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HAVELSAN BARİYER

VERİ SIZINTISI  ÖNLEME - DLP
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HAVELSAN BARİYER, kurumsal verilerin korunması, 
belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak 
kullanılması, kurum dışına izinsiz çıkmasının veya 
sızdırılmasının önlenmesi amacıyla geliştirilmiş 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli DLP – veri sızıntısı 
önleme ürünüdür.

HAVELSAN  tarafından geliştirilmiş olan 
BARİYER, Türkiye’nin Common Criteria EAL4+ ve 
TR Test ve Değerlendirme A.Ş. Sertifikalı ilk ürünü 
olarak, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ve 
askeri kurumların özel güvenlik ihtiyaçlarını 
sağlayacak düzeyde yüksek performansa 
sahiptir.

NEDEN
HAVELSAN BARİYER?

HAVELSAN BARİYER, 
Windows ve Pardus işletim sistemlerini desteklemektedir.

Kısmi ve Bütünsel İçerik Analizi
Parmak İzi Teknolojisi
Genişletilmiş Regex (Düzenli İfade) Analizi
Yapısallaştırılmış Veri Analizi

Keşif Özelliği ile Veri Tespiti ve Otomatik 
Sınıflandırma
Manuel Sınıflandırma
Karantinaya Alma

Kritik Verilerin Taşınmasının veya Kopyalanmasının 
Engellenmesi
Dışarıya Çıkarılan Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 
ve Takip Edilmesi

Gönderilen E-posta İçeriklerinin Takip Edilmesi 
ve Engellenmesi
Ziyaret Edilen Web Sitelerinin Takip Edilmesi 
ve Engellenmesi

USB Veri Taşıma Cihazları
USB Tak Çalıştır Cihazlar (Plug and Play)
Akıllı Telefonlar

HAVELSAN BARİYER YETKİNLİKLERİ

DETAYLI İÇERİK ANALİZİ

GELİŞMİŞ KEŞİF VE SINIFLANDIRMA
ÖZELLİKLERİ

HASSAS VERİ VE POLİTİKA YÖNETİMİ

AĞ ÖZELLİKLERİ

CİHAZ YÖNETİMİ
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Kolay ve Anlaşılabilir Kullanıcı Dostu Gösterge 
Paneli
Hızlı Politika ve Olay Kaydı İletimi
Toplulaştırılmış SMS ve E-posta Bildirim İmkanı
Rol Bazlı Kullanıcı Yetkilendirme
Dinamik Kural Setleri

Zengin Olay Kayıt Bilgisi
Kanıt Özeti
Detaylı Kanıt Dosyalama Kabiliyeti
Rol Bazlı Olay Kaydı ve Kanıt Yetkilendirmeleri

KULLANICI DOSTU

KAYIT VE KANIT

HAVELSAN 
BARİYER

Web Tabanlı Merkezi Yönetim

Büyük Veri Altyapısı ile Yüksek Hacimli Verilerin 
Yönetimi

LDAP Entegrasyonu

Kernel Seviyesinde İşletim Sistemi Kontrolü

Yatay Ve Dikey Ölçeklenebilir Dağıtık Mimari 
Altyapı (Microservice)

Konteyner Temelli (Docker)

OCR (Optical Character Recognition) Desteği

Manuel Parmak İzi

Otomatik Dosya Sunucusu Tarama ile Parmak İzi

İçerik Bazlı Benzerlik

Parçalı Veri Kaçırma Engelleme

GELİŞMİŞ ALTYAPI

GELİŞMİŞ PARMAK İZİ (FINGERPRINTING) 
ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
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WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI 
VE YÜK DENGELEME

KALKAN
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Gelişmiş koruma sağlamasıyla beraber kullanıcı 
dostu, grafiksel kullanıcı arayüzüyle kullanımı 
kolaydır. 

Diğer güvenlik ürünlerinde olduğu gibi özel 
komutları girmek yerine, tıklamalar ile işlemlerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Ön tanımlı raporları sayesinde her şey kontrolünüz 
altındadır.

KOLAY KULLANIM

Hızlı kurulum, kolay kullanım

Düşük idame maliyeti

DÜŞÜK BAKIM GEREKSİNİMİ

Gelişmiş log ekranı sayesinde yeni çıkan 
ihtiyaçlarınızı kolaylıkla çözüm bulabilirsiniz.

Yüksek performans

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Pozitif ve negatif WAF kuralları sayesinde 
gelişmiş koruma sağlamaktadır. 

GELİŞMİŞ KORUMA

HAVELSAN KALKAN ÖZELLİKLER

HAVELSAN KALKAN tamamen milli imkânlar ile 
geliştirilmiş, yüksek seviyede trafikli ağlar için 
uygulama katmanında yük dengeleme özellikleri 
sağlayan ve siber saldırganların odağında olan 
Web uygulamalarına yönelik saldırıları tespit edip 
engelleyebilen bir yeni nesil Yük Dengeleme/ 
Web Uygulama Güvenlik Duvarı ürünüdür.

Konvansiyonel ve modern web uygulamalarının 
tamamına yönelik koruma sağlayabilmek üzere 
tasarlanmış bu ürün, ağ güvenlik duvarları (Firewall) 
ve saldırı tespit ve önleme (IDS/IPS) sistemleri 
gibi güvenlik çözümleri tarafından tespiti mümkün 
olmayan uygulama ve web servislerine yönelik 
saldırıların yaratacağı zararların oluşmasını 
engellemektedir. Sahip olduğu uygulama katmanı 
yük dengeleme özellikleri sayesinde ters vekil 
sunucu (reverse-proxy) olarak çalışmakta ve ağ 
trafiğinin paket içerik bilgileri doğrultusunda en 
iyi rotayı takip etmesini sağlamaktadır.

HAVELSAN 
KALKAN
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Web 2.0 ve HTML5 ile birlikte web uygulamaları, 
insanların hayatlarındaki problemlerin çözümünün 
sunulduğu merkezler haline gelmiştir. Örneğin, 
çevrimiçi bankacılık servisleri, e-ticaret siteleri 
gibi deneyimler herkes tarafından hemen her gün 
kullanılmaktadır. Web uygulama servislerinin üçüncü 
parti yazılım kütüphanelerine olan bağımlılığı, 
HTTP iletişim protokolünün doğası gereği sahip 
olduğu zafiyetler ve web uygulamalarının erişebildiği 
verilerin parasal karşılığı, siber saldırılarının bu 
uygulama sunucularında yoğunlaşmasıyla sonuçlanmıştır. 
Ağ güvenlik duvarları ve ağ saldırı tespit/önleme 
sistemleri uygulamalara özgü tasarlanmış saldırılara 
karşı yetersiz kalmaktadır.

Özel olarak web uygulamalarını korumak üzere 
tasarlanmış olan HAVELSAN KALKAN bu sistemlerin 
sağlayamadığı korumayı sunmaktadır.

NEDEN 
HAVELSAN KALKAN?

Kolay Konfigürasyon Sihirbazı

Kullanıcı Dostu Arayüz

Türkçe Arayüz Desteği

Çoklu Dil Desteği

Düşük Bakım Gereksinimi

Yüksek Erişilebilirlik ve Düşük Kesinti Oranı

Yetkin Personel ile Güncel Sürüm Desteği

Yerli Malı Belgesi

EAL 4+ Sertifikasyon Başvurusu

FAYDALAR
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GÜVENLİ İLETİŞİM

ileti
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NEDEN
HAVELSAN ileti?

HAVELSAN ileti, teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
mobil cihazlarda artmakta olan güvenli iletişim 
ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir 
anlık mesajlaşma ürünüdür. Bilgi güvenliğinin 
giderek önem kazandığı günümüzde, kurumsal 
verilerin güvenli bir şekilde iletilmesi ve kurum 
dışına çıkmaması amacıyla geliştirilmiş olan 
HAVELSAN ileti, kurumların sunucularına kurulum 
ve kapalı ağda çalışma özelliği sunmaktadır.

HAVELSAN ileti, beyaz kutu kriptografiyi dünyada 
ilk kez anlık mesajlaşma uygulamasında kullanan 
üründür. Beyaz kutu kriptografi ile kişisel anahtarlar 
yazılımsal olarak korunurken, karmaşıklaştırılmış 
şifreleme algoritması ile güvenlik üst seviyede 
sağlamaktadır.  

ileti MOBİL UYGULAMA

Anlık ve Grup Mesajlaşma 

Sesli ve Görüntülü Konuşma 

Medya ve Lokasyon Paylaşma 

Kurumlara Özel, Kurum Sunucularına Kurulabilme

APN ve Google FCM Servislerini Etkinleştirme 
/Devre Dışı Bırakabilme

ileti MERKEZİ YÖNETİM KONSOLU

Kullanıcı İlklendirme

Güvenli Grup Oluşturma ve Düzenleme

Uygulama Güncelleme Yönetimi

Kullanıcı Cihaz Bilgilerini Görüntüleme

LDAP Sistemi ile Entegrasyon

Kapalı Ağda Çalışma

Kurum İçi Farklı Organizasyonlar Yaratma

Organizasyonlar Arası İletişimi Kapatabilme

Hata Raporlama

11
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HAVELSAN
ileti

Güvenli İletişim

Kurumsal Anlık Mesajlaşma

Üst Seviye Güvenlik

Web Tabanlı Merkezi Yönetim 

Android ve iOS Desteği

Uygulama Mağazalarından Bağımsız Yükleme/ 
Güncelleme

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Tüm popüler mesajlaşma uygulamalarından farklı 
olarak beyaz kutu kriptografi ile güvenlik sağlamaktadır.

Mobil cihaz üzerinde kullanıcı verileri güvenli 
bir şekilde saklamaktadır.

Kurum sunucularına kurulum özelliği sayesinde 
veri gizliliğini sağlamaktadır.

Cihaz yönetim uygulamaları ile entegre çalışabilmektedir.



KURUMSAL HİZMETLER – 
SİBER GÜVENLİK ÇÖZÜM VE 

DESTEK FAALİYETLERİ
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ‘‘TS 13638 Sızma 
Testi Hizmeti Veren Firma Yetkilendirme’’ esaslarına 
göre “A Yetkinlik Seviyesinde Firma” gereksinimlerini 
sağlayan ilk firma olan HAVELSAN, Sızma Testi ve 
Zafiyet Denetimleri konularındaki hizmetlerini halen A 
Yetkinlik Seviyesi ile sürdürmektedir.

HAVELSAN tarafından sunulan Sızma Testi, Zafiyet 
Denetimi ve Kaynak Kod Güvenlik Analizi gibi 
hizmetler TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi sertifikasyonu kapsamında, deneyimli 
ve uluslararası geçerliliği bulunan CISSP, GPEN, OCSP, 
OCSE, OSWE, CEH, GREM vb. sertifikalarına sahip 
uzman personelimiz ile sunulmaktadır.

TSE (Web & DB): TSE Web Uygulama ve Veritabanı 
Sızma Testi Uzmanı
TSE (Sist. & Ağ): TSE Sistem ve Ağ Sızma Testi 
Uzmanı
CEH: Certified Ethical Hacker
OSCP: Offensive Security Certified Professional
OSCE: Offensive Security Certified Expert
OSWE: Offensive Security Web Expert
CISSP: Certified Information Systems Security 
Professional
GREM: GIAC Reverse Engineering Malware
GPEN: GIAC Penetration Tester
GWAPT: GIAC Web Application Penetration Tester
CSSLP: Certified Secure Software Lifecycle 
Professional

Zafiyet Denetimi
Zafiyet denetimi hizmeti, kurum ağlarında 
gerçekleştirilen taramalar ile varlıklardaki değişik-
liklerin tespiti, bu varlıklara ait zafiyetlerin taranması, 
raporlanması, risk haritasının oluşturulması ve çıkan 
güvenlik açıklarına karşı gereken eylemlerin 
planlanmasını mümkün kılmaktadır. HAVELSAN 
tarafından sunulan Zafiyet Denetimi Hizmetleri ile 
kurumunuzdaki bilişim altyapılarında oluşan güvenlik 
açıklıklarını, saldırganlar bu açıklıklardan faydal-
anmadan önce tespit ederek gerekli önlemleri 
alabilirsiniz.

Sızma Testi
HAVELSAN, tesis ve personel için temin edilen 
güvenlik belgeleri (klerans) ile hizmetlerin 
güvenilirliğini her koşulda sağlayabilmektedir. 
İhtiyaçlar doğrultusunda, bilgi işlem altyapılarındaki ve 
kurum tarafından kullanılmakta olan uygulamalardaki 
güvenlik zafiyetleri, internet ve yerel ağdan 
gerçekleştirilen sızma testleri ile, alanında uzman 
personelimiz tarafından tespit edilmektedir. Testler 
kabul görmüş sızma testi metodolojileri, standartları 
ve araçları kullanılarak yapılmaktadır. Tespit edilen 
açıklıkların kötü niyetli kişiler tarafından istismarının 

kurum sistemlerine olan etkileri gizlilik, bütünlük ve 
erişilebilirlik ilkelerinin ihlallerine dayandırılarak çözüm 
önerileri ile birlikte raporlanmaktadır.

Uygulama/Kaynak Kod Güvenlik Analizi
Kurumların bünyesinde kullanacakları/kullandıkları 
yazılımların güvenlik zafiyetleri; siber güvenlik 
ekibimizdeki tecrübeli ve nitelikli teknik altyapıya 
sahip personel kaynağı ile analiz edilebilmektedir. 
Bunun için statik/dinamik kaynak kod analizi araçları, 
girdi-çıktı denetimi, imza tabanlı tarama ve davranışsal 
anomali tespiti vb. birçok yöntem ve teknik 
kullanılmaktadır. Alanında uzman HAVELSAN 
personeli tarafından bu hizmet kapsamında, henüz 
geliştirme aşamasında olan uygulamalar için Güvenli 
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün (S-SDLC) tesis 
edilmesini sağlayacak yaklaşımlar ve metotlar 
önerilmekte; bu sayede uygulamalarca işlenen ve 
saklanan kurumsal hassas verinin korunması 
sağlanmaktadır.

Bilişim Sistemleri Güvenlik Denetimi
Bir bilgi sisteminin varlıkları güvence altına alıp 
almadığı, veri bütünlüğünü sağlayıp sağlamadığı, 
kurumsal amaçlara etkin biçimde ulaşıp ulaşmadığı ve 
kaynakları verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan kanıt toplama ve 
değerlendirme sürecini kapsayan Bilişim Sistemleri 
Güvenlik Denetimi, HAVELSAN’ın teknik uzmanlığı ve 
bu alanda özgün olarak oluşturduğu kontrol listeleri ve 
denetim metodolojisi ile gerçekleştirilmektedir. 
Denetim sonucunda elde edilen bulgular, tarafımızca 
hazırlanan Risk Derecelendirme ve Değerlendirme 
Raporları ile sunulmaktadır. Bu sayede kurumlar, karşı 
karşıya oldukları siber riskleri net biçimde 
görebilmekte ve bu risklere karşı alınması gereken 
önlemlerin planlanması konusunda fayda 
sağlamaktadır. 
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SİBER GÜVENLİK
OPERASYON
MERKEZİ

ANALİZ
VE TEST 
HİZMETLERİ

HAVELSAN, tüm kurumların elektronik ortamda muhafaza 
ettikleri verilerin her türlü siber güvenlik tehdidine karşı 
korunmasına yönelik ürün, danışmanlık ve eğitim gibi siber 
güvenlik hizmetleri sunmaktadır.

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Hizmetleri kapsamında 
aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir.

Servis Sürekliliği ve Tehdit İzleme
Siber Tehdit İstihbaratı
Siber Olay İzleme, Analizi ve Danışmanlığı
Siber Olay Müdahale ve Yönetimi
Adli Bilişim Analizi ve Zararlı Yazılım İncelemesi
Teknik İnceleme ve Raporlama

Gerçek Zamanlı İzleme
Siber Olay Tespiti
Kritik varlıkların izlenmesi
Kritik sistem olaylarının toplanarak analiz edilmesi
SIEM korelasyon kurallarının kuruma özgü oluşturulması, 
5651 uyumluluk kontrolü
Siber tehditlerin raporlanması

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ‘‘TS 13638 Sızma 
Testi Hizmeti Veren Firma Yetkilendirme’’ esaslarına 
göre “A Yetkinlik Seviyesinde Firma” gereksinimlerini 
sağlayan ilk firma olan HAVELSAN, Sızma Testi ve 
Zafiyet Denetimleri konularındaki hizmetlerini halen A 
Yetkinlik Seviyesi ile sürdürmektedir.

HAVELSAN tarafından sunulan Sızma Testi, Zafiyet 
Denetimi ve Kaynak Kod Güvenlik Analizi gibi 
hizmetler TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi sertifikasyonu kapsamında, deneyimli 
ve uluslararası geçerliliği bulunan CISSP, GPEN, OCSP, 
OCSE, OSWE, CEH, GREM vb. sertifikalarına sahip 
uzman personelimiz ile sunulmaktadır.

TSE (Web & DB): TSE Web Uygulama ve Veritabanı 
Sızma Testi Uzmanı
TSE (Sist. & Ağ): TSE Sistem ve Ağ Sızma Testi 
Uzmanı
CEH: Certified Ethical Hacker
OSCP: Offensive Security Certified Professional
OSCE: Offensive Security Certified Expert
OSWE: Offensive Security Web Expert
CISSP: Certified Information Systems Security 
Professional
GREM: GIAC Reverse Engineering Malware
GPEN: GIAC Penetration Tester
GWAPT: GIAC Web Application Penetration Tester
CSSLP: Certified Secure Software Lifecycle 
Professional

Zafiyet Denetimi
Zafiyet denetimi hizmeti, kurum ağlarında 
gerçekleştirilen taramalar ile varlıklardaki değişik-
liklerin tespiti, bu varlıklara ait zafiyetlerin taranması, 
raporlanması, risk haritasının oluşturulması ve çıkan 
güvenlik açıklarına karşı gereken eylemlerin 
planlanmasını mümkün kılmaktadır. HAVELSAN 
tarafından sunulan Zafiyet Denetimi Hizmetleri ile 
kurumunuzdaki bilişim altyapılarında oluşan güvenlik 
açıklıklarını, saldırganlar bu açıklıklardan faydal-
anmadan önce tespit ederek gerekli önlemleri 
alabilirsiniz.

Sızma Testi
HAVELSAN, tesis ve personel için temin edilen 
güvenlik belgeleri (klerans) ile hizmetlerin 
güvenilirliğini her koşulda sağlayabilmektedir. 
İhtiyaçlar doğrultusunda, bilgi işlem altyapılarındaki ve 
kurum tarafından kullanılmakta olan uygulamalardaki 
güvenlik zafiyetleri, internet ve yerel ağdan 
gerçekleştirilen sızma testleri ile, alanında uzman 
personelimiz tarafından tespit edilmektedir. Testler 
kabul görmüş sızma testi metodolojileri, standartları 
ve araçları kullanılarak yapılmaktadır. Tespit edilen 
açıklıkların kötü niyetli kişiler tarafından istismarının 

kurum sistemlerine olan etkileri gizlilik, bütünlük ve 
erişilebilirlik ilkelerinin ihlallerine dayandırılarak çözüm 
önerileri ile birlikte raporlanmaktadır.

Uygulama/Kaynak Kod Güvenlik Analizi
Kurumların bünyesinde kullanacakları/kullandıkları 
yazılımların güvenlik zafiyetleri; siber güvenlik 
ekibimizdeki tecrübeli ve nitelikli teknik altyapıya 
sahip personel kaynağı ile analiz edilebilmektedir. 
Bunun için statik/dinamik kaynak kod analizi araçları, 
girdi-çıktı denetimi, imza tabanlı tarama ve davranışsal 
anomali tespiti vb. birçok yöntem ve teknik 
kullanılmaktadır. Alanında uzman HAVELSAN 
personeli tarafından bu hizmet kapsamında, henüz 
geliştirme aşamasında olan uygulamalar için Güvenli 
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün (S-SDLC) tesis 
edilmesini sağlayacak yaklaşımlar ve metotlar 
önerilmekte; bu sayede uygulamalarca işlenen ve 
saklanan kurumsal hassas verinin korunması 
sağlanmaktadır.

Bilişim Sistemleri Güvenlik Denetimi
Bir bilgi sisteminin varlıkları güvence altına alıp 
almadığı, veri bütünlüğünü sağlayıp sağlamadığı, 
kurumsal amaçlara etkin biçimde ulaşıp ulaşmadığı ve 
kaynakları verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan kanıt toplama ve 
değerlendirme sürecini kapsayan Bilişim Sistemleri 
Güvenlik Denetimi, HAVELSAN’ın teknik uzmanlığı ve 
bu alanda özgün olarak oluşturduğu kontrol listeleri ve 
denetim metodolojisi ile gerçekleştirilmektedir. 
Denetim sonucunda elde edilen bulgular, tarafımızca 
hazırlanan Risk Derecelendirme ve Değerlendirme 
Raporları ile sunulmaktadır. Bu sayede kurumlar, karşı 
karşıya oldukları siber riskleri net biçimde 
görebilmekte ve bu risklere karşı alınması gereken 
önlemlerin planlanması konusunda fayda 
sağlamaktadır. 
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Servis Sürekliliği ve Bütünlük İzleme
Olay Müdahale ve Raporlama
Siber Olay Takip
Haftalık/Aylık Kullanıcı ve Cihaz Bazlı Olay Raporlama

Düzeltme ve Sıkılaştırma Önerileri
Mimari yapılandırma önerileri
Güvenlik cihazı konfigürasyon önerileri
Politika, prosedür ve en iyi kullanım



Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ‘‘TS 13638 Sızma 
Testi Hizmeti Veren Firma Yetkilendirme’’ esaslarına 
göre “A Yetkinlik Seviyesinde Firma” gereksinimlerini 
sağlayan ilk firma olan HAVELSAN, Sızma Testi ve 
Zafiyet Denetimleri konularındaki hizmetlerini halen A 
Yetkinlik Seviyesi ile sürdürmektedir.

HAVELSAN tarafından sunulan Sızma Testi, Zafiyet 
Denetimi ve Kaynak Kod Güvenlik Analizi gibi 
hizmetler TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi sertifikasyonu kapsamında, deneyimli 
ve uluslararası geçerliliği bulunan CISSP, GPEN, OCSP, 
OCSE, OSWE, CEH, GREM vb. sertifikalarına sahip 
uzman personelimiz ile sunulmaktadır.

TSE (Web & DB): TSE Web Uygulama ve Veritabanı 
Sızma Testi Uzmanı
TSE (Sist. & Ağ): TSE Sistem ve Ağ Sızma Testi 
Uzmanı
CEH: Certified Ethical Hacker
OSCP: Offensive Security Certified Professional
OSCE: Offensive Security Certified Expert
OSWE: Offensive Security Web Expert
CISSP: Certified Information Systems Security 
Professional
GREM: GIAC Reverse Engineering Malware
GPEN: GIAC Penetration Tester
GWAPT: GIAC Web Application Penetration Tester
CSSLP: Certified Secure Software Lifecycle 
Professional

Zafiyet Denetimi
Zafiyet denetimi hizmeti, kurum ağlarında 
gerçekleştirilen taramalar ile varlıklardaki değişik-
liklerin tespiti, bu varlıklara ait zafiyetlerin taranması, 
raporlanması, risk haritasının oluşturulması ve çıkan 
güvenlik açıklarına karşı gereken eylemlerin 
planlanmasını mümkün kılmaktadır. HAVELSAN 
tarafından sunulan Zafiyet Denetimi Hizmetleri ile 
kurumunuzdaki bilişim altyapılarında oluşan güvenlik 
açıklıklarını, saldırganlar bu açıklıklardan faydal-
anmadan önce tespit ederek gerekli önlemleri 
alabilirsiniz.

Sızma Testi
HAVELSAN, tesis ve personel için temin edilen 
güvenlik belgeleri (klerans) ile hizmetlerin 
güvenilirliğini her koşulda sağlayabilmektedir. 
İhtiyaçlar doğrultusunda, bilgi işlem altyapılarındaki ve 
kurum tarafından kullanılmakta olan uygulamalardaki 
güvenlik zafiyetleri, internet ve yerel ağdan 
gerçekleştirilen sızma testleri ile, alanında uzman 
personelimiz tarafından tespit edilmektedir. Testler 
kabul görmüş sızma testi metodolojileri, standartları 
ve araçları kullanılarak yapılmaktadır. Tespit edilen 
açıklıkların kötü niyetli kişiler tarafından istismarının 

kurum sistemlerine olan etkileri gizlilik, bütünlük ve 
erişilebilirlik ilkelerinin ihlallerine dayandırılarak çözüm 
önerileri ile birlikte raporlanmaktadır.

Uygulama/Kaynak Kod Güvenlik Analizi
Kurumların bünyesinde kullanacakları/kullandıkları 
yazılımların güvenlik zafiyetleri; siber güvenlik 
ekibimizdeki tecrübeli ve nitelikli teknik altyapıya 
sahip personel kaynağı ile analiz edilebilmektedir. 
Bunun için statik/dinamik kaynak kod analizi araçları, 
girdi-çıktı denetimi, imza tabanlı tarama ve davranışsal 
anomali tespiti vb. birçok yöntem ve teknik 
kullanılmaktadır. Alanında uzman HAVELSAN 
personeli tarafından bu hizmet kapsamında, henüz 
geliştirme aşamasında olan uygulamalar için Güvenli 
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün (S-SDLC) tesis 
edilmesini sağlayacak yaklaşımlar ve metotlar 
önerilmekte; bu sayede uygulamalarca işlenen ve 
saklanan kurumsal hassas verinin korunması 
sağlanmaktadır.

Bilişim Sistemleri Güvenlik Denetimi
Bir bilgi sisteminin varlıkları güvence altına alıp 
almadığı, veri bütünlüğünü sağlayıp sağlamadığı, 
kurumsal amaçlara etkin biçimde ulaşıp ulaşmadığı ve 
kaynakları verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan kanıt toplama ve 
değerlendirme sürecini kapsayan Bilişim Sistemleri 
Güvenlik Denetimi, HAVELSAN’ın teknik uzmanlığı ve 
bu alanda özgün olarak oluşturduğu kontrol listeleri ve 
denetim metodolojisi ile gerçekleştirilmektedir. 
Denetim sonucunda elde edilen bulgular, tarafımızca 
hazırlanan Risk Derecelendirme ve Değerlendirme 
Raporları ile sunulmaktadır. Bu sayede kurumlar, karşı 
karşıya oldukları siber riskleri net biçimde 
görebilmekte ve bu risklere karşı alınması gereken 
önlemlerin planlanması konusunda fayda 
sağlamaktadır. 
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DDoS Testleri
Bir sistemin erişilebilirlik ilkesinin ihlali hizmet kesintilerine, 
güven kaybına ve mali zararlara neden olmaktadır. Bu 
olumsuz durumların oluşması için saldırganlar daha önce ele 
geçirdikleri bir çok internete bağlı bilgisayarı kurum 
sistemlerinin kapasitesini doldurmak için kullanmaktadır. 
Böyle bir durumda sistemlerin davranışını ve hazırlığını 
ölçmek adına DDoS testleri gerçekleştirilmektedir. Testler 
sırasında dünyanın farklı coğrafi lokasyonlarından bir çok 
sunucu üzerinden trafik oluşturulmakta ve test edilmekte 
olan sistemlerin hem internet bant genişiliğinin doldurulması 
hem de sistem kaynaklarının tüketilmesi için saldırılar simüle 
edilmektedir. OSI referans modelindeki farklı katmanlarda 
farklı saldırı tipleri uzman personelimiz tarafından 
kullanılmakta ve hedef sistemin testler sırasındaki davranışı 
sonuç raporunda sunulmaktadır.

Sosyal Mühendislik Testleri
Herhangi bir sistemde en zayıf halka insan kabul edilmektedir. 
Bu nedenle saldırganlar sosyal mühendislik tekniklerini bir 
sistemi veya hassas bilgileri ele geçirmek için kullanmaktadır. 
Alanında uzman personelimiz, siber saldırganlar tarafından en 
çok kullanılan e-posta ile oltalama ve telefon üzerinden bilgi 
alma senaryolarını kurum personeli üzerinde test etmektedir. 
Testler sonucunda personel farkındalık seviyesi istatiksel 
olarak ölçülebilmekte ve bu veriler ışığında sonuç raporu 
hazırlanmaktadır.

DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ

Siber Olgunluk Seviyesi
Belirleme Hizmeti
Günümüz siber saldırı tipleri ve vektörleri göz önünde 
bulundurulduğunda her kurum ve kuruluşun olası 
saldırılara karşı mevcut durumlarını önceden bilmeleri 
ve varsa iyileştirmeye yönelik adım atmaları esas 
olmalıdır.  Sahip olunan siber dayanıklılık ve esneklik 
duruşunun önceden bilinmesi olası zafiyetlerin ortaya 
konması ve elimine edilmesi yolunda atılması gereken 
ilk adımdır. HAVELSAN, bünyesinde barındırdığı uzman 
personeli ve geliştirdiği siber olgunluk seviyesi tespit 
çatı yapısı sayesinde hızlı ve etkin olarak genel resmin 
çıkarılması ve detay seviyede iyileştirme gereken 
alanların belirlenmesi konularında etkin olarak faaliyet 
göstermektedir. Bu hizmetin temel amacı aşağıdaki 
gibidir:

Mevcut siber güvenlik zafiyetlerinin ortaya 
çıkartılması,
Müşterilere doğru alanlarda iyileştirme fırsatları 
sunulması,
Müşterilerin siber güvenlik alanında yapacağı 
harcamaları doğru planlamasına destek sağlanması,



Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Danışmanlığı
HAVELSAN tarafından sunulan Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi (BGYS) danışmanlık hizmetleri, aşağıda 
belirtilen ana proje safhalarını kapsamaktadır.

VBGYS Planlama ve Kapsam Belirleme
BGYS Envanter Belirleme ve Sınıflandırma
BGYS Risk Analizi ve Değerlendirmesi
Sızma Testi ve Güvenlik Denetimleri
BGYS Dokümantasyon
BGYS Eğitim ve Uygulamaya Geçiş
BGYS Sertifikasyon
Garanti ve Bakım

HAVELSAN kapsamın belirlenmesi aşamasından 
sertifikasyon sonrasındaki garanti ve bakım dönemi 
dahil Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum ve 
işletim süreçlerinin her aşamasında kurumlar 
tarafından ihtiyaç duyulan danışmanlık, eğitim ve test 
hizmetlerini sağlamakta, kurumlara BGYS alanında 
anahtar teslim çözümler sunmaktadır.
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Kurumsal yönetimin siber güvenlik ortamını daha 
standardize bir şekilde yönetebilmesine yönelik 
sistem kurulmasıdır.

Olgunluk seviyesinin belirlenmesi için gerekli olan 
anket çalışmasının ana yapısı 6698 sayılı KVKK, 
Cumhurbaşkanlığı DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği 
Rehberi, ISO  27001, ISO 27002, NIST.SP.800-53, CIS 
Kontrol standart ve çerçeve dokümanlarını esas 
almakla birlikle müşteri ihtiyaçlarına göre HAVELSAN 
tarafından tasarlanmış kontroller ile bu standartların 
dışında başka standart ve çerçevelerden de kontroller 
içerecek şekilde oluşturulmuştur.  Soru listesi her 
müşteri için müşteri ihtiyaçları ve sözleşme 
yükümlülükleri dikkate alınarak ayrı ayrı oluşturulur.

Siber Güvenlik Mimarisi Danışmanlığı
Günümüzün karmaşık ve entegre çalışan bilgi 
teknolojileri ortamında güçlü bir siber savunma, ancak 
güçlü bir güvenlik mimarisi ile sağlanabilir. HAVELSAN, 
Siber Güvenlik Mimari Tasarım ve Uygulama ekipleriyle 
kurumların bilgi teknolojileri altyapılarındaki güvenlik 
gereksinimlerini analiz ederek güvenlik ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik olarak aşağıdaki süreç 
adımlarının uygulandığı güvenlik mimarisi danışmanlığı 
ve entegrasyonu projelerini gerçekleştirebilmektedir.

Mevcut Durum ve Boşluk Analizi
Risk Analizi ve Değerlendirmesi
Veri, Uygulama, Altyapı ve Süreç
Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Siber Güvenlik Mimari Tasarımı ve Uygulaması
Fark Analizi ve Raporlama



Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Danışmanlığı
HAVELSAN tarafından sunulan Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi (BGYS) danışmanlık hizmetleri, aşağıda 
belirtilen ana proje safhalarını kapsamaktadır.

VBGYS Planlama ve Kapsam Belirleme
BGYS Envanter Belirleme ve Sınıflandırma
BGYS Risk Analizi ve Değerlendirmesi
Sızma Testi ve Güvenlik Denetimleri
BGYS Dokümantasyon
BGYS Eğitim ve Uygulamaya Geçiş
BGYS Sertifikasyon
Garanti ve Bakım

HAVELSAN kapsamın belirlenmesi aşamasından 
sertifikasyon sonrasındaki garanti ve bakım dönemi 
dahil Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum ve 
işletim süreçlerinin her aşamasında kurumlar 
tarafından ihtiyaç duyulan danışmanlık, eğitim ve test 
hizmetlerini sağlamakta, kurumlara BGYS alanında 
anahtar teslim çözümler sunmaktadır.
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SİBER GÜVENLİK
AKADEMİSİ

Siber güvenlik yetkinliği, değerli fikri mülkiyetiniz, iş 
verileriniz ve hassas yeteneklerinize ait bilgileri 
korumak için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

Kalifiye iş gücü, süreç ve teknoloji eksiklikleri, 
günümüzün siber saldırılarına karşı kurumların 
korunmasında en zayıf halkaları oluşturur.

HAVELSAN Siber Savunma Teknoloji Merkezi 
(SİSATEM), siber güvenlik personelinizin yeteneklerini 
güçlendirmek ve kurumunuzun bu alandaki 
kapasitesini arttırmak için çeşitli seviyelerde teorik ve 
uygulamalı siber güvenlik eğitimleri sunan bir 
uzmanlık merkezidir.

Katılımcılarımızın siber güvenlik kariyer haritasına 
yönelik becerilerini geliştirmek ve alan uzmanlığı 
sağlamak için oldukça talep gören, farklı yetkinlik 
seviyelerine özel kritik eğitimler tasarladık.

Temel Seviye Eğitimler
HVL-SEC-001: Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi
HVL-SEC-101: Siber Güvenlik Temelleri
HVL-SEC-110: Yöneticiler İçin Siber Güvenlik
Semineri

Süreç ve Politika Analizi
Mimari ve Yapılandırma Analizi
Yetki ve Rol Tanımlamaları Analizi
Uzaktan Çalışma Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Uzaktan Çalışma Güvenlik Analizi:

Sistemlerin Gerçek Zamanlı İzlenmesi
Kullanıcı Aktivitelerinin İzlenmesi
Siber Olay Müdahale Danışmanlığı
SIEM (Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi) Danışmanlığı

Olay Yönetimi:

Personel Farkındalığı - Oltalama Saldırıları
Personel Bilgisayar Güvenliği – HAVELSAN Tarafından 
Geliştirilen Araçlar ile Otomatik Sıkılaştırma
Sızma Testleri
Dağıtık Servis Dışı Bırakma (DDoS) Testleri Uzaktan 
Çalışma Sistemleri

Uzaktan Çalışma Güvenlik Testleri:
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HVL-SEC-201: Siber Saldırı ve Savunmaya Giriş
HVL-SEC-203: Temel Seviye Siber Olay Yönetimi
ve Müdahale
HVL-SEC-205: Ağ Güvenliği Temelleri
HVL-SEC-207: İşletim Sistemleri Güvenlik 
Sıkılaştırma

Orta Seviye Eğitimler
HVL-SEC-301: Ağ Zafiyet Taraması ve Sızma Testi
HVL-SEC-302: Web Uygulama Zafiyet Taraması ve 
HVL-SEC-303: Kötücül Yazılım Analizi Temelleri
HVL-SEC-308: Mobil Güvenlik
HVL-SSD-501: Güvenli Yazılım Geliştirme Temelleri
HVL-SIEM-121: Etkin SIEM Kullanımı
HVL-WAF-122: HAVELSAN KALKAN – Web 
Uygulama Güvenlik Duvarı Yönetimi

Uzman Seviye Eğitimler
HVL-SEC-309: Endüstriyel Kontrol Sistemleri 
Güvenliği
HVL-SEC-310: Bilişim Sistemleri Güvenlik Denetimi
HVL-SEC-401: İleri Seviye Ağ Sızma Testi ve 
HVL-SEC-402: İleri Seviye Web Uygulama Saldırıları 
ve Korunma
HVL-SEC-403: Kırmızı ve Mavi Takım Eğitimleri
HVL-SEC-405: Siber Tehdit İstihbaratı



Yazılım yoğun sistemler konusunda faaliyet gösteren HAVELSAN;

     Savunma

     Simülasyon

     Bilişim

     Ülke Güvenliği ve Siber Güvenlik

alanlarında özgün ürün ve sistemlerden oluşan çözümlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
(TSK), kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün ve uluslararası müşterilerinin hizmetine 
sunmaktadır.

Hakkımızda
HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi olarak 1982 yılında kurulmuştur.

Türkiye’nin en büyük teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen HAVELSAN; deneyimi, uzman 
kadrosu, ileri teknolojiye dayalı yazılım yoğun özgün çözüm ve ürünleriyle uluslararası pazarda lider bir 
markadır.

HAVELSAN; bünyesinde geliştirilen yüksek teknoloji ve yazılımların yanı sıra savunma, güvenlik ve 
bilişim sektörlerinde teknoloji üreten ve iş ekosisteminde yer alan firmaların çözüm ve ürünlerini de bir 
araya getirerek müşterilerine anahtar teslim çözümler sunan bir şirkettir.
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HVL-SIEM-121: Etkin SIEM Kullanımı
HVL-WAF-122: HAVELSAN KALKAN – Web 
Uygulama Güvenlik Duvarı Yönetimi

Uzman Seviye Eğitimler
HVL-SEC-309: Endüstriyel Kontrol Sistemleri 
Güvenliği
HVL-SEC-310: Bilişim Sistemleri Güvenlik Denetimi
HVL-SEC-401: İleri Seviye Ağ Sızma Testi ve 
HVL-SEC-402: İleri Seviye Web Uygulama Saldırıları 
ve Korunma
HVL-SEC-403: Kırmızı ve Mavi Takım Eğitimleri
HVL-SEC-405: Siber Tehdit İstihbaratı
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