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Kırmızı Takım Hizmeti Faaliyet Takvimi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her hakkı saklıdır. Bu dokümanın herhangi bir bölümü veya tamamı izinsiz olarak kopyalanamaz ve çoğaltılamaz  

Faaliyet Efor Planlanan Tarih Açıklama 
Dış  Yüzey  Web  ve 

Mobil   Keşif ve Zafiyet 

Tespiti (Siyah Kutu) 

0-2 ay arası  Siyah Kutu aşamasında web ve mobil 

uygulamaları kapsar. Tespit edilen hususlar için 

her ay sonunda rapor hazırlanır. 

Tehdit ve Risk Analizi 

(Siyah Kutu 

0-2 ay arası  Kurumun dışa ve internete bakan tüm yüzeyini 

kapsayacak şekilde tehditlerin tanımlanması, 

risklerin nicelendirilmesi, önceliklerin belirlenmesi, 

sensörlerin konumlanması ve mimari sıkılaştırma 

adımlarını kapsamaktadır. 

Siber Tehdit İstihbarat 

Çalışması (Siyah Kutu 

0-2 ay arası  Tüm bu çalışmaların yan unsuru olarak Red Team 

operasyon senaryolarına ışık tutacak şekilde siber 

istihbarat çalışması yapılacaktır. 

Yerinde (VPN ile) Sızma 

Testi (Gri - Beyaz Kutu 

2-3 ay arası  Misafir yetkisiyle neler yapılabileceği ortaya 

çıkarılacaktır. 

Senaryo  

Geliştirilmesi(Kırmızı 

Takım) 

3-6 ay arası  Mevcut senaryolara ilaveten hem tespit edilen 

bulgulara yönelik hem de sektördeki gelişmelere 

ve kendi sürekli araştırma/geliştirme    faaliyetleri 

doğrultusunda   yeni   senaryolar üretilecek ve 

kullanılacaktır. 

Senaryoların İşletilmesi   

(Kırmızı Takım) 

3-6 ay arası  Her hafta periyodik olarak bir  araya gelinerek  

durum  değerlendirmesi yapılacaktır. 

Redmind    Toolkit 

Çözümler 

3-6 ay arası  Bu süreç içerisinde paralel  olarak geliştirdiğimiz  

otomasyon  ve  script araçlarını    kapsar.    

Redmind URLHeartbeatChecker, Redmind Flow, 

Redmind C&Cve Redmind Nettarsiergibi ürünlerin 

geliştirme süreci halen devam etmektedir. 

SOC 

İyileştirme/Geliştirme 

Hizmeti 

3-6 ay arası  Kırmızı Takım Hizmeti süresince tespit edilen 

bulgular doğrultusunda icra edilecektir. Amaç Mavi 

Takım ile iş birliği yaparak sürekli geri besleme ve 

danışmanlık faaliyeti yürütmek olacaktır. 

Güvenlik Sıkılaştırması 

Kontrolü Hizmeti 

3-6 ay arası  Kırmızı Takım Hizmeti süresince tespit edilen   

bulgular   doğrultusunda sağlanacaktır. 


