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KoBİ'leİi vc kurumlarl siber güvenlik konusunda bilgi|endirmek amacly|a l] Ekim 2020 salt 8ünü sa.t
l4:00'te intemet iizerinden biı §eminer gerçekleştirilecektir, Seminere iIişkin davet merni ekte sunulmaktadı..

IÇiŞleri Bakanltğı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan scminerde bireysel
ve kurumsal siber güvenlik, sistem/veri güvenliği, risk ve tehditler ile siber suç tiirIeri ve hukuki boyutiarı,
günce| suÇ yöntemleri ve ömek vaka|ar anlatılacak olup. scmincr ıınunda kaıllımcılaİın konu hakkındaki
sorulan cevapIandürılacakhr,

Bı: kapsamda toplantüya kahlümınüzl, sosyal medya ve intemet sitenizde paylaşmanüzl ve üyelerinize
duyurarak katlllmlannl sağlamanuı rica edeİim
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Gelen Tarih Sayı: 13/10/2020 - 1237



sıBERAY
KOBİ'ler ve Kurumtar İçin

siber Güvenlik
Bilgi!endirme Semineri

(Webinar - İnternet Üzerinden)

13 Ekim 2020 sall - saat: 14:00

seminere katlllm adre§i: htto://webi nar.tobb.ors.tr

içişleri Bakanhğı ve Türkiye odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan
5eminerde bireYsel ve kurumsal siber güvenlik, sistem/veri güvenliği, risk ve tehditler ile
siber suç türleri Ve hukuki boyutlarl, güncel suç yöntemleri ve örnek vakalar anlatllacak

olup, seminer 50nunda KoBi'lerin konu hakklndaki soruları cevapIandırılacaktır.

Seminere
htto://webina r tobb.ors.tr
linkinden katılabilirsiniz.

Tüm üyelere katılım ücretsizdir.

Prog.am:

14:00 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 15:30

Açlllş (onuşmalarl

Bireyse| ve Kurumsal siber Güvenlik oturumu
seylt Ahmet Dikicl - siber suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımclsl - 2 sln|f
Emniyet Müdürü

siber suç Türlerive Hukuki BoYutu oturumu
Erden Şahin - siber suçlarla Macadele Dai.e Başkanl|ğl soruştıJ.ma Şube Müdilrü -
4 slnlf Emniyet Müdürü

soru - cevaP

seminel il€ ilgililletlşlm] kob _6)tobb.orA ti,0312 218 2186


