scapy 
snipets)

• Heartbleed, Shellshock

Eğitime katılanlar, kurumlarında veya kurum dışın-
da sızma testleri süreçlerinde yer alacak seviyeye 
gelecektir. Sızma testlerinde ileri seviye saldırı tek-
niklerini kullanabileceklerdir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim

Kurumlarında sızma testi ve güvenlik denetimlerin-
de görev alacak personel

• Sızma testi uzmanlığı eğitiminı almış olmak
• Orta seviyede Linux, Windows ve TCP/IP bilgisine 

sahip olmak
• Temel seviyede programlama tecrübesi (Betik dil-

leri) edinmiş olmak

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar



Zafiyet Bulma ve Geliştirme
Ana Konular 

3
GÜN 

İLERİ 
DÜZEY EĞİTİMLER

• Fuzzing Temelleri
• Network Protokol Fuzzing
• Mutasyon Tabanlı Fuzzing
• Dosya Formatı Tabanlı Fuzzing
• Tersine Mühendislik Yöntemleri ile Açıklık Analizi

Eğitime katılanların uygulamar üzerinde açıklık 
araştırmaları yapabilecek seviyede bilgi sahibi ol-
ması beklenmektedir.

Eğitim Sonunda Elde Edilecek Birikim
Zafiyet araştırmacıları ve yazılım geliştiriciler

Bilgi sistemlerinde temel bilgi sahibi olmak

Kimler Katılabilir 

Ön Şartlar




