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İNCELEMELERİMİZDE NEDEN ADLİ ARAÇLAR
KULLANMAMIZ GEREKİYOR.
SUİSTİMAL İNCELEMELERİNDE UÇUCU VERİLER ve RAM BELLEK
ANALİZİ - HER ŞEY ARDINDA İZ BIRAKIR.
SUİSTİMAL, IP HIRSIZLIĞI ve SİBER SALDIRI
VERİ ANALİZİ ve ANALİTİĞİ – BÜYÜK VERİLER
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
MÜŞTERİLERİ HEDEFLEYEN SİBER SUİSTİMAL TEHDİTLERİ
KATILIM KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR.
SERTİFİKA VE CPE BİLGİSİ
Katılımcılara Etkinlik sonunda Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş katılım
sertifikası verilecektir. Sertifika 6 CPE değerindedir.
Bilgi: www.usiud.org
İletişim: Demet Kaya
demet.kaya@usiud.org
0850 532 90 64 - 0554 302 00 22

ACFE’nin iki yılda bir yayımladığı küresel suistimal araştırması sonuçlarına göre,
şirketler tipik olarak her yıl gelirlerinin %5’ini suistimal nedeniyle kaybetmektedir. Bildirilen
vakalardan ortaya çıkarılan toplam kayıp 7 milyar dolardan fazla ve vaka başına ortalama 1
milyon dolardan yüksektir.
Seminer ve gösterimlerin yer alacağı bu zirvede; güncel trendler, riskler, gelişmeler
değerlendirilecektir.
Adli Bilişim alanında yetkin ve tecrübeli uzmanlar; güncel risklere karşı kullanılan adli
bilişim metotları ve siber suçlarla mücadele yöntemlerini, saldırılarda kullanılan ve bunlara
karşı kullanılabilecek en etkili yöntem ve araçları, bilgi güvenliğini sağlama ve endüstriyel
casusluğa karşı koyma yöntemlerini; IP hırsızlığı ve siber saldırı, veri analizi ve analitiği –
büyük veriler ile ilgili teknik konuları vaka örnekleriyle adım adım anlatacaktır.

Kimler Katılmalı:
• Suistimal önleme, tespit ve inceleme alanında yönetici ve uygulamacı olarak çalışanlar
ve bu alanda akademik çalışmalar gerçekleştirenler
• İç Denetçiler, Dış Denetçiler, BT Denetçileri, kontrolörler, risk yönetimi uzmanları,
Kamu Kurum ve Kurulları Denetim Mensupları
• Bankaların kredi kartı, internet bankacılığı ve diğer suistimal inceleme bölümlerinde
çalışanlar
• Bilgi güvenliğinden sorumlu yöneticiler ve çalışanlar
• İç denetim, suistimal inceleme ve denetimi, bilişim sistemleri ve bilgi güvenliği
alanlarında mesleki sertifika sahibi olan Sürekli Mesleki Eğitim (CPE) ihtiyaçlarını
karşılamak isteyenler
• Avukat, savcı ve bilirkişi olarak adli konularda çalışanlar
• Emniyet ve Jandarma Teşkilatı, kolluk kuvvetleri mensupları
• Özel güvenlik alanında çalışanlar
• Adli bilişim, bilgi güvenliği, suistimal önleme-tespit ve inceleme konularına ilgi duyan,
farkındalık kazanmak ve farkındalıklarını artırmak isteyen tüm kişiler.

Bilgi: www.usiud.org
İletişim: Demet Kaya
demet.kaya@usiud.org
0850 532 90 64 - 0554 302 00 22

09:00-09:30

Kayıt

09:30-09:45

Gökhan YILMAZ, ACFE Türkiye Başkanı
ACFE Türkiye Misyonu - Güncel Teknoloji Riskleri ve Adli Bilişimin Önemi
Serkan KÜÇÜK, EMT Elektronik Genel Müdür Yardımcısı
Bölüm I: İNCELEMELERİMİZDE NEDEN ADLİ ARAÇLAR KULLANMAMIZ GEREKİYOR.

09:45-10:45

10:45-11:00

Bu bölümde, adli bilişim temel kavramları ile birlikte bilgi güvenliği ve suistimal
incelemelerinde adli bilişim araçlarının etkin kullanımı ile elde edebileceğimiz bulgular
ele alınacaktır. Aynı zamanda; planlı ve hızlı şekilde inceleme yapmanın önemi, E-Keşif,
elektronik/sayısal veri kaynakları, bu kaynaklardan verilerin nasıl toplanması gerektiği
üzerinde durulacaktır. Şifreli sürücü ve dosyalar hakkında bilgi verilecektir.

Çay ve Kahve Molası
MAGNET FORENSICS

11:00-12:00

BÖLÜM II: SUİSTİMAL İNCELEMELERİNDE UÇUCU VERİLER ve RAM BELLEK ANALİZİ
- HER ŞEY ARDINDA İZ BIRAKIR

Tipik bir senaryo kapsamında RAM bellek imajının alınmasının neden önemli olduğu,
uçucu veri analizinin incelemelerde ne gibi katkılar sağlayabileceği konuları ele
anlanacaktır. Aynı zamanda, bellek ile ilgili kalıntılar (hiberfil.sys, Pagefile, $MFT,
Registry, vs.) hakkında bilgi verilecektir.

12:00-13:00

Öğle Yemeği

13:00-14:00

MAGNET FORENSICS
Bölüm III: SUİSTİMAL, IP HIRSIZLIĞI ve SİBER SALDIRI
Bir siber saldırı veya sızma sonrası herkesin öğrenmek istediği “Sisteme nasıl sızıldı?
Hangi bilgilere ulaşıldı?” sorularına cevap verebilmek için birçok farklı veri incelenmeli
ve bu veriler arasında bağlantı kurulmalıdır. Tipik bir senaryo kapsamında, farklı veriler
üzerinde inceleme metodolojisi üzerinde durularak sızmaya neden olan açıklar ile ele
geçirilen hassas bilgiler tanımlanmaya çalışılacaktır.

14:00-14:15

Çay ve Kahve Molası
MAGNET FORENSICS

Bölüm IV: VERİ ANALİZİ ve ANALİTİĞİ – BÜYÜK VERİLER
14:15-15:15

15:15-15:30

Elde edilen veriler üzerinden etkili ve hızlı şekilde sonuçlara ulaşabilmek için; arama ve
filtreleme teknikleri, veriler arasında bağlantı kurma, tarih - zaman incelemeleri, vb.
analiz ve analitik tekniklerini kullanılması üzerinde durulacaktır. İncelemeleri daha da
hızlandırmak için verilerin nasıl organize edileceği, inceleme takımının üyeleri arasında
nasıl paylaştırılacağı üzerinde durulacaktır.
Büyük verilerin incelenmesi için nasıl bir metodolojinin izlenmesi gerektiği ve inceleme
teknikleri anlatılacaktır.

Çay ve Kahve Molası
MAGNET FORENSICS

15:30-16:30

16:30-17:30

17:30

Bölüm V: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Bu bölümde, örnek bir olay üzerinden adım adım inceleme yapılarak gün içerisinde ele
alınan konular ve bilgiler pekiştirilecek, kullanılan teknikler ve metotlar ile nasıl daha
etkin incelemeler yapılabileceği ele alınacaktır.

Dr. Murat AYAZ, ACFE Türkiye Genel Sekreteri
Bölüm VI: MÜŞTERİLERİ HEDEFLEYEN SİBER SUİSTİMAL TEHDİTLERİ

Bu bölümde, son kullanıcıları (müşterileri) hedefleyen siber suistimal tehditlerinin neler
olduğu, bu tehditlerin kişi ve kurumlar için ne tür riskler yarattığı, bu risklerin nasıl
yönetilmesi gerektiği ve ortak mücadele yöntemleri hakkında genel bilgi verilecektir.

Kapanış ve Sertifika Takdimi

Konuşmacı Özgeçmişleri

Gökhan YILMAZ

Serkan KÜÇÜK

Dr. Murat AYAZ

ACFE Türkiye YK Başkanı

EMT Elektronik Genel Müdür Yardımcısı

ACFE Türkiye Genel Sekreteri

Çok uluslu bankalarda ve dünyanın önde gelen danışmanlık
şirketlerinde uzun yıllar denetçi, danışman ve yöneticilik
görevlerinde bulunan Gökhan Yılmaz, PwC Türkiye Finansal
Suçlar ve Suistimal İncelemeleri Hizmetleri liderliğini yürütmektedir. Gökhan’ın, suistimal incelemeleri, uyum, iç denetim, iç kontrol, veri analitiği, risk yönetimi konularında farklı
ülkelerde yönettiği sayısız proje bulunmaktadır.
Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü derece ile tamamlayan Gökhan, aynı üniversitede bilgisayar destekli denetim
araçlarının kullanımı ile ilgili yüksek lisans tezini tamamlamıştır.
Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri alanında ikinci yüksek
lisansını tamamlayan Gökhan, Marmara Üniversitesi’nde
suistimallerin büyük veri ile tespiti konusunda doktora tez
çalışmalarına devam etmekte ve birçok üniversitede dersler
vermektedir.
Gökhan, halen Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları
Derneği ve ACFE Türkiye’nin Başkanlığını yürütmektedir.
CFE, CIA, CISA, SMMM, CCSA ve CRMA sertifikalarına sahiptir.

Gazi Üniversitesi Fizik (BSc) ve Anadolu Üniversitesi İşletme
(BBA) lisanlarını tamamlayan Serkan KÜÇÜK; 2000’li yılların
başından itibaren Bilişim Suçları, Adli Bilişim ve Sayısal Veri
İnceleme konularında çalışmaktadır.
Bilgisayar Sistemleri ve Mobil Cihazların adli veri incelemesi konularında dünyadaki sayılı yetkili eğiticilerden biridir,
yurtiçinde ve yurtdışında özel şirketlere ve kolluk kuvvetlerine
çok sayıda eğitim vermiş ve danışmanlık yapmıştır.
Alanında tüm dünyada büyük saygı gören yirmiye yakın sertifikaya sahip olan Serkan KÜÇÜK, uzun süre Ankara mahkemelerinde bilirkişi hizmeti vererek birçok önemli dosyanın
çözümüne katkıda bulunmuştur.
Halen EMT Elektronik Ltd.’de Genel Müdür Yardımcısı görevini
yürütmektedir.

20 yıldan fazla süredir finansal sektörde iç denetim, risk yönetimi ve fraud yönetimi alanlarında yönetici ve danışman olarak
görev yapan Murat AYAZ, halihazırda Experian Türkiye’de
Siber Güvenlik Ülke Lideri olarak görevini sürdürmektedir.
Kendisi aynı zamanda Adalet Bakanlığı bünyesinde bankacılık
ve suistimal alanında bilirkişi olarak görev yapmaktadır.
Kendisi halen Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları
Derneği ve ACFE Türkiye’nin Genel Sekreterlik görevini yürütmekte olup, bankacılık, finans, suistimal alanlarındaki etkinliklerde eğitimci, konuşmacı ve sponsor olarak faaliyetlerine
devam etmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
bölümünden lisans ve Marmara Üniversitesi Bankacılık
ve Sigortacılık Enstitüsünden yüksek lisans ve doktora
derecelerine sahip olan Murat, CFE sertikasına da haizdir.

Rhys TOOBY

Patrick GRIFFITH

Chris WARDEN

2019 yılında EMEA bölgesi için Çözüm Danışmanı olarak
Magnet Forensics’e katılan Rhys Tooby, Güney Galler Polisi
Teşkilatında Dijital Adli Bilişim ve Siber Suç Yöneticisi olarak
sürdürdüğü uzun bir kariyerin ardından, suç soruşturmasını
desteklemek için ileri teknik çözümler sunan özel bir ekibin
yönetiminden sorumlu olmuştur. Polislik kariyerini bırakarak
Magnet Forensics Ailesine katılan Rhys, adli veri inceleme
laboratuvarlarını bir üst seviyeye taşıyacak potansiyele sahip
olan Magnet Review’in geliştirilmesine liderlik etmiştir.
Magnet’in misyonuna inanan Rhys, dijital adli bilişim araçları
ve dijital kanıt yönetimi ile laboratuvarlardaki çözümleri ve
özel iş akışlarını geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Magnet Forensics’e 2016 yılında EMEA Bölge Müdürü olarak
katılan Patrick Griffith, bölgedeki tüm Müşteri Başarısından
sorumludur. İş Ortağı Kanalı’nın güçlendirilmesi ve stratejik
müşteriler üzerine çalışan Patrick, keşif aşamasından başlayarak dağıtım ölçeklendirilebilirliği için en iyi uygulamaları
sağlamaya kadar geniş bir iş alanı yelpazesinde faaliyet
göstermektedir. Patrick, öne çıkan girişimci özelliği ile eğitim,
destek ve son kullanıcı uyumu konularında destekler vererek
şirketlerin ve kolluk kuvvetlerinin yatırımlarını güçlendirmelerini sağlamaktadır. AXIOM’un ortaya çıkışından kısa bir
süre sonra Magnet ailesine katılan Patrick Griffith, iş sahasını
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki yüzlerce ajansa ve birkaç
ülkeye genişletmeyi başarmıştır. Magnet’teki görev süresi
boyunca, iş birliklerine ve teknolojiye olan heyecanını bir araya
getiren Griffith, Magnet müşterilerinin dijital kanıtları bularak
görevlerini yerine getirmelerini sağlamak için güçlü bir tutku
ile çalışmaktadır.

2012 yılında Magnet Forensics’e katılan Chris Warden,
küresel iş alanında çeşitli satış ve yönetici pozisyonlarında
bulunmuştur. Şu an ki mevcut rolünde, EMEA bölgesi için
satış stratejisinden, gelir artışından ve kanal ortaklıklarından
sorumludur ve EMEA içinde Bölgesel Hesap Yöneticileri, Hesap
Uzmanları ve Çözüm Danışmanları dahil olmak üzere özel bir
ekibi yönetmektedir. Magnet Forensics’e katılmadan önce 15
yıl boyunca BT sektöründe çeşitli satış pozisyonlarında yer alan
Chris Warden, Magnet Forensics’teki görev süresi boyunca,
IEF ve AXIOM ile genel başarıya ve pazar büyümesine katkıda
bulunan pazar stratejilerine gitmede etkili olmuştur.
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UZMANLARI DERNEĞİ
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