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BEAM Teknoloji, bilişim çözümlerinin uluslararası güvenlik 
değerlendirmelerinin yanı sıra sistemlerin sızma testleri için TSE 
tarafından A Tipi Sızma Testi Firması olarak yetkilendirilmiştir.

Akredite test ve değerlendirmeler konusunda sahip olduğu tecrübe 
ile test kapsamını sürekli geliştiren BEAM Teknoloji, 2019 tarihi 
itibariyle Ortak Kriterler ve Temel Seviye Güvenlik 
Değerlendirmelerine ilave olarak SOME Etkinlik Değerlendirmesini, 
TS ISO/IEC 25051 Uygunluk Değerlendirmesini, TS 13638 Sızma 
Testi Değerlendirmelerini de kapsamına eklemiştir.

BEAM Teknoloji A.Ş., Mayıs 2019 itibariyle MSB tarafından verilen 
Milli ve NATO Gizli Gizlilik Seviyesinde Tesis Güvenlik Belgesi sahibi 
olmuştur. BEAM Teknoloji A.Ş., kurumsal kalite süreçleri için ISO 
9001 standardına uygun olarak kurmuş olduğu altyapısını ayrıca Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemini için ISO/IEC 27001 standardına uygun 
olarak belgelendirmiştir.

ODTÜ Teknokent Yerleşkesi içerisinde 320 metrekare alanda 
faaliyetlerini sürdüren BEAM Teknoloji A.Ş. sağladığı hizmetlerin yanı 
sıra Ar&Ge çalışmalarını da sürdürmekte ve özellikle Siber Operasyon 
Merkezi, Siber Güvenlik Farkındalığı, Test ve Değerlendirme 
Otomasyonu alanlarında çözümler geliştirmektedir.

Ortak Kriterler Sertifikasyon sürecinde, ürün geliştiricinin iddia ettiği 
güvenlik seviyesine ait kalite ve güvenlik gereksinimlerinin, Ortak 
Kriterler standardına uygunluğunu değerlendirir, Ortak Kriterler 
Sertifikasyonu sürecinin tüm aşamalarında müşterilerine yol 
göstermektedir.

Bünyesinde Ortak Kriterler Standardı kapsamında gerçekleştirilen 
testler sonucunda belgelendirilmiş olan bir ürünün sertifikası 
dünyada 31 ülkede geçerlidir. Ayrıca, siber güvenlik alanında tehditleri 
minimuma indirecek çeşitli hizmetler ve çözümler sunmaktadır. 
Bunların arasında Kaynak Kod Analizi, Performans ve Yük Testleri, 
Entegrasyon ve Uyumluluk Testleri gibi hizmetlere ilave olarak Güvenli 
Yazılım Geliştirme Metodolojisi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 
Koruma Profili ve Gereksinim Belirleme, Risk Değerlendirme/ Risk 
Yönetimi gibi bilgi güvenliği süreçlerinin işletilmesi ve iyileştirilmesini 
sağlayan hizmetleri de müşterilerine sunmaktadır.

Ürün ve Sistemlerin Akredite ve Lisanslı Güvenlik 
Değerlendirmelerine ek olarak BEAM Teknoloji A.Ş., 2018 yılında 
olta.la isimli Personel Siber Güvenlik Farkındalığı Test ve Eğitimi 
çözümünü piyasaya çıkartmıştır. Yerli Malı Belgesi sahibi olan ve 
alanında tek yerli ve milli ürün olan olta.la, kurumsal Satış ortakları ile 
İstanbul ve Ankara’da satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren BEAM 
Teknoloji, 2019 yılı içerisinde bölge ülkelerde ihracat hedefine 
ulaşmak için de yatırımlarını sürdürmektedir.

Olta.la’nın yanı sıra hizmet verdiği Türkiye’nin en büyük şirketler grubu 
için Siber Operasyon Merkezi çözümü geliştiren BEAM Teknoloji, 
Arge projesi kapsamında geliştirdiği STAP çözümü hali hazırda 30 
grup şirketi olan bir holding için 7/24 esası ile siber operasyon merkezi 
hizmetini geliştirmiş olduğu yerli ve milli yazılım çözümleri desteği ile 
sağlamaktadır. Tüm ağ ve iz trafiği STAP üzerinden izlenmekte ve 
anlık olarak ilgili taraflara bildirim yapılmaktadır.

“Yazılım Güvenlik ve Kalite Test Merkezi” olarak 2011 yılında Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 No’lu Kanun kapsamında 
Teknogirişim Sermaye Desteği ile kurulmuştur. Savunma Sanayi’ne ilave 
olarak Kritik Altyapılara sahip olan Kamu Kurumları, Finans ve Telekom 
alanında müşterilere sahip olan BEAM Teknoloji ulusal ve uluslararası 
birçok projeyi başarı ile tamamlamıştır.

Dijital dönüşüm süreçleri ile birlikte çok hızlı bir şekilde gelişen Siber 
Güvenlik alanında Ürün, Sistem ve Personellerin olası siber saldırılara 
karşı zafiyetlerinin tespit edilmesi, kapatılması ve iyileştirilmesi 
konularında uzmanlaşan BEAM Teknoloji A.Ş., sahip olduğu ulusal ve 
uluslararası birçok kurumsal firma için kurumsal vizyonu doğrultusunda 
ve güçlü Ar&Ge altyapısı ile çözüm ve hizmetler geliştirmektedir.

Temmuz 2015 tarihinde BT Ürünleri Güvenlik Değerlendirmesi alanında 
gerekli akreditasyon (TÜRKAK tarafından ISO/IEC 17025 standardına 
uygun olarak akredite edilmiştir) ve lisans (TSE tarafından Ortak Kriterler 
ve Temel Seviye Güvenlik Değerlendirmeleri kapsamında 
lisanslanmıştır) süreçlerini tamamlayarak Türkiye’de yerleşik ilk özel 
akredite Siber Güvenlik Değerlendirme Test Laboratuvarı olmuştur.

HAKKIMIZDA



Siber Operasyon 
Merkezi Süreçlerinizi 
Yönetmek İçin Stap Kullanın
Siber operasyon merkezi süreçlerinizi yönetmek üzere 
geliştirilmiştir. STAP içerisinde bulunan Korelasyon Motoru 
sayesinde istediğiniz kompleks yapıda korelasyonu oluşturabilir 
ve bunları toplu olarak ajanlara dağıtabilirsiniz. STAP içerisinde 
bulunan ajanlı mimari sayesinde merkezi yönetim sunucusunu 
farklı bir lokasyonda tutarak istediğiniz her yeri dağıtık yapıda 
bağlayabilirsiniz. STAP içerisinde herhangi bir log kaynağını 
entegre edebilirsiniz. 

Uzman ARGE kadromuz sayesinde ilgili log kaynağınıza ait 
filtreler yazılarak yazılım içerisine yerleştirilmektedir. 
Kaynaklarınıza özel korelasyon çalışmaları da yapılabilmektedir. 
Ürünün özellikleri detaylı olarak belirtilmiştir.

Çoklu Kullanıcı ve
Firma Yönetimi
STAP Merkezi Yönetim Uygulaması üzerinde sisteme 
bağlanılmış olan tüm firma(ajan)ların yönetimi, 
konfigürasyonu ve izlemesi yapılabilmektedir. Ana ekranda 
tüm firma(ajan)ların logoları gösterilerek Up-Down durumları 
da grafiksel ifade edilmektedir. Firmaların içerisine 
girildiğinde firma özelinde işlem yapılabilmektedir. Merkezi 
olarak uzak sunucu üzerinde tüm bileşenlerin 
konfigürasyonları panel üzerinden değiştirilebilmektedir. 
Kullanıcıların rolleri SOC yapılarına göre düzenlenmiş olup 
buna göre istenildiği kadar kullanıcı oluşturulabilmekte ve 
yetkilendirilebilmektedir.

Dağıtık Mimari
STAP içerisindeki tüm bileşenler dağıtık yapıda 
çalışabilmektedir. Yatay ve dikey olarak 
ölçeklendirilebilmektedir. Bu sayede EPS değeri çok yüksek 
altyapılarda dahil çalışabilmektedir.

ÜRÜNLER
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Korelasyon Motoru Tehdit İstihbaratı

Canlı Atak İzleme

Firewall Yönetimi

Alert Sistemi

Ticket Sistemi



STAP içerisinde bulunan diğer 5651 kapsamında log 
imzalama ürünleri ile entegrasyonu sayesinde merkezi 
olarak logların imzalanmasına ve görüntülenmesine 
imkan vermektedir.

5651

STAP içerisinde bulunan diğer SIEM ürünleri ile 
entegrasyonu sayesinde merkezi olarak logların 
yönetilmesine imkan vermektedir.

SIEM

STAP ajanlarının içerisinde yer alan IDS sistemi sayesinde 
omurga switch ve kenar switchlerden alınacak mirrorla 
beraber ağ trafiği anlık olarak analiz edilerek atak tespiti 
yapılarak Merkezi Yönetim Sunucusuna bildirilmektedir.

IDS

STAP içerisinde 20+ fazla ürün ile hazır entegrasyon yer 
almaktadır. Bu sayede ek bir efora gerek kalmadan tek 
tık ile istediğiniz log kaynağından logları 
toplayabileceksiniz.

Ürün Entegrasyonları

STAP içerisinde BEAM Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen 
gelişmiş korelasyon motoru sayesinde herhangi bir log 
kaynağından alınan logları istediğiniz şekilde mantıksal ve 
zamansal korelasyonlara sokabilirsiniz.

Korelasyon Motoru

STAP içerisinde yer alan tehdit istihbaratı kaynağı sayesinde 
sorgulama yapabilir ve manuel olarak araştırmalarınızı 
yapabilirsiniz. İlgili kaynaktan alınan veriler otomatik olarak IDS 
veya Korelasyon kuralı olarak oluşturulabilmektedir.

Tehdit İstihbaratı

STAP içerisinde bulunan Firewall entegrasyonu sayesinde 
oluşan alertler neticesinde alertin ilgili firmasının 
firewalluna kural girilerek trafik kesilebilmektedir. 
Bloklanan IP adresleri takip edilebilmekte ve uzaktan 
false-positive durumlar onarılabilmektedir.

Firewall Yönetimi

STAP içerisinde bulunan Ticket sistemi sayesinde oluşan 
alertler neticesinde otomatik “Firma Yetkilisine” ticket 
oluşturularak bilgi verilmektedir. Ticketların

Ticket Sistemi

Oluşturulan korelasyonlar neticesinde bir durum tespit 
edilmesi halinde STAP Merkezi Yönetim Uygulaması 
üzerinden ekranda sesli ve görsel, mail ve ticket ile oluşturulan 
alarmlar bildirilmekte ve süreç takibi yapılabilmektedir.

Alert Sistemi

SOC süreçlerinde vardiya devri sırasında bilgi kayıplarını 
önlemek amacıyla sistem içerisinde oluşturulan vardiya rapor 
ekranı sayesinde vardiyası tamamlanan tarafından vardiya 
raporu girilerek bir sonraki vardiyalarda ve geçmişe yönelik 
araştırılabilir bir rapor oluşturulmaktadır.

Vardiya Rapor Sistemi

Live Attack Map ekranı sayesinde ajan üzerinde bulunan IDS 
lerden anlık çekilen veriler ile harita üzerinde ataklar canlı 
olarak gösterilmektedir. 

Canlı Atak İzleme



Personeliniz
Sizin Güvenliğiniz
İnsanların bir güvenlik sistemindeki en zayıf halka 
olduğunu bilen saldırganlar veri hırsızlığı yapabilmek 
için sıklıkla oltalama saldırılarına başvururlar.

Olta.la, personel farkındalığını ve e-posta güvenliğini 
en üst düzeye çıkartmak için oltalama saldırılarını 
simüle ederek bilgi güvenliğinizi korumanızı sağlar.

Güvenli Elektronik Haberleşme 
Simülasyonu Elektronik haberleşme 
altyapınızı bilinen zafiyetlere karşı test edin 
ve sonuçları ayrıntılı raporlayarak altyapınızı 
daha güvenli hale getirmenizi sağlayın.

Olaylara hızlı müdahale edin. 
IT ekibinin, çalışanlar tarafından bildirilen 
potansiyel olarak zararlı e-postalara öncelik 
vermesine ve yönetmesine yardımcı olun.

Oltalama Simülasyonuyla Farkındalık Yaratın
Personel farkındalığını ve e-posta 
güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için 
yüzlerce hazır şablon içerisinden saldırı 
senaryonuzu seçip düzenleyin ve oltalama 
saldırılarını simüle edin.

Personelinizin sadece eğitim aldığı değil, 
aldığı eğitimleri pekiştirmek için 
alıştırmalar ve oyunlar oynayarak 
farkındalığının arttığı bir sisteme geçin.

Oltalama Simülasyon

Eğitim Kütüphanesi

Olay Müdahele

GEHS

Yüzlerce Hazır Şablon 
İçerisinden Saldırı 
Senaryonuzu Seçin Veya 
Düzenleyin, Personelinizin 
Farkındalığını Test Edin
Olta.la kurumunuzun ihtiyacına yönelik intranetinizde 
çalıştırılabilir ya da bulut tabanlı çözüm olarak kullanılabilir.

LDAP, CSV ve manuel yönetim
Özel alan bilgileri ekleme (yaş, şehir vb.)
Özel alanlara göre filtreleyerek grup 
oluşturma

PERSONEL KAYIT

-En çok oltalanan
-Oltalanmayan
-Eğitimlede başarısız olan
-Eğitim almayan
-Test almayan
-Karne notu

İstediğin senaryoları ve test sıklığını 
seç, bırak Olta.la otomatik olarak test 
etsin, eğitsin ve raporlasın

DETAYLI SORGULAMA

OTOMATİZE OLTALAMA

username

Login

ÜRÜNLER
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SERVİSLER

AĞ & SİSTEM SIZMA TESTLERİ

İnternet üzerinden erişilebilir kurum kaynaklarına (dns, ftp, e-posta, web, güvenlik duvarı vb.) isteğe bağlı olarak yetkili 
veya yetkisiz kullanıcı haklarıyla değişik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen, bu sayede bilinen muhtemel güvenlik 
açıklarını saldırganlardan önce keşfetmeyi amaçlayan denetim hizmetidir.

Muhtemel Güvenlik Açıklarını Saldırganlardan Önce 
Keşfetmek İçin Ağ Sızma Testleri'ni Gerçekleştirin

Ağ&Sistem Sızma Testleri: 
Dış ve iç ağ içinden gerçekleştirilen güvenlik testleri, incelenmesi istenen sunucu ve sistemlerin, 
kurum ağından erişilerek denetlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Bu denetleme çalışmaları; 
bilinen açıklara karşı güvenlik taraması, uygulama tipine göre uygulamaya yönelik güvenlik 
taramaları ve sistem yapılandırma kontrollerini kapsamaktadır.

Kablosuz Ağ Sızma Testleri:
Kurumunuzun bünyesinde bulunan kablosuz ağların ve 
kablosuz ağlara bağlanan cihazların güvenliğini test ediyoruz.

DoS/DDoS: 
Kuruma ait olan tüm internet sisteminin DoS / DDoS 
saldırılarına karşı yazılım ve mimari direncini ölçmekteyiz.

VOIP Testleri: 
Sistemler detaylı analizi yapılarak VOIP sistemi üzerinden
işlenebilecek sahtekarlıkların ve zafiyetlerin
test edilmesi amaçlanmaktadır.

3 Farklı Tipte Sızma Testi
Blackbox / Graybox / Whitebox

Sunucu ve Sistemlerin
Denetlenmesi

Sistem Yapılandırma
Kontrolleri

Metodolojilere Uygunluk:
> OWASP > OSSTMM > ISSAF



Web sızma testleri veya başka bir deyişle dinamik güvenlik 
analizleri; uygulama kaynak kodlarına ihtiyaç duymayan ve 
test ortamlarında gerçekleştirilen analizlerden oluşmaktadır.

Firmamız bünyesinde web sızma testleri de 
gerçekleştirilmekte olup; kaynak kodun bulunmadığı veya 
geliştirici tarafından teslim edilmediği durumlarda güvenlik 
analizlerini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.

Sızma testlerinin kapsamı OWASP standartlarına uygun 
şekilde belirlenip, yöntem olarak TS 13638’e uygun şekilde 
testler gerçekleştirilmektedir.

İçerden yapılan kontrollerin yanı sıra veritabanının 
dışardan da kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bu 
sayede hem blackbox hem de whitebox testleri 
yapılmaktadır.

Veritabanı Testlerimiz İçerisinde;

Veritabanı Hakları ve Yetkileri

İşletim Sistemi Hak ve Yetkileri

Hesap Yönetimi

Güvenlik Parametreleri Kontrolü

Güvenli Ağ İletişimi

Veri Güvenliği

Loglama

Kullanılan Veritabanı Yazılım
Güvenliği yer almaktadır.

Kaynak Kodunuz 
Bulunmuyorsa
Güvenlik Analizleri İçin Web 
Sızma Testleri’ni Gerçekleştirin

Kaynak Kodunuz 
Bulunmuyorsa
Güvenlik Analizleri İçin Web 
Sızma Testleri’ni Gerçekleştirin

Web Sızma testleri uluslararası 
kaynaklardan derlenen uygulama 
güvenlik testleri listesi üzerinden 
uygulamalar için gerçekleştirilmekte olup; 
uygun olduğu durumlarda çeşitli araçların 
yardımlarından da faydalanılmaktadır.

OWASP
Standartlarına Uygun

TS 13638’e Uygun

Uluslararası
Kaynaklardan Derleme

Dinamik Güvenlik Analizleri

Dinamik Güvenlik Analizleri

Veritabanı Testleri Kurum 
İçerisinde Kullandığınız Tüm 
Veritabanlarınızın Testlerini 
BEAM TEKNOLOJİ A.Ş. 
Tarafından Hazırlanan 
Veritabanı Güvenlik Denetimi 
Scriptleri Sayesinde Otomatik 
Olarak Kontrol Ediyor ve 
Raporlarımızı Hazırlıyoruz.

WEB SIZMA TESTLERİ VERİ TABANI SIZMA TESTLERİ



Sertifikasyonun temel amacı e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin TOBB 
tarafından belgelenmesiyle birlikte kullanıcıların bu sitelerden güvenli bir 
şekilde alış-veriş yapabilmelerine imkan tanımaktır.

Buna yönelik olarak bir belgelendirme süreci tanımlayan TOBB; firmamızı 
Güven Damgası belgesi için değerlendirme yapabilecek firmalar arasına 
almıştır.

Güven Damgası TOBB tarafından Türkiye’de hizmet vermekte 
olan e-ticaret siteleri için hazırlanmış bir sertifikasyondur.

Güvenlik Testleri: 
Saldırgan bakış açısıyla en az bilgi ile altyapı üzerindeki 
bileşenlerin güvenlik testine tabi tutulmasıdır. Bu testler 
EKS/SCADA ağları ile ilişkili tüm olası sızma noktalarının 
denetlenmesini kapsar. Ek olarak EKS/SCADA bileşenleri 
sızma testine tabi tutulur. Konfigürasyon Denetimleri: Altyapı 
bünyesinde EKS/SCADA altyapılarının güvenliği ve sürekliliğini 
ilgilendiren bileşenlerin sistem yöneticisi gözüyle denetime tabi 
tutulmasıdır.

Süreç Denetimleri:
İşletim süreçlerin güvenlik bakış açısıyla denetlenmesidir. Bu 
denetim kapsamında, değişiklik yönetimi, kayıt/log yönetimi, 
kapasite yönetimi, fiziksel güvenlik, insan kaynakları güvenliği 
gibi temel süreçler NIST SP800-82, ISO 27019, ISO 27001 gibi 
genel kabul görmüş standartlara göre denetlenir.

Fiziksel Denetimler:
Altyapı bünyesinde kritik işlevlere hizmet eden kontrol odaları, 
veri merkezleri ve işletmenin genel güvenlik durumu en iyi 
uygulama örneklerine göre denetlenir. EPDK Endüstriyel 
Kontrol Sistemleri Bilişim Güvenliği Yönetmeliği Uyumluluk 
Hizmetleri: Yönetmeliğin ön gördüğü envanter çıkarma, risk 
analizi yapılması ve risk aksiyon planlarının hazırlanması 
konularında danışmanlık hizmeti sağlanarak, kurumların 
yönetmeliğe uyumlu hale gelmeleri temin edilir.

(EKS/SCADA), enerji ve doğalgaz altyapıları, su şebekeleri, sağlık sistemleri, raylı ulaşım altyapıları, hava ulaşım kontrol 
sistemleri, savunma sanayi altyapıları, nükleer tesisler ve üretim tesisleri gibi kritik altyapıların hepsinde kullanılmakta ve 
“güvenlik” kavramı bu sistemlerin tasarım ve işletiminde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Söz konusu sistemlerin zarar gördüğü ve çalışamaz hale geldiği senaryolarda, büyük boyutlu maddi ve manevi zararların ortaya 
çıkması mümkündür. Beam Teknoloji, siber güvenlik alanındaki tecrübesinden yola çıkarak EKS/SCADA sistemlerinin 
güvenliğini sağlamak üzere kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Bu sistemler üzerinde yapılacak güvenlik analizlerinin çok yönlü ve 
titiz bir çalışmayı gerektirdiğini göz önünde bulunduran tecrübeli ekibimiz, aşağıdaki başlıklar altında hizmetler sunmaktadır.

EKS / SCADA SIZMA TESTLERİ GÜVEN DAMGASI SIZMA TESTİ

Güvenlik Testleri

Fiziksel Denetimler

Süreç Denetimleri

Konfigürasyon Denetimleri

EPDK Endüstriyel
Kontrol Sistemleri
(EKS) Bilişim Güvenliği 
Yönetmeliği Uyumluluk 
Hizmetleri

Güven Damgası İle Kullanıcılarınızın E-Ticaret 
Sitelerinizden Güvenli Alış-Veriş Yapabilmelerini Sağlayın

TOBB Tarafından
Belgelendirme

E-Ticarette Güvenilirlik



API GÜDÜMLÜ TESTLER

Uygulamaların programlama arayüzleri üzerinden 
davranışlarının doğrulanmasıdır. Bu testlerde kullanıcı 
etkileşiminden çok uygulamaların haberleşme 
protokollerine uygunluk testleri gerçekleştirilmektedir.

Uygulamaların Programlama
Arayüzleri Üzerinden 
Davranışlarını Doğrulayın
API güdümlü testler mobil uygulamaların sunucu kısmında 
çalışan web servisleri için gerçekleştirilen güvenlik testlerini 
kapsamaktadır.

Bu testlerde de uygulama güvenlik analizlerinde 
gerçekleştirilmekte olan güvenlik değerlendirmeleri statik ve 
dinamik olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Güvenlik/Emniyet
Kritik Servis

Ürün Yazılımlarının
Doğrulanması

Haberleşme Protokollerine
Uygunluk Testleri

Statik ve Dinamik
Güvenlik Analizleri

Uygulama Yazılımlarının
Doğrulanması



Firmamızda güvenlik değerlendirmeleri TS 13638 
standardına uygun olacak şekilde sertifikalı ve konusunda 
uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmekte ve 
raporlanmaktadır. Güvenlik değerlendirme süreçlerimiz 
TSE tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Uygulama güvenlik değerlendirmeleri kapsamında 
firmamız bünyesinde hem statik hem de dinamik analizler 
gerçekleştirilmektedir. En doğru yöntem bu iki metodun 
da birlikte uygulanabileceği, kaynak kod analizleriyle 
birlikte test ortamlarında güvenlik değerlendirmesinin 
gerçekleştirilmesi olup, BEAM Teknoloji olarak 
müşterilerimize bu metodu önermekteyiz.

Uygulama güvenlik değerlendirmeleri kapsamında 
geliştirici tarafından geliştirilmiş kaynak kodlar ile birlikte 
uygulamanın yapılandırılması, kullandığı 3. parti kütüphane 
ve çatılar ile birlikte çalışır durumda olan yazılımın 
tamamının güvenlik değerlendirmesi 
gerçekleştirilmektedir.

Uygulama güvenlik değerlendirmeleri kapsamında geliştirilen 
uygulamaların içerisinde ulusal ve uluslararası standartların 
beklentilerini karşılayacak şekilde zafiyet analizleri 
gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmadaki temel amaç uygulamaların içerisinde 
bulunabilecek zafiyetlerin test aşamasında tespit edilerek 
sistemleri bu zafiyetlerin potansiyel yıkıcı etkilerinden 
arındırmaktır.

UYGULAMA GÜVENLİK

Uygulamalarınızın Ulusal ve 
Uluslararası Standartlara Uygun 
Zafiyet Analizlerini Gerçekleştirin

Sertifikalı
Uzman Personel

TSE Tarafından Onaylı

+Kaynak Kod Analizi

+Üçüncü Parti Kütüphane ve
Çatıların İncelenmesi

TS 13638
Standardına Uyguna



Bu çalıştayın amacı geliştirici ekiplerin 
güvenlik bilgi ve farkındalıklarını yükseltmek 
ve güvenli yazılım geliştirme metotlarına 
adapte olmalarına yardımcı olmaktır.

Kaynak kod analizleri uygulama güvenlik değerlendirmeleri 
için beyaz kutu testi sayılabilecek şekilde tüm kaynaklar açık 
olarak güvenlik analizlerinin gerçekleştirilmesi eylemidir.

Firmamız bünyesinde de birçok geliştirme dili, platform, 
kütüphane ve yaklaşımla geliştirilmiş çok sayıda uygulama 
için kaynak kod analizleri gerçekleştirilmiştir.

Güvenli yazılım geliştirme firmamızın yazılım 
güvenliği değerlendirmeleri ile edindiği tecrübeyi 
geliştirici ekipler ile paylaşmasını sağlayacak şekilde 
tanımlanmış bir eğitim/çalıştaydır.

Kaynak kod analizleri, güvenlik değerlendiricilerini olası 
hataya daha uygun biçimde ulaştırdığı için dinamik analiz 
ya da siyah kutu testlerine oranla daha verimli 
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tam bir güvenlik 
değerlendirmesi için kaynak kod analizi önerilmektedir.

Firmamız gerçekleştirdiği kaynak kod analizlerinden 
geliştiricilerin fikri hakları hassasiyetlerine tamamen uygun 
olacak şekilde, geliştirici için en uygun yöntemle bu 
analizleri gerçekleştirebilmektedir.

Kaynak kod analizlerinde öncelikli olarak güvenlik 
analizleri kaynak üzerinde gerçekleştirilmekte ve 
başarılı/başarısız durumların doğrulama senaryoları test 
ortamlarında doğrulanmaktadır. Bu süreçte elde edilen 
tüm gözlemler ise sürecin sonunda teslim edilen raporun 
içerisine eklenmektedir.

KAYNAK KOD ANALİZİ GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME

Tüm Kaynak Kodlarınızın Güvenlik Analizlerini 
Gerçekleştirin ve Olası Hataları 
En Aza İndirgeyin

Güvenli Yazılım Geliştirme Metotları İçin 
Güvenli Yazılım Geliştirme Servisinden 
Yararlanın

Güvenlik Bilgi ve Farkındalığını 
Yükseltmek İçin Güvenli 
Yazılım Geliştirme Servisi Alın

Derinlemesine
Değerlendirme

Fikri Hakları Hassasiyetlerine 
Uygunluk

Başarılı/Başarısız
Durumları Doğrulama

Tüm Kaynakların
Açık Olarak Analizi

Gözlem Raporu

Eğitim Çalıştay

Tecrübeli Geliştiriciler



SOC Kurulumu: Firmanızın siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik gerekli analiz ve 
araştırmaları yapıp, firmanızın teknik personelleriyle beraber ihtiyaçlar çıkartıldıktan 
sonra bu ihtiyaçlara yönelik adımları beraber atıyoruz. 

Bu adımların en önemli parçalarından birisi olan Security Operation Center için 
sizlere tüm süreçlerinizde kurulum veya danışmanlık konularında destek sağlıyoruz.

Security Operation Center
Süreçlerinde;
- Kurumun büyüklüğü,
- IT departmanının bütçesi,
- IT personellerinin kabiliyetleri,
- Kurumun daha önce yaşadığı güvenlik olayları,
- Kurumun içinde bulunduğu endüstri türü,
- Kurum içinde oluşan bir günlük trafik 
kriterlerinin tümü SOC yapılandırmasında, 
dizaynında ve model seçiminde stratejik bir etki 
sağlamaktadır.

Kurulum ve 
Danışmanlık Adımları
1) İhtiyaçların Çıkartılması
2) Ağ Altyapısının Kurulması
3) Gerekli Yazılımların Kurulması
4) Analiz Süreçlerinin Belirlenmesi
5) Süreçlerin Çalıştırılması

Siber Güvenlik Olaylarını Tespit Etmek, 
Analiz Etmek ve Bunlara Karşı Önlem 
Almak İçin SOC Kurulum & Danışmanlığı

SOC KURULUMU & DANIŞMANLIĞI



KVKK Teknik Uyum Hizmetleri
Bir organizasyon için en değerli varlık 
konumunda olan verilerin korunması 
özellikle 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma 
Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 
her zaman olduğundan daha fazla önem 
arz eder hale gelmiştir.

Özellikle bilişim sistemleri ile saklanan ve 
işlenen bu verilerin herhangi bir sızıntıya 
imkan tanımadan yalnızca amacına uygun 
bir şekilde kullanıldığından emin olmak 
organizasyonların en önemli 
sorumluluklarından birisi haline gelmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMA KANUNUNA UYUM

Yetki Matrisi Yetki Kontrol Ağ Güvenliği

Erişim Logları Kullanıcı Hesapları Uygulama Güvenliği

Şifreleme Sızma Testleri Saldırı Tespiti ve
Önleme Sistemleri

Log Kayıtları Veri Maskeleme Veri Kaybı Önleme
Yazılımları

Yedekleme Güvenlik Duvarları Güncel Anti-Virüs 
Sistemleri

Silme, Yok Etme veya 
Anonim Hale Getirme

Anahtar Yönetimi

Belirtilen alanlarda bilişim 
sistemlerinizin kanuna uygun bir 
şekilde oluşturulması, 
yapılandırılması ve uygulanması 
konularında danışmanlık ve test 
hizmetleri sağlamaktayız.

BEAM Teknoloji olarak bu süreçte ihtiyaç duyacağınız;



BEAM Teknoloji bünyesinde edinilen bilgi ve tecrübeler, 
özelleştirilmiş eğitim/danışmanlık hizmetleri vasıtasıyla 
müşterileri ile paylaşılmaktadır. Bu hizmetlerin en önemli 
özelliği sahada gerçekleştirilen güvenlik 
değerlendirmeleri sonucunda elde edilen tecrübenin 
paylaşılmasıdır

Bu sayede gerçekleştirilen eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri teorik içerikle kısıtlı kalmamakta ve sahada 
görülen tecrübe edilen problemleri içerecek şekilde 
zenginleştirilerek paylaşılmaktadır.. 

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Eğitim Ve Danışmanlık Servislerimiz 
Gerçekleşmiş Tecrübeler Sonucu 
Şekillenmektedir 

BEAM Teknoloji, elde ettiği 
bilgi birikimini ve tecrübelerini 
alanlarında düzenlediği 
eğitimlerle bu konularda bilgi 
sahibi olmak isteyenlere 
aktarılmasına da öncülük 
etmektedir.

Bilgi Güvenliği 
Yönetimi

Web Uygulama
Güvenliği

Güvenli Yazılım
Geliştirme

Ortak Kriterler

CEH ve Veritabanı
Güvenliği



Ortak Kriterler  
(Common Criteria veya CC)

Bilgi Teknolojileri Güvenlik Değerlendirme Standardı 
olarak kabul edilen Ortak Kriterler (Common Criteria 
veya CC) ISO/IEC 15408 standardı her türlü bilgi 
teknolojisi ürününün çeşitli güvenlik özelliklerine 
uygulanmasını sağlayan yöntemleri içeren bir standarttır. 
Ortak Kriterler uygulandığı yerler bakımından esnek bir 
standarttır. Bunu BT ürünlerinin güvenlik işlevselliği ve bir 
güvenlik değerlendirmesi sırasında bu ürünlere 
uygulanan güvence önlemleri için ortak bir dizi 
gereksinim sağlayarak yapar.

Firmamızda güvenlik değerlendirmeleri TS 13638 
standardına uygun olacak şekilde sertifikalı ve 
konusunda uzman personellerimiz tarafından 
gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Güvenlik 
değerlendirme süreçlerimiz TSE tarafından düzenli 
olarak denetlenmektedir.

BT güvenliği ile ilgili ürünleri sağlayan kurum ve 
kuruluşların giderek daha fazla güvenlik gereksinimine 
uymak zorunda kalması sonucunda Ortak Kriterler 
değerlendirme süreci ve derinlemesine BT güvenlik 
testleri ile bu ürünlerin doğru bir şekilde geliştirildiğinden 
ve olası tehditlere karşı dayanıklı olduğundan emin 
olunmaktadır.

Güvenlik Hedefi Dokümanı ve 
Koruma Profili Hazırlanması ve 
Değerlendirilmesi

Değerlendirme Kanıtlarının 
Hazırlanması Danışmanlığı

Sertifikalı Ürünlerin
Güncellenmesi

Ortak Kriterler Eğitimi

Ortak Kriterler 
Değerlendirmesi ve
Sertifikasyonu

ORTAK KRİTERLER 




