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Data Kayıpları
EMC Global Data
Koruma Endeksi’nin
yaptığı araştırma,
dünyada veri
kaybının gelmiş
olduğu boyutlara
ilişkin çarpıcı
bilgiler veriyor.

Data Kayıpları Her Yıl 1.7 Trilyon Dolar Zarara Yol Açıyor!
Araştırmaya göre her yıl şirketler
1.7 Trilyon Dolar zarara yol açan
veri kayıpları yaşıyor ve bu oran
son 2 senede %400 artış göstermiş
durumda. Araştırmaya göre daha
organize ve basit IT stratejileri ile
ortadan kaldırılabilecek bu sorun
karşısında şirketlerin çok da kararlı
olmadığı gözlemleniyor.
24 farklı ülkeden 3300 şirketle
yapılan araştırma sonucunda,
araştırmaya katılan şirketler IT
olgunluk puanına göre ; Liderler
( 76 puanın üzerinde), uyum
sağlayanlar (51-75 puan arası)
, değerlendiriciler (26-50 puan
arası) ve ağır ilerleyenler (25
puan ve altı puan alanlar) olarak
listelenmiş. Puanlama yapılırken
kısa sürede geri kazanım,
yedekleme altyapısının kalitesi ,
modern yedekleme sistemlerine
uyum vb. kriterler göz önünde
bulundurulmuş. %67’sini IT
firmalarının oluşturduğu bir çok
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firma geçtiğimiz yılda data kaybı
yaşadı. Data kaybına karşı gerekli
teknolojik ve idari önlemleri alan
liderler ve uyum sağlayıcılar , data
kaybı sebebiyle daha az problem
yaşadı. %37’lik oranla yavaş
ilerleyenler grubu ise data kaybı
sonrasında en çok maddi ve idari
problem yaşayan gurup.Araştırmaya
katılan IT profesyonellerinin
%71’i ise şirketlerinin data kaybı
vb. durumlarda tam olarak hazır

en büyük etkenin “şirketlerin idari
olarak konuya gereken önemi
vermemesi ve teknolojik olgunluğa
ulaşılamaması” olduğuna inanıyor.
Ayrıca çarpıcı bir diğer rakam ise
Kanadalı şirketlerin %60’ının mobil
ve cloud sistemler için herhangi bir
güvenlik stratejilerinin olmaması.

olduğuna inanmıyor. Araştırmaya
katılan şirketlerin yalnızca %2.4’ü
liderler grubuna girerken , uyum
sağlayanların orası ise %11.3
olarak belirlendi. Geri kalan grubun
tamamını ise değerlendiriciler ve
uyum sağlayanlar oluşturuyor.

Hong Kong, Endonezya ,Singapur,
Hollanda ve Amerika dikkatleri
çekiyor. Bu listede Amerika
data korumaya yönelik ayırdığı
yıllık IT bütçesi en yüksek olan
ülke konumunda. Bu araştırma
dünya genelinde şirketlerde
görülen veri kayıplarının ve sistem
aksamalarının şirketlere ne büyük
zararlara mal olduğunu açıkça
gösteriyor ve data güvenliği ve veri
geri kazanım konusundaki çeşitli
sektörlerin büyüme potansiyeline
ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Araştırmaya göre büyük data
yönetimi , hybrid cloud ve mobile
konusunda strateji geliştirenlerin
oranı ise %6’da kaldı. Katılımcılar,
yedekleme ve data güvenlik
stratejilerinin oluşturulmamasındaki

Araştırma sonucunda en
yüksek puanı alan ülkelerin
sıralamasına baktığımızda Çin,

Gençler

İnternetsiz Yapamıyor
IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması
Eylül 2014* verilerine göre,
Türkiye’deki mevcut yaş grupları içerisinde
17-24 grubundaki bireyler toplam
internet nüfusunun %28’ini oluşturuyor.
Yaş Gruplarında İnternet Penetrasyonu

%73

%78

12-16 yaş

17-24 yaş

%58

%41

%28

%14

25-34 yaş

35-44 yaş

45-54 yaş

55+ yaş

Genç internet kullanıcıları en çok arama motoru ve sosyal ağ sitelerinde vakit geçiriyor.
17-24 yaş grubu internet kullanıcılarının
cinsiyet, SES ve en çok ziyaret ettiği
sitelerin dağılımı

Türkiye’deki Gençleri Anlama Kılavuzu**
araştırmasının sonuçlarına göre;

Cinsiyet

Cihaz Sahipliği

Kadın %42
Erkek %58
SES Grupları
AB %15
C1 %28
C2 %37
DE %19
Ziyaret Edilen Siteler
Arama motorları %100
Sosyal ağ siteleri %88
Video/TV siteleri %76
Kültür-eğlence siteleri %59
Haber siteleri %55

%13

%40

Tablet

Akıllı telefon

İnternet Kullanım Davranışları
Evden internete bağlananlar %65
Her gün internete bağlananlar %68
İnternetten alışveriş yapanlar %37

*IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Gemius - Ipsos Türkiye konsorsiyumu tarafından yapılmaktadır.
**Türkiye’deki Gençleri Anlama Kılavuzu Araştırması,
Ipsos Türkiye tarafından Türkiye temsili 17-24 yaş aralığında Aralık 2013 döneminde 2.259 birey ile gerçekleştirilmiştir.

Unutulmaz Veriler

Veri depolama ve
yönetimi alanında
dünyanın lider
şirketlerinden
NetApp,
2014’ün en
unutulmaz
anlarına dair
verilerle ilgili
bir araştırma
yaptı.

NetApp’tan 2014’ün unutulmaz verileri
Veri depolama ve yönetimi
alanında dünyanın lider
şirketlerinden NetApp, 2014’ün en
unutulmaz anlarına dair verilerle
ilgili bir araştırma yaptı. FIFA Dünya
Kupası’ndan Grand Prix araba
yarışına kadar pek çok projede ve
zaferde veri patlaması yaşandı.
Sauber F1 Takımı, her bir Grand
Prix’de araba başına yaklaşık 200
gigabytes veri topladı. 100’den fazla
yerleşik sensör, gerçek zamanlı
analiz ve ayarlamalar için canlı
telemetrik verileri NetApp mobil
veri merkezine aktardı.
Facebook kullanıcıları, ALS
araştırmalarına destek vermek
için 17 milyondan fazla “ice bucket
challenge” videosu paylaştı. Bu
videolar 440 milyon insana ve 10
milyar görüntülemeye ulaştı.
2014 FIFA Dünya Kupası’nın™
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son maçı ile ilgili dakikada 618.725
tweet atıldı. Maç, Facebook’ta 280
milyon etkileşim yarattı.
Brezilya’daki São Paulo
Üniversitesi, NetApp, Cisco ve
Citrix işbirliğiyle Latin Amerika’nın
ilk ve en büyük özel bulut ortamını
yarattı. 150 veri merkezini 6 veri
merkezinde birleştirdiler. Böylece
%300’lük veri artışına rağmen,
depolama gereksinimlerini %90
azaltmış oldular.

NASA’nın Kepler Uydusu,
150.000 yıldızdan alınan veri
sayesinde daha önce görülmemiş
715 yeni gezegen keşfetti. Böylece
bilinen gezegenlerin sayısı yaklaşık
1.700’e ulaştı. Sochi’deki Kış
Olimpiyat Oyunları, 120.000 saatlik
TV ve dijital yayın meydana getirerek
4.1 milyar izleyiciye ulaştı. Tarihteki

en büyük kuraklıkla mücadele eden
Kaliforniya’daki mühendisler ve
bilim insanları, NetApp depolama
çözümlerini kullanan Kaliforniya
Doğal Kaynaklar Ajansı’nın
çalışmaları sayesinde 100 yıllık su,
iklim ve nüfus verilerini elde etti.

Çin e-ticaret devi Alibaba yılda
ortalama 11.3 milyar siparişe ve
231 milyon aktif tüketiciye ulaştı.
Eylül ayında gerçekleştirdiği ilk
halka arzda 21.8 milyar elde ederek
ABD tarihindeki en büyük ilk halka
arz işlemini gerçekleştirdi.
Ellen DeGeneres’in ünlülerle
birlikte 86. Akademi Ödülleri’nde
çektiği selfie, televizyon yayını
henüz bitmeden 2 milyon kez
retweet edildi. DeGeneres bu
selfie’yle Twitter rekorlarını altüst
etti.

NetApp’ın bugüne kadar
geliştirdiği en güçlü tümleşik
depolama sistemi FAS8080 EX
Haziran’da piyasaya sürüldü.
FAS8080 EX, 4 milyon IOPS
değerinde performans ve 4.6

petabyte depolama imkânı sunuyor.
Sadeliği ve zorluğuyla ön plana
çıkan mobil oyun Flappy Bird,
yalnızca Şubat ayında 100 ülkede 50
milyon yüklemeye ulaştı.

U2 “Invisible” single’ını Super
Bowl XLVIII reklamında ücretsiz
olarak sunduktan sonra şarkı,
iTunes’da bir saat içinde 1
milyondan fazla yüklemeye ulaştı.
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Yeni Domain Uzantılarının SEO Avantajı Yok !
Yeni domain uzantıları Google sıralamalarında .com ve .net gibi geleneksel
domain uzantılarına kıyasla bir avantaja sahip değiller...
Daha özgür bir internet

sağladığıdır.”

gösterme şansı var. Bu yeni domain

ekosistemi yaratmak ve internet

“Yeni domain uzantıları Google

uzantıları sizin webdeki varlığınızı

dünyasının kullanıcılarına seçim

sıralamalarında .com ve .net gibi

oluşturmanız için size daha iyi bir

özgürlüğü sağlamak amaçlı

geleneksel domain uzantıları

domain alma imkanı elbette ki

çalışmalarına ICANN (İnternet

kıyasla bir avantaja sahip değiller.”

sunuyor fakat sıralamalarda diğer

Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu)

Bu açıklama Google Webmaster

domain uzantılarına kıyasla ekstra bir

tarafından 2009 yılında başlanan

Trend Analisti John Mueller tarafından

avantajının olmadığını da aklımızdan

ve 2013 yılında piyasaya sürülen

Google+ hesabı üzerinden yapıldı.

çıkarmamamız gerekiyor.

yeni domain uzantıları (new gTLDS)

2012 yılında Google Webspam

Türkiye’de ve dünyada domain

Takımının Lideri Matt Cutts’ın benzer

kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

açıklamalarını teyit eder nitelikteki bu

Plus üzerindeki açıklamasında

Çeşitli firmalar tarafından farklı

açıklama ile yeni domain uzantılarının

domain uzantıları çeşitli sebeplerden

farklı vaatlerle ( yatırım zamanı, en

Google sıralamalarında ekstra bir

ötürü domain kullanıcıları

iyi alternatif) kullanıcılara sunulan

avantajının olmadığına ilişkin tez daha

tarafından tercih edilebilir fakat

yeni domain uzantıları hakkında

da güçlendi.John Mueller’in Google+

arama motorlarında ekstra avantaj

gerçekliği otoritelerce kanıtlanmamış

hesabından yaptığı açıklamasının

sağlayacağı sebebiyle yeni domain

bir çok iddia mevcut. Bu iddiaların en

devamında “ Yeni domain uzantıları

kaydı gerçekleştiriyorsanız bu doğru

başında ise şüphesiz “Yeni domain

diğer tüm domain uzantıları gibi

bir karar olmaz” şeklinde yorumda

uzantılarının Google’da SEO avantajı

arama motorlarında iyi performans

bulunmuştu.
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Matt Cutts’da 2012 yılında Google
“Yeni

Google, 11.000 WordPres Web Sitesini Blackliste Aldı
Google, web sayfası üzerinden kötü amaçlı yazılımlar yaydığı gerekçesiyle
11.000 WordPress sayfasını blackliste aldı...
Google geçtiğimiz günlerde
web sayfası üzerinden kötü amaçlı
yazılımlar (Malware) yayarak
kullanıcılara güvenlik tehtidi
oluşturduğu gerekçesiyle 11.000
WordPress sayfasını blackliste aldı.
Dünyaca ünlü web güvenlik
şirketi Sucuri’nin bloğunda
yayınlanan habere göre ilk olarak
soaksoak.ru domaini üzerine
yönlendiren kötü amaçlı yazılım
, WordPress’in webmasterlar
tarafından çokça tercih edilen
“RevSlider” eklentisi sebebiyle
rahatça WordPress sitelerde tehdit
unsuru haline geldi.
Sucuri konu ile ilgili daha

önceden yaptığı açıklamada bu
eklentinin ciddi güvenlik açıkları
olduğunu ve kullanılmaması
gerektiğini duyurmuştu.
Slider Revlolution Responsive
WordPress Eklentisi, kısa
adıyla “RevSlider” ThemePunch
tarafından sunulan ücretli bir
WordPress eklentisi.
Konu ile ilgili firmanın web
sayfasında yapılan açıklamada
sorunun ilgili eklentinin 4.2
versiyonu öncesindeki güvenlik
açığından kaynaklandığı belirtilmiş
ve son çıkan 4.6 sürümünde
bu problemin bulunmadığı
ve kullanıcıların acil olarak bu

sürüme geçmeleri tavsiye edilmiş.
RevSlider’ın müşterilerine
son sürüme geçmesi ile ilgili
tavsiyesinin kolay olmadığını
belirten Sucuru’nin kurucusu
Daniel Cid “ Buradaki dikkat
edilmesi gereken nokta RevSlider’ın
Premium bir eklentidir ve herkesin
kolayca güncelleyebileceği bir
eklenti değildir.Bazı web site
sahiplerinin temayı satın alırken
bu eklentinin kurulu olarak
geldiğinden haberleri bile yok.”
Sucuri daha önceden de ALL
in One Seo Pack ve WPTouch gibi
çeşitli WordPress eklentilerinin
zaafları ile ilgili açıklamalarda
bulunmuş ve kullanıcıları uyarmıştı.
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IAB Türkiye, KOBİ’lere İnternette Pazarlamayı Öğretiyor
yayında seyredilen videoların
eğitmenleriyle bir araya gelinecek,
varsa sorular cevaplandırılacak.
Programı eksiksiz tamamlayanlar,
IAB Türkiye tarafından verilecek
re-KOBİ sertifikası almaya hak
kazanacak.” diye belirtti.

İnternetten kaçamazsınız

IAB Türkiye’nin 2013 yılında
hazırlıklarına başladığı ve KOBİ’lere
yönelik uzaktan eğitim platformu
olarak tasarlanan re-KOBİ
Programı, IAB Türkiye Başkan
Yardımcısı Neslihan Olcay, IAB
Türkiye Genel Koordinatörü Aygen
Tezcan ve Kocaeli Sanayi Odası
Genel Sekreteri Memet B. Turabi
ev sahipliğinde tanıtıldı.Seminerin
açılış konuşmasını yapan IAB
Türkiye Başkan Yardımcısı Neslihan
Olcay şu bilgileri verdi: “İnternetle
birlikte iş yapış şekillerimiz de
değişti. Artık markalar sadece
bulunduğu bölgeyle, hatta
ülkeyle sınırlı değil.Dileyen marka
dünyadaki müşterilere ürün
tanıtımı yapabiliyor, internetten
sipariş alabiliyor, satış yapıyor. Sıra
reklama geldiğinde işler daha da
güzelleşiyor. Çünkü internet büyük,
küçük tüm firmalara çok çeşitli
reklam olanağı sunuyor. Televizyon,
gazete gibi geleneksel mecralardan
farklı olarak, internette daha küçük
bütçelerle nokta atışı yapılabiliyor,
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reklam yatırımlarının geri dönüşü
kuruşu kuruşuna hesaplanabiliyor.”

İnternetin Gücü İle Satışları
Artırmanın Yolları
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin
ihtiyaçları düşünülerek hazırladıkları
re-KOBİ eğitim programının
amacının internetin gücü ile satışları
arttırmanın yollarını anlatmak
olduğunu belirten Olcay, “re-KOBİ
ya da açık adıyla Rekabetçi KOBİ
Eğitim Platformu markalaşmadan
web sitesi kurmaya, internet
reklamlarından e-ticarete kadar
pek çok konuyu kapsayan bir
uzaktan eğitim programı. Her
eğitim dönemi 6 hafta olarak
tasarlandı. Web sitesi yönetiminden
e-ticarete, sosyal medya
yönetiminden mobil pazarlamaya
kadar dijital pazarlamanın önemli
konularını ayrıntılarıyla kapsayan
program internet üzerinden 7/24
izlenebilecek videolar aracılığıyla
yürüyecek. Her hafta en az iki video
seyredilecek ve haftasonu, canlı

IAB Türkiye Genel Koordinatörü
Aygen Tezcan da yaptığı sunumda
şu bilgileri verdi: “Dünya internet
nüfusu şu an 3 milyar. Sadece
Türkiye’de 29.3 milyon 12 yaş
ve üstü internet kullanıcısı var
bunların yarısı her gün online.
2013 yılında dünyada dijital
reklam yatırımlarının toplamı
535,50 milyar dolar. ABD’de
171,01 milyar dolar, İngiltere’de
13,9 milyar Euro ve Almanya’da
16,49 milyar Euro. Türkiye’de ise
dijital reklam yatırımlarına 1.17
milyar TL harcanıyor.”Markaların
dijitale yatırım yapmadan ayakta
duramayacağının altını çizen
Tezcan, “Türkiye’deki internet
kullanıcılarının %63’ü markaların
online iletişiminin marka
kararını etkilediğini düşünüyor.
Türkiye’deki internet kullanıcılarının
%70’i sevdikleri markaların
sitelerini ziyaret ediyor, %55’i
sosyal medyada takip ettikleri
markaları satın alıyor, %52’si ise
TV seyrederken aynı zamanda
internette dolaşıyor. İnternet
günlük hayatımızın vazgeçilmez
bir parçası. Firmalar varlıklarını
sürdürebilmeleri için artık
internetten kaçamazlar, insanlara
ulaşmak için artık markalar da
online olmak zorunda.” diyerek
sözünü tamamladı.

Hackerların Son Kurbanı ICANN Oldu
Son zamanlarda çokça artan
ve 2014 yılında firmaları canından
bezdiren DDoS atakları ve
Hacklenme haberlerine bir yenisi
eklendi. Dünya genelinde internet
alan adlarının yönetilmesinde
söz sahibi olan ve internetin
gelişimine ve değişimine ilişkin
önemli kararların alınmasında
yetkili kurumların başında gelen
ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers)
20 dakikalık süre boyunca
hacklendiğini duyurdu. Hackerlar
tarafından ICANN’den gönderilmiş
süsü verilen e-postaların , ICANN
çalışanları tarafından açılması

ve yönlendirilen sahte sayfada
çalışanların kişisel bilgilerini
vermesi hackerların ICANN’in
dahili sistemlerine ulaşmasını
sağladı. Dahili sistemlere yönetim
erişimi alan hackerlar bu bölgede
çalışanların mail adresleri, telefon
numaraları ve çeşitli bilgilerini ele
geçirdi.
Problemin farkedilmesi üzerine
çalışanlara ait tüm mail hesaplarını
iptal eden ve şifreleri yenileyen
ICANN güvenlikle ilgili gerekli
önlemleri aldı. ICANN Wiki sayfası,
ICANN blog ile Whois sorgulama
portalını 20 dakikalık sure ile ele

geçiren korsanlar alınan güvenlik
önlemleri ile problem büyümeden
sistemden uzaklaştırıldı. Konu
ile ilgili açıklama yapan ICANN
yetkilileri “ Hack olayı ile ilgili
kamuoyunu bilgilendirmek
ICANN’in önemle savunduğu
şeffaflık ilkesinin bir gereğidir,
ayrıca siber güvenlik konusunda
paylaşılan bu bilgi diğer kurumların
gerekli önlemleri almasında da rol
oynuyor.” şeklinde konuştu.
2014 yılında firmaları ciddi
şekilde tehdit eden hacker
saldırılarından “ JP Morgan, Kmart,
Dairy Quenn, XBOX ve SONY” de
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Selçuk KARA
Natro Web Hosting
Sosyal Medya Uzmanı
Twitter : /selcuk_kara_
selcuk@natro.com

Sosyal Medya Araçları

Sosyal medya artık günümüzde
insanların sadece fotoğraf ya da
video paylaşıp, iletişim kurdukları
sosyal bir ortam olmaktan
çıkıp, kişilerin ya da markaların
müşterileri ile iletişim kurdukları,
ürün ve hizmetlerini sergiledikleri,
pazarlama ve tutundurma
çalışmaları yaptıkları hatta satış
sonrası destek verdikleri bir
platforma dönüşmüş durumdadır.
Durum böyle olunca, edinilen
kitlenin bir marka için ne kadar
doğru olduğu, sizi takip eden
kişilerin nelerden hoşlandığı,
internette sizinle ilgili nelerin
konuşulduğunu öğrenmek, bunları
ölçümlemek ve analiz etmek,
sosyal medyanın en ihtiyaç duyulan
ögeleri olmuştur.
Bu tür verileri ölçerek, iyi analiz
edip markanız ile ilgili bir plan
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oluşturabilirsiniz. Bu sayede hedef
kitlenize en doğru mesajı vererek;
sosyal medya üzerinde etkileşiminizi
arttırabilir, hedef kitlenizin
ihtiyaçlarına daha etkin çözümler
üretebilir ve daha geniş kitlelere
ulaşabilirsiniz. Bu da markanızın,
sosyal medya üzerinde imajını arttırır
ve doğrudan olmasa da dolaylı
olarak satışlarınızın artmasında bir
etken oluşturur.Bu yazımızda, bu
tür verilerin nasıl toplanacağı ve
bunların analizinde sizlere yardımcı
olacak ücretsiz sosyal medya
araçlarından bahsedeceğim.

Google Alerts
Google Alerts, Google’ın bizlere
sunmuş olduğu ücretsiz bir sosyal
medya takip aracıdır. Bu araç ile
markanız ya da sektörünüzle alakalı
anahtar kelimeleri tanımlayarak,
internet üzerinde, dünyanın

neresinde olursa olsun, belirlemiş
olduğunuz anahtar kelimeler ile
ilgili çıkan tüm konuları sizlere
bildirerek; nerede, hangi tarihte
ve hangi konuda konuşulduğunu
ya da haber yapıldığını kolaylıkla
öğrenebilirsiniz. Bu sayede hedef
kitlenizin hangi mecralarda
olduğunu ya da markanız ile
ilgili hangi mecralarda olumsuz
görüşlerin sergilendiğini görebilir
ve buna göre sosyal platformlar
üzerinde daha iyi bir pozisyon
alabilirsiniz.

Google Alerts’a, varolan
herhangi bir Gmail hesabınız
ile kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.
Tanımladığınız kelimeler anlık
olarak, Gmail’de bulunan e-posta
hesabınıza gelecektir. Türkçe ara
yüze sahip olan Alerts’a buradan
ulaşabilirsiniz.

Hootsuite
Hootsuite; Facebook, Twitter ve
Google hesaplarınızı tek bir sayfa
üzerinden yönetmenizi, gelen
bildirimleri anlık olarak görmenizi,
bu bildirimlere ya da mesajlara
tek bir ara yüz üzerinden cevap
vermenizi ve tüm bu etkileşimleri
ölçümlemenizi sağlayan çok
kapsamlı bir araçtır.
Hootsuite ile birden fazla
Facebook, Twitter ve Google+
hesabınız için paylaşım
yapabilirsiniz. Hootsuite’in en
kullanışlı özelliklerinden biri de tüm
sosyal ağlar için bir ya da birden
fazla içeriği farklı zamanlarda
paylaşabilme imkânı vermesidir. Bu
özellik sayesinde paylaşımlarınızı
tek bir platform üzerinden günlük
ya da haftalık olarak planlayabilir ve
bu sayede zamandan yana tasarruf
edebilirsiniz.
Hootsuite’in bir diğer güzel
özelliği de kişiselleştirilebilir
olmasıdır. Ana ekranda bulunan
bilgileri düzenleyerek, hangi
hesabınız ile ilgili hangi bilgi size
daha fazla lazım ise buna göre bir
düzenleme yapabilirsiniz.
Hootsuite ayrıca tüm
hesaplarınız için grafik veriler
halinde ayrı ayrı istatistikler
sunmaktadır. Hootsuite ‘e bu bu
adresten giriş yapabilirsiniz.

Social Mention
Social Meniton internette
herhangi bir mecrada yayınlanan
bir yazının, nerede ve ne zaman
yayınlandığını gösteren, sosyal
medya arama ağıdır.
Arama yapmak istediğiniz
anahtar kelimeyi, arama çubuğuna
girerek o anahtar kelime ile ilgili
hangi platformda ve ne zaman
bahsedildiğini görebilirsiniz. Social
Mention arama yaptığınız anahtar
kelimedeki sonuçları anlık olarak
görüntüler.Social Mention’ın, Google
Alerts’tan farkı çıkan sonuçları
analiz edebilme özelliğidir. Social
Mention’da arama yaptığınızda çıkan
sonuçlar ile birlikte, bu anahtar
kelime ile yazılan yazıların; son 24
saatteki artış oranı, bahsedilen
konulardaki duygu yoğunluğu,
ilgili anahtar kelimeler gibi birçok
veriye sol tarafta bulunan filtreleme
seçeneklerinden ulaşabilirsiniz. Bu
çıkan verileri yorumlayarak firma,
pazar ve rakip analizi yapabilirsiniz.
Tabi burada devreye yorumlama
ve analiz etme gibi bambaşka bir
kavram çıkıyor. Sonuçları veriler
halinde görmekten ziyade asıl
önemli olan bu sonuçları yorumlama
ve analiz etmektir.

Twitter Analytics
Twitter Analytics, Twitter’da
yapmış olduğunuz paylaşımların
günlük, haftalık ve aylık olarak,

almış olduğu etkileşimleri grafikler
halinde gösteren bir sosyal
medya analiz aracıdır. Sayfanın
sağ üst tarafında bulunan tarih
seçeneği ile herhangi bir tarih
aralığını seçerek verilerinize
ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada ilk
olarak aldığınız görüntülenme
sayınızı ve bu görüntülenmelerin
günlere ait dağılımını grafikler
halinde görebilirsiniz. Ayrıca atmış
olduğunuz tweetlere, bu tweetlere
ait görüntülenme sayısına,
etkileşimine (favori, retweet,
yanıt) ve etkileşim oranlarına
ulaşabilirsiniz. Yine aynı listede
herhangi tweetin üzerine tıklayarak,
o tweetin ayrıntılı etkileşim
analizine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın sağ tarafında,
hesabınıza ait belirlediğiniz tarih
aralığındaki etkileşim oranını,
paylaştığınız bağlantılara tıklama
oranlarını, paylaşımlarınızın retweet
edilme sayısı, favorilere ekleme ve
yanıtlama sayılarına ulaşabilirsiniz.
Bu verileri rakamlar ve grafikler
şeklinde veren bu araç ayrıca bir
önceki döneme ait aylık ortalama
artışları da sizlere belirtmektedir.
Takipçilerinizin, ilgi alanlarına,
ülke ve şehir bilgilerine, cinsiyet
dağılımına ve en çok takip ettikleri
diğer sayfalara da bu araçtan
ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu verileri .csv
formatında dışa da aktarabilirsiniz.
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Takipçiler hakkında detaylı
bilgilerin olmaması, takipçilerin
sayfaya nereden geldiği veya
takipten vazgeçme gibi çok fazla
detaylı bilgi vermemesi bu aracın
eksik yanları. Twitter analiz aracına
bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Facebook İstatistikler
Facebook’un sunduğu en iyi
hizmetlerden birisi olan istatistikler
sayfası, takipçileriniz, yapmış
olduğunuz paylaşımlar, edindiğiniz
etkileşim gibi sayfanız ile ilgili çok
fazla sayıda ve çok detaylı bilgiler
sunmaktadır.
Kısaca bahsetmek gerekirse,
Facebook istatistikler sayfası
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ile sayfanıza gelen beğenileri,
yapmış olduğunuz paylaşımları,
almış olduğunuz beğeni, yorum ve
paylaşımlarınızı, gönderilerinizin
kaç kişiye eriştiğini, içeriklerinizin
gizlenme sayısını, sayfanız hakkında
yapılan spam bildirimlerini, rakip
analizi gibi pek çok bilgiyi detaylı
bir şekilde bulabilirsiniz. En iyi
sosyal medya araçlarından biri
olan Facebook istatistik sayfası
ile detaylı olarak aylık raporlama
yapabilir ve analiz ederek, sayfanızın
gelişmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca
hayranlarınızın yaşları, cinsiyetler,
demografik yapıları ve ilgi alanlarını
analiz ederek ihtiyaçlarına cevap
verebilir, rakip analizi ile piyasa
ve rakipleriniz hakkındaki bilgilere

ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada
hesaplar açmak, paylaşımlarda
bulunmak ve satış sonrası hizmet
vermek kadar bu ağlardaki
etkinliğinizi ve aldığınız etkileşimi
ölçmek de çok önemlidir. Tabi bu
verileri grafikler halinde görmek
size sadece bilgi verir. Asıl önemli
olan da bu bilgiler ışığında yorum
ve analiz yaparak, bir strateji
geliştirmektir. Sosyal medyada
başarı olmak için bu verileri her
ay düzenli olarak raporlamanız
gerekmektedir. Bu şekilde hangi
sosyal ağda, bir önceki aya göre
neler yaptığınızı, ne şekilde geri
dönüşler aldığınızı görerek, bir
sonraki ay için daha etkili bir plan
hazırlayabilirsiniz.

biliyor muydunuz?
Natro Dergi’nin ayda 20.000
tekil ziyaretçiye ulaştığını
biliyor muydunuz?

Murat UZ
Natro Web Hosting
Müşteri Destek Uzmanı
Twitter : /muratuzcom
muratu@natro.com

Web Sitenizin Güvenliğini Nasıl Sağlarsınız?
Tüm hosting sunucuları
üzerinde Firewall ile web
sitelerine gelecek saldırılara karşı
önlemler alınarak sunucuların
yapılandırılması gerekmektedir.
Standart hosting hizmetleri
üzerinde yapılandırmanın belirtilen
nitelikte oluşturulmuş olması
gerekmektedir.
Sunulan bu hizmet içeriğinde,
güvenlikle ilgili olarak bu yazımızda
web sitenizin mümkün olduğunca
güvenli olduğundan emin olmanız
adına incelemenizi önerdiğimiz
güvenlik ipuçlarını sizlerle
paylaşıyoruz.
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alışkın olmadığımız, bilgimiz olmayan
dosyalar oluşabilir. Web sitenizi
barındırdığınız sunucu üzerinde
oluşturulan bu dosyaların ve risk
yaratan bu yazılım uygulamalarının
takibini sıkı bir şekilde yapmanız
gerekmektedir.

Hazır yazılım olan
Wordpress, Joomla gibi
içerik yönetimi sağlayan
uygulamalarınızı en yeni
güncel sürümleri ile kullanın

Sitenizin içeriğindeki kötü
niyetli dosyaları kaldırın

Satın almış olduğunuz bir
hosting hizmetinde hazır olarak
kullanacağınız PHP destekli, herkes
tarafından bilinen ve dünya üzerinde
en fazla kullanılan içerik yönetimi
uygulaması şüphesiz ki Wordpress
ve Joomla’dır.

PHP ve bunun gibi hazır yazılım
uygulamaları içerisinde ya da
yazılım üzerinde kurulum yaparken

İçerik yönetim sistemine ait
bu hazır yazılımların açık kaynak

kodlu olması sebebiyle güvenlik
açıkları oluşabilmektedir. Kullanmış
olduğunuz hazır yazılımların,
yayımlanan en güncel sürümünü
kullanarak bu güvenlik açıklarını
giderebilirsiniz. Konu içeriğinde
belirttiğimiz gibi çok kullanılan hazır
web uygulamalarından Wordpress
ve Joomla yazılımı üzerinde yapılan
saldırılarda kullanılan yazılımın
güncel sürüm olmaması nedeniyle,
web sitesine ait açıklardan
faydalanıldığını bilmek gerekiyor.
Bu yazılımlara ait yönetim paneline,
kullandığınız tarayıcının adres
çubuğuna yazılan ufak kodlar
ile erişim sağlanabilmektedir.
Kullandığınız uygulamaları,
web sitenize ait yönetim
paneli üzerinden ya da yazılım
uygulamanızın resmi internet sitesi
üzerinden en güncel sürümleri ile
güncelleyebilirsiniz.

Web sitenizin üzerinde
kullanılan tema, eklenti
ve plug’inleri en yeni
versiyonları ile güncel
tutmaya özen gösterin
Web uygulamanız olan
Wordpress ya da Joomla
üzerinde kullandığınız sürümü
güncel tutmanız, sitenize ait
eklenti, plugin ya da temanızın
da güncel olacağı anlamına
gelmemektedir. Her çalışan
uygulama web siteniz üzerinde
açık oluşturma ihtimalini meydana
getirmektedir. Wordpress ya
da Joomla altyapılı web sitenizi
yapılandırırken kullandığınız
seo eklentileri, iletişim form
eklentileri ve bunun gibi birçok
eklentiyi web siteniz üzerinde
güncel olarak kullanmanız,
siteniz üzerinde güvenliği ciddi
derecede arttıracaktır. Güncel
kullanmadığınız her eklenti ya
da uygulamanın, web sitenizin
üzerinde bir açık oluşturabileceğini
unutmamak gerekiyor.

Aktif olarak kullandığınız
şifrelerinizi değiştirerek,
aktif kullanımda olmayan
web sitelerinizi FTP
üzerinden silin
Web sitenizi yapılandırırken
kullanmış olduğunuz FTP
programları üzerinde hatırlatma
özelliği açık olan, web sitenize
ait FTP bilgileriniz ile çerezler
üzerinden bu bilgiler ele
geçirilebilmektedir. Bundan ötürü
kullandığınız FTP yazılımı üzerinde
bilgilerinizi manuel olarak girmeniz
kendi güvenliğiniz açısından
sağlıklı olacaktır. Kullandığınız
şifreleri kolay olmayacak şekilde
fazla karakter içeren ( büyük,
küçük harf, sayı ve özel karakter)
şeklinde kullanmak tabi ki de daha
avantajlı olacaktır. Bu kriterin

dışında olan şifreler web siteniz
üzerinde ilk olarak güvenlik açığına
sebebiyet veren unsurdur. Hele
ki FTP bilgilerinizin dışında, hazır
uygulamalarınız için kullanılan
MYSQL veri tabanı bilgilerinizin
de yüksek düzeyde şifre ile
korunması gerekmektedir. Zira FTP
bilgilerinizden önce web sitenize
ve veri tabanı bilgilerinize erişim
sağlanır ise veri tabanınız üzerinde
MD5 şifreleme yöntemi üzerinden
var olan giriş şifreniz bu şifreleme
yöntemi ile değiştirilerek panelinize
ait şifreniz değiştirilebilmektedir.

Siteleriniz üzerinde risk
oluşturacak dosya ya da
klasör izinlerini gözden
geçirin.
Kullandığınız yazılımınız veya
uygulamanız web siteniz üzerinde
dosya yetkisine ihtiyaç duymaktadır.
Bu FTP üzerinde ya da veri tabanınız
üzerinde değişiklik göstermektedir.
Bu konuyla ilgili olarak vereceğiniz
her klasör ya da dosyanıza yazma
izni web siteniz üzerinde bir açığa
sebep olabilmektedir.

Hosting hizmeti aldığınız
sunucunuza bağlanırken
güvenli bir internet ağı
üzerinden bağlanın
Web siteniz için işlemleri hep
aynı ortamda ya da aynı lokasyon
üzerinde yapmıyor olabilirsiniz.
FTP bağlantısı gerçekleştirdiğiniz
farklı bir lokasyon üzerinde bağlantı
sağlıyor iseniz bu internet üzerinde
güvenlik açıklarını büyük ölçüde
etkilemektedir. Yani bağlanılan
Wi-Fi ağı şifreleme olarak WPA
ve WEP şifreleme yöntemiyle
korunuyor ise bu bağlantı üzerinden
dosyalarınızı aktarmanız bir problem
doğurmayacaktır. Farklı yerlerde
sağladığınız internet bağlantınızın
güvenliğinden emin olduktan sonra,

dosya transferleriniz ya da web
siteniz üzerindeki değişiklikleri
yapmanızı tavsiye ederiz. Bu hem
sizin için hem de web siteniz için
sağlıklı bir işlem olacaktır.

Kullandığınız kişisel
bilgisayarınızın da
güvenliğini sağlayın
İnternet sitelerimize en çok
kendi şahsi bilgisayarlarımız
üzerinden müdahale
gerçekleştirmekteyiz. Peki ya
kendi bilgisayarımızda güvende
değilse? Bunun kontrolünü
yapacak olan yine biziz.
Kullandığımız programlardan
tutun da lokalinizde bulunan
web sitenize ait dosyalarınızın
güvenliği oldukça önemlidir.
Farklı bir nedenden ötürü şahsi
bilgisayarınıza internet üzerinden
veya farklı bir sebepten dolayı
bulaşan virüs, keylogger siz hiç fark
etmeden bilgisayarınızda yüklü
olan dosyalarınıza erişim sağlayıp
web site dosyalarınıza bulaşarak
büyük bir tehdit oluşturabilirler.
Güvenliğinizi kişisel bilgisayarınız
üzerinde oluşturma adına en
pratik yöntem düzenli olarak
virüs taraması gerçekleştirerek,
güncel ve orijinal bir virüs programı
kullanmanızdır. Bu sayede virüs
ya da keylogger üzerinde güvenlik
sağlayabilirsiniz.Kullandığınız
şifrelerinizden, bilgisayarınıza
erişim sağladığınız internet
bağlantısına kadar yapılan bütün
işlemler, güvenlik açısından büyük
bir önem taşımaktadır. Şifrelerinizi
güçlü karakterde, bilgisayarınızı
güvenli bir ağ üzerinde ve bağlantı
sağladığınız internetin güvenli
olduğundan emin olarak, Yukarıda
da bahsettiğim gibi kullanılan
yazılımdan ve daha birçok işleme
dayanan bu işlemleri güncel olarak
gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

21

Hamza
ŞAMLIOĞLU
Blogger, Social Media
Measurement
Twitter : /TEAkolik
www.teakolik.com

Günümüz İnternet Dünyasında Güvenlik!
Teknoloji o kadar hızlı
gelişiyor ki, takip etmek güç
ve onu kullanırken birçok
riskle karşılaşmamız doğal bir
hale geldi. İnternet dünyası
teknolojinin baş döndürücü
hızı ile gelişerek karşımıza
geliyor. Sadece İnternet değil,
İnternete bağlanan cihazlarımız
da yavaş yavaş akıllanmaya
ve kendi kendilerine karar
verebilme yeteneği kazanmaya
başladılar. Artık kullandığımız
tüm elektronik cihazların başına
birer “akıllı” kelimesi eklemeye
başladık. Akıllı telefonlar, akıllı
saatler, akıllı kumandalar, akıllı
evler… Cihazlarımız akıllanıyor,
bilgisayarlarımız müthiş işlemleri
saniyenin milyonda biri kadar bir
hızla çözebiliyor. Sunucularımızın
dünyanın öbür ucundaki başka
bir sunucu ile birkaç mili saniyede

22

iletişim kurup senkronize olabildiği
bir dünyada yaşıyoruz.

Sosyal Ağlar da akıllandı…
Onlar da kendilerini geliştiriyor
ve her geçen gün yepyeni bir özellik
ile karşımıza çıkıyorlar. Bugün bir
milyardan daha fazla kullanıcısı
var. Her geçen gün bu sayı artıyor
ve bizler Facebook’ta, Twitter’da
yaşıyor, Swarm ile kahve içiyor,
Linkedin üzerinden iş başvurusu
yapıyoruz…Onlar da ilgi alanınızı
ölçerek ve paylaşımlarınızı belirli
algoritmalardan geçirerek daha
hedefli reklamlar yapıyor ve kullanıcı
dataları ile hareket ediyorlar.
Önerilerini bu datalardan elde
ettikleri sonuçlara göre bizlere
sunmaya başladılar.

Peki kötü niyetli
saldırganlar?

Emin olun onlar hiç boş
durmuyor. Teknolojinin bu müthiş
gelişimi ve hızı ile bizlerin başı
dönerken, onlar da saldırmaya
devam ediyorlar. Evet, hedefte biz
son kullanıcılar var ve artık daha
gelişmiş saldırılara maruz kalıyoruz.
Bu saldırılardan korunmanın en
önemli noktası “bilinçlenmek”
ile başlıyor. Bilinçli kullanıcılar
diğerlerine göre saldırılara karşı
daha “akıllı” davranıyor. İnternet
üzerinde, özellikle de sosyal ağlar
üzerinden yapılan saldırılar daha
etkili ve daha geniş kitlelere kısa
sürede ulaşabilecek nitelikteler.
Güvenliğimizi ve kişiler verilerimizi
korumak için “bilinçlenmemiz”
gerekiyor. Elbette ki yüzde yüz
güvenlik diye bir sonuç yok!
Ancak kendinizi küçük birkaç şeyi
öğrenerek saldırganlara karşı hedef
haline getirmekten kurtarabilirsiniz.

İnternet üzerinde yapılan en büyük
hataları listelesek, şifre ve parola
kullanımı birinci sıraya çıkar!

Parolalar
Sosyal ağlar, forumlar, e-ticaret
siteleri hatta bilgisayarımızın
girişine kadar her yerde parola
kullanıyoruz. Parola kullanmaktaki
en büyük amaç, verilerinizi
diğerlerinden korumaktır. İnternet
dünyasında siber saldırılara
maruz kalmak sizi korkutuyorsa,
yapacağınız ilk şey karmaşık bir
parola kullanmak olmalı! Güvenlik
uzmanları hacklenen birçok datayı
incelediğinde basit şifreler kullanan
binlerce kişi olduğunu raporluyor.
Bugün İnternet’e sızan bir
haberde İran’ın Facebook’u olarak
adlandırılan Facenama.com’un
hack edildiği söyleniyor. Facenama.
com’un şuan İnternette 110 bin
kullanıcısının e-mail ve şifre bilgileri
dağıtılmakta…

Yarın kötü niyetli bir kişi bir
platformun datasından bunu
çıkarttığı zaman emin olun tüm
sosyal ağlarınızda ve kullandığınız
panellerde aynı şifreyi deneyerek
sistemlerinize giriş yapmaya
çalışabilir. Her platformda aynı şifreyi
kullanmak aslında yapılan hatanın ne
kadar büyük olduğunu gösteriyor.
Birileri sizin Twitter hesabınızı
hackleyemediyse gidip üye
olduğunuz bir sözlüğü hack
edebilir. Ya da üye olduğunuz bir
forumu! Sonrası malum, siz aynı
şifreyi Hotmail hesabınızda da
kullanıyorsanız, kendi elleriniz ile
saldırgana hesabınızı teslim etmiş
sayılırsınız.

E-postalarımız…
İnternete ilk girdiğimiz günden
bu yana hiç eksik etmediğimiz şey
e-posta adresidir. Bu adreslerle
birçok yere üye oluyor ve
kullanıyoruz.

Turkcell gibi büyük firmaların adları
kullanılarak sahte fatura ekleri
ile yapılıyor. Gönderilen posta
eklerinde sanki fatura varmış gibi
bir izlenim bırakılarak bilinçsiz
kullanıcılar kandırılıyor.

Unutmayın!
Hiçbir şirket, size fatura
gönderirken e-posta ekini ZIP ya da
EXE olarak göndermez! Eğer size
gelen posta ek formatı ZIP ya da
EXE ise, bu dosyaları açmamanızı
öneririz!Tehlikeli virüs gruplarında
yer alan Cryptolocker virüsü
dosyalarınızı geri dönülemeyecek
bir şekilde şifreliyor. Şifrenin
anahtarı için saldırganlar büyük
fidyeler talep ediyor. Sonuç olarak
şirketler büyük maddi zararlara
uğrayabiliyor.

Phishing saldırıları!

İnternet dünyasının en
eski ve halen daha en popüler
saldırılarından bir tanesi de
Mesela, Hotmail hesabınızın
“kimlik avı” diye adlandırılan
parolamı unuttum sorusu “En
Özellikle de tanımadığınız
Phishing saldırılarıdır. Öncelleri
sevdiğin takım” ise cevabı için
kişilerden gelen e-postalarda dikkatli e-postalarınıza Cryptolocker virüsü
saldırganın Facebook hesabınızı
davranmak gerekli. Gönderilen
saldırıları gibi sahte bağlantılar
birkaç dakika incelemesi yeterli
iletilerde posta eklerine zararlı
gönderilir ve kurban bir şekilde
değil mi? Mutlaka bir yerde
yazılımlar koyarak size saldırıda
aldatılarak saldırının başarılı olması
Galatasaray ya da Fenerbahçe
bulunabiliyorlar. Yapmanız gereken
sağlanırdı. Şimdilerde ise bu durum
yazmışsınızdır?
sadece gelen e-posta ekini açmak ve sosyal ağlar üzerinde kullanılıyor.
çalıştırmak! Sonrasında bilgisayarınızı Özellikle de sosyal ağların büyük bir
Her platformda aynı
saldırgana teslim etmiş oluyoruz.
yayılma potansiyeli düşünülünce,
parolayı kullanmak!
saldırganlar bu saldırı türünde
Olay şifre veya parola
Son günlerde özellikle de
büyük başarılar elde edebiliyor.
kullanımı olunca, emin olun kötü
şirket çalışanlarına gelen hedefli
niyetli saldırganlar daha akıllı
saldırılardan biri de e-postalar ile
Yapılan saldırılar e-postalara
davranabiliyor. Biz son tüketicilerin yapılıyor. CryptoLocker ismindeki
gönderilen sahte bağlantı adresleri
şifremi unutma kaygısı buna en
saldırı yöntemi şu sıralar oldukça
olabileceği gibi, sosyal ağlar
büyük neden olarak gösterilebilir.
popüler! E-posta hesaplarına
üzerinde sahte ünlü hesapları
gelen sahte fatura bildirimleri
açılarak da karşımıza çıkabiliyor.
Bilgisayara giriş şifremiz, Hotmail ile kullanıcılar kandırılarak
şifremiz, Facebook şifremiz, Hosting bilgisayarlarındaki veriler şifreleniyor.
Sahte ünlü hesapları ile zararlı
şifremiz tek bir tane ve her yere
Saldırgan sonraki adımda kullanıcı
kod içeren bağlantılar paylaşılarak
aynı şifre ile giriş yapıyorsak…
karşısına bir mesaj çıkartarak fidye
kurbanların bağlantı adresini
istiyor… Saldırılar genelde TTNet,
tıklamaları bekleniyor.
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Sonrasında bilgisayarınızı ya da
rahatlığı ile herkese ilan ediyoruz.
sosyal ağ hesaplarınızı birkaç saniye Hatta durum o kadar vahim ki,
içerisinde ele geçirebiliyorlar.
bazıları kredi kartı bilgileri ve banka
bilgilerine kadar her şeyi sosyal
Yapılan saldırılarda en
ağlarına yazabiliyor. Bir arkadaşımın
belirgin özellik, Facebook.com
İnternet sayfasını host ettiği alanda
yerine FACAbook.com gibi sahte
şifrelerini sakladığını öğrendiğim
bağlantılar gönderilmesidir. Ya da
zaman gülme krizine girmiştim.
Twitter.com için yapılan saldırılarda
TVVitter.com gibi sahte adresler
Bankacılık şifrelerinin ne işi var
kullanılabiliyor.
İnternet sayfamızda sorusuna şöyle
bir cevap vermişti. Unutursam
Bilinçsiz veya dikkatsiz
oradan bakıyorum. Hem kim bilecek
kullanıcılar bu adreslere
ki hangi klasöre sakladığımı?
yönlendirildikten sonra şifreleri
saldırganlar tarafından çok kolay
Pe ki ya fotoğraflarınız?
ele geçirilebiliyor.
Annenizin, kızınızın, sevgilinizin
fotoğraflarını sürekli
Paylaşımlarınız;
paylaşıyorsunuz. Hiç düşündünüz
İnternet dünyasında özellikle
mü kötü niyetli bir saldırgan bu
de sosyal ağlarda hayatımızın
fotoğrafları kendi İnternet sayfasında
her anını paylaşıyoruz. Tatil
ya da sizin adınıza açacağı bir
fotoğraflarımızdan tutun da
sayfada kullanabileceğini?
beğendiğimiz bir yemeğe kadar ilgi
alanlarımızı ve yaşamımızı herkese
Güncellemeler;
açmış durumdayız.
Birçok yazılım veya işletim sistemi
kullanıyoruz. Özellikle de hosting
Sokaktan hiç tanımadığınız bir
tarafında bu tarz hataları sıkça
kıza, “Merhaba, akşamları hangi
görmek mümkün. Saldırganlar da
kafede takılıyorsun?” şeklinde bir
elbette ki bunu iyi biliyor.
soru sorsanız ne cevap alırdınız?
İşletim sistemini
Büyük bir ihtimal suratınıza
güncellemeyenler aslında işletim
ya tokat yersiniz, ya da “sanane
sisteminin kapılarını saldırganlara
sapık mısın” şeklinde bir tepki ile
karşı açık bırakan kişilerdir!
karşılaşırdınız. Ancak, o kız, Swarm
üzerinde Kozyatağı Carrefour’da
Mesela sanal bir sunucu aldınız.
kahve içiyorum diye herkese bunu
Amma ve lakin işletim sistemini
söylüyor!
güncellemeyi aklınızın ucundan
bile geçirmiyorsunuz. Yarın öbür
Kısacası yaşamımızda bazı
gün bir şekilde bir güvenlik açığı
bilgileri kendimize saklamak
ortaya çıkartılacak ve siz sistemi
gerekiyor. Hırsıza dönüp, bak
güncellemediğiniz için sunucunuz
tatile gidiyorum bir hafta evde
saldırganlara karşı savunmasız
olmayacağım. Hem de uçakla
kalacaktır.
gidiyorum bak bunlar da biletler,
araba kapının önünde, bir haftadan
Çok uzağa gitmeye gerek yok,
önce gelmeyeceğim denir mi?
birkaç ay önce OpenSSL’de ortaya
Evet, denir, üstelik bunu gönül
çıkan “Heartbleed” güvenlik açığının
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çok ciddi sonuçlar doğurmuştu.
Heartbleed ismi verilen
bu güvenlik açığı hızla bütün
sistemlerde kapatılmaya
çalışılıyordu. İnternet üzerinde
iletişim kurarken kullandığımız
VPN yazılımlarından tutun da
e-postalarımıza kadar hemen
hemen her noktada Heartbleed
açığını görebiliyorduk.
Peki siz o zaman ne yaptınız?
Sunucunuzu güncellediniz mi?
Aslında birçoğumuz kapımızı
bıraktım kilitlemeyi, ardına kadar
açık bırakıp, evimizde mışıl mışıl
uyuduk. Saldırganlar da açık
bıraktığımız o kapılardan rahatlıkla
içeriye girebildi…
Flash Player’e güncelleme çıkmış
boş ver gitsin… Diyemeyiz!

Apple’a virüs bulaşmaz!
Bir diğer risk ise, “Apple’a virüs
bulaşmaz” veya “Linux’a virüs
bulaşmaz” şeklindeki hayal ürünü
düşüncelerdir.
Maalesef doğru bilinen
yanlışların en başında gelen bu
davranışımız yüzünden birçok
kişinin canı yanmıştır.

Kredi kartı ve kontör
dolandırıcıları!
Sadece kendi sosyal ağınız
değil, arkadaşlarınız, eşiniz ya
da akrabalarınızın sosyal ağları
da saldırganlar tarafından ele
geçirilebilir. Genelde, ele geçirilen
hesaplar üzerinden herkese…
“Kontörüm bitti bana gidip bir
kontör al ve chatten yazsana”“Yolda
kaldım, cüzdanım çalındı bana kredi
kartı bilgilerini verir misin?”

…gibi mesajlar atarak insanları
dolandırıyorlar! Aman dikkat,
Facebook’tan bir chat penceresi
açıp, size bu tarz bir mesaj
gönderen kişilere aldanmayın! Şu
sıralar popüler olan yaygın saldırı
türü ise, cep telefonlarınıza gelen
SMS mesajları!
“Zong üzerinden onay
bekleyen 75TL’lik işleminiz
bulunuyor. Bu mesajı şimdi EVET
yazıp cevaplayarak işleminizi
tamamlayabilirsiniz.”…şeklinde
gelen SMS mesajlarına aldırış
etmeyin! Bu mesajlara EVET
yazıp gönder dediğiniz zaman
kabarık bir fatura ile karşılaşmanız
mümkün! Üstelik operatörler bu
tarz dolandırıcılıklar için hiçbir şey
yapmıyorlar. Facebook hesaplarını
çalarak “sana bir sms gelecek
ona evet yazıp cevaplar mısın?”
şeklinde arkadaşlarınıza mesajlar
atabiliyorlar. Sonrası malum…

Peki neler yapabiliriz?
Yazımın başında saldırılardan
yüzde yüz korunmak gibi bir
durumun söz konusu olmadığını
söylemiştim. Ancak bazı yöntemleri
uygulayarak büyük bir oranda

bu saldırılara karşı bilinçlenerek
korunabilirsiniz.

Yeşil bar!
Facebook ve Twitter gibi sosyal
ağlardan tutun da bankacılık
işlemleri, E-ticaret sitelerine kadar
kredi kartı veya banka bilgilerinizi
kullandığınız İnternet sayfaları adres
çubuğu üzerindeki yeşil bara dikkat
etmemiz gerekiyor.
Mutlaka https:// kullandığınıza
ve adres çubuğu üzerindeki barın
YEŞİL renkte olduğunu görmemiz
gerekiyor. Aksi takdirde bir saldırıya
maruz kalmış veya sahte bir
siteye yönlendirilmiş olduğunuzu
unutmayın! HTTPS güvenli iletişim
katmanıdır! Sitenin güvenli olduğunu
ve güvende olacağınızı gösterir!

SMS Doğrulama!
Gmail, Microsoft, Facebook,
Twitter ve diğer birçok site veya
bankalar yeni nesil güvenlik
önlemlerinden biri olan SMS
doğrulamaya geçiş yapmıştır.
Facebook ve Twitter gibi sosyal
ağlarınızda ve banka işlemlerinizde
SMS doğrulamayı mutlaka kullanın!

Son olarak…
Unutmayın! Yüzde yüz güvenlik
yoktur! Sadece daha fazla güvenlik
önlemi alabilirsiniz veya daha
dikkatli olabilirsiniz. Teknoloji
gelişiyor ve teknoloji geliştikçe
saldırı metotları, saldırganları
ve zararlı yazılımlar da gelişiyor.
Günümüz teknolojisinde korunmak
için, sadece antivirüs kullanmak
yetmiyor. Bilgisayarınızı ve
verilerinizi korumak için Antilogger
ve Internet Security gibi yazılımlar
kullanmanız gerekli. İşletim
sisteminden tutun da yazılımlarınıza
kadar her yerde güncelleme
yapmayı unutmayın.
Bunun yanı sıra korunmanın
en kolay yolu dikkatli davranmak
ve bilinçlenmek ile başlar. Bu
yazımda sizlere karşımıza çıkan bazı
risklerden bahsetmeye çalıştım.
İnternet dünyası hızla gelişiyor.
Artık saatlerimiz bile İnternet’e
bağlanıyor.
Böyle bir dünyada saldırganların
peşinizde olduğunu unutmayın ve
paylaşımlarınızdan, şifrelerinize
kadar her noktada saldırı altında
olacağınızı aklınızdan çıkarmayın…
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Yaşar Üniversitesi İletişim Yüksek
Lisans Programı öğrencileri Kemal
Kadirhan ve Didem Pulat’ın, diğer
yemek bloglarından farklı olarak
yemek
tarifleriyle
müziklerin
uyumunu ortaya çıkaran değişik ve
özgün içerikler sunduğu “sesliyemek.
com” blogları, jüri üyeleri Hürriyet
yazarları Melis Alphan, İzzet Çapa
ve Kreatif Direktör Ali Batı’nın
seçimleriyle önce ilk 3’e, oradan
da birinciliğe yükselerek ödülün
sahibi oldu. Yapı Kredi Nuvo ana
sponsorluğunda İKSV Salon’da
düzenlenen törende ödüllerini alan
Kadirhan ve Pulat, bloglarını bir
adım ileri taşımayı düşündüklerini
ve şimdiden çok önemli isimlerden
iş teklifleri aldıklarını kaydetti.

Ayrıca keşfet bölümünde yemek
tariflerinden farklı olarak restoran
ve kafeleri, dünyanın çeşitli şehirleri
gibi farklı içerikleri de barındırıyor.
Sesliyemek.com ‘ye, iç, dinle ve
keşfet’ sloganıyla kullanıcılarını
yeni bir deneyime davet ediyor.

Bumerang 2014

1.Kemal bey, sizi tanıyabilir miyiz?

BAŞARI HİKAYESİ
SESLİYEMEK.COM
Yaşar Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İletişim
Yüksek Lisans Programı öğrencileri Kemal Kadirhan
ve Didem Pulat tarafından kurulan “sesliyemek.com”
bloğu 600’ün üzerinde katılımcıyı geride bırakarak “en
tarz blog” seçildi. Natro Web Hosting’de barınan www.
sesliyemek.com ‘un başarı hikayesine yer verdiğimiz
bu kısa söyleşiyi sayfalarımıza taşıyoruz.
Kuruluşundan itibaren Sesli Yemek projesinin
hikayesine şahit olmak ve kurucularını tanımak için bu
söyleşiye mutlaka göz atmalısınız.
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1987 İzmir doğumluyum. 2012 yılı İzmir Ekonomi
Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Mezunuyum. 2012 yılından beri çeşitli dijital iş
alanlarında iletişim yöneticisi olarak çalışmaktayım.
Ayrıca bu yıl Yaşar Üniversitesi’nde Pazarlama İletişimi
Alanında Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım.
Yenilikçi olan her şeyi inceliyor, devamlı araştırıyor
ve okuyorum. İş yaşamımda da aynı şekilde sadece iş
demeyip, iş dışında farklılık dolu özgün konulara da ilgi
duyan yönümle hareket ediyorum.

2.Natro Hosting’te barınan Sesliyemek.
com’un hikayesi ne zaman nasıl başladı?
Sesliyemek.com Mart 2013’te Kemal Kadirhan,
Didem Pulat ve Aslı Yazan tarafından kurulmuştur.
Uzun süredir hepimiz mesleğimizle alakalı olarak
çeşitli alanlarda çalışmalarda bulunmaktayız. Şehir
yaşantısının içinde sıkışmaktan korkan arkadaşlar
olarak kendi zevklerimizi yansıtabileceğimiz çevrimiçi
bir platform kurmaya karar verdik. Hepimizin
ortak zevklerini buluşturan yemek ve müzik
kavramları sitenin ana temasını oluşturdu. Diğer
yemek bloglarından farklı olarak sesliyemek.com,
kullanıcılarına yemek tarifleriyle müziklerin uyumunu
ortaya çıkaran değişik ve özgün içerikleri sunmaktadır.

Sesliyemek.com’un kuruluş amacı; şehirli
insanların, farklı yemekleri ve tariflerini, müzikleri ve
mekanları keşfetmelerini sağlayacak içerikler sunan
çevrimiçi bir platform haline gelmektir. Yemek ve
müziğin birbirleriyle yakından ilgili iki kavram olduğuna
inanan sesliyemek.com takipçilerine yemek ve
müziğin uyumunu sunarak bunu farklı bir deneyime
dönüştürüyor.

3.Sesliyemek.com üzerinde blog
takipçileri için neler var?
Sesliyemek.com diğer bloglardan farklı olarak
takipçilerine yemek yapmanın, müzik dinlemenin ve
tüm bunları sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu
ve eğlencesini sunuyor. Keyifli lezzetlerin detaylı
tariflerine yer veren sesliyemek.com bu tarifleri
ülkelerine, yörelerine veya duygusal modlarına göre
farklı müziklerle eşleştirerek takipçilerine yemek ve
müzik deneyimini bir bütün olarak sunuyor. Ayrıca
keşfet bölümünde yemek tariflerinden farklı olarak
restoran ve kafeleri, dünyanın çeşitli şehirleri gibi farklı
içerikleri de barındırıyor. Sesliyemek.com ye, iç, dinle
ve keşfet sloganıyla kullanıcılarını yeni bir deneyime
davet ediyor.

4.Sesliyemek.com için içerik yönetimini ve
geliştirmesini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Sesliyemek.com içeriklerini oluştururken yemek
tariflerini ve ait oldukları kültürü ciddi şekilde
araştırıyoruz. Sonrasında yemek tarifinin çeşidine göre
müzikleri yemeğin tadına, dokusuna ve lezzetine göre
sınıflandırıyoruz. Böylelikle içeriğimizin bütünselliğini
sağlamış oluyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarında
ciddi bir şekilde planlama dahilde paylaşımlarda

bulunuyoruz. Bu paylaşımların özgün ve nitelik
bakımından takipçilerimize uygun olmasını fazlasıyla
önemsiyoruz. Bu sayede takipçilerimizden çok destek
alıyoruz. Yaşadıklarımızı direkt olarak aktarmanın en
doğrusu olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir zaman abartılı
içerikler kullanmamaya özen gösteriyoruz. Konunun
uzmanlarından sık sık bilgiler alıp, takipçilerimize
daha iyi nasıl hitap edebiliriz düşüncesini her daim
yanımızda taşıyoruz.

5.Blogger arkadaşlara web projelerini
geliştirmeleri noktasında ne gibi
tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Öncelikle neden beni kimse takip etmiyor
düşüncesine kapılanların hemen bu düşünceden
uzaklaşmaları gerekiyor. Blogger arkadaşlara daha
özgün içerik üretmelerini, kopyala yapıştır mantığından
uzak durmalarını şiddetle öneriyorum. Takipçi sayısının
fazla olmasının abartıldığı kadar avantajının olmadığını
bilmeleri, onun yerine az da olsa takipçilerine
içeriklerinden ödün vermeden en iyiyi sunmaya
devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki bu
şekilde içerik paylaşmaya devam ederlerse başarıyı
yakalayabileceklerine inanıyorum. Tabi ki de bloğun
tasarımının, konu başlıklarının kategorilendirilmesinin
içeriğe uygun şekillendirilmesinin ve gerekli teknik
konular hakkında az da olsa bilgi sahibi olunması
gerektiğinin altını çizmek isterim. Paylaşımların sıklık
oranlarına dikkat edilmeli, gerekli araştırma araçları
kullanılarak takipçiler iyi analiz edilmeli ve buna göre
nerde ve ne zaman paylaşım yapılacağı planlanmalıdır.
Paylaşılan içerik her ne konuda olursa olsun elbet
bir fark edeni olacaktır.
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2014’ten sonraki 10 yıl, hep güvenlik konuşuyor olacağız! İşin
en önemli kısımlarından biri güvenlik olacak!

SÖYLEŞİ; ATIF ÜNALDI
Türkiye’de İnternet sektörünün kurucu
isimleri arasındasınız ve Türkiye’de internet
denildiğinde akla gelen ilk isimlerdensiniz.
Danışman, eğitimci, yayıncı olmak üzere
birçok yönünüz var ve farklı projelerde
başarılı çalışmalar imza atıyorsunuz. Şu
sıralar neler yapıyorsunuz?
Danışmanlık öncelikli alanlarımdan birisi ama
medyayı da hiçbir zaman uzağımda tutmuyorum.
Dolayısıyla bir gazetede ve dergide yazıyorum.
Yaptığım yazarlık dışında, bir radyo programı ve bir de
televizyon programı var.
Orada da imkan oldukça teknoloji ve teknoloji ile ilgili
bir çok konuyu anlatmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu
kadar bilgi ve fikri anlamda. İşi yapmak kolaydır,
fikri bulmak biraz zordur aslında. Türkiye’de fikri
bulmak kolaydır gibi görünse de aslında doğru
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İşi yapmak kolaydır, fikri
bulmak biraz zordur
aslında.Türkiye’de fikri bulmak kolaydır gibi görünse
de aslında doğru fikri doğru
yerde kullanabilecek şekilde
bilgili olmak önemlidir!
fikri doğru yerde kullanabilecek şekilde bilgili
olmak önemlidir. Bende mümkün olduğu kadar
önemli olduğunu düşündüğüm ve Türkiye’ye çok
yararlı olacağını düşündüğüm fikirleri, mümkün
olduğu kadar daha fazla insanın görebileceği
şekilde yaymaya çalışıyorum. Aslında ilk planım ve
programım bu.

Türkiye ve dünyada her geçen gün önemi
artan IPTV kavramı hakkında önemli
çalışmalarınız var. IPTV Derneği Başkanı
olarak bize IPTV kavramını kısaca
anlatabilir misiniz? Türkiye olarak bu
konuda çok bilinçli değiliz sanırım ?
Evet . Yani orada bir takım sıkıntılarımız var.
Bu konu ile ilgili çok fazla seminer verdiğim için
kemikleşmiş sorunlarımızı görebiliyorum. IPTV
derneği ile yaklaşık 4-5 senedir beraberiz. 4 yıldır
başkanlığını ben yapıyorum. İlk bir yıl başkanlığını
Vestel Genel Müdür Yardımcısı Metin Salt yapmıştı.
Birlikte kurduk derneği. Önemli bir dernek olduğunu
düşünüyorum. Çünkü Türkiye için yeni bir konu. Video
dünyanın en önemli konularından birisi. Yani internet
dediğimiz zaman videoyu görmemek mümkün değil..
Dolayısıyla internetin en vazgeçilmez olduğu anları biz
video ile yaşıyor olacağız. IPTV aslında bu işin başlangıç
noktası. IPTV en büyük katman, en büyük çatı noktası
ve genel olarak durumu da şu ; “İnternet üzerinden
altyapıyı da kullanarak kurulan bir televizyon yayıncılığı
anlayışı.” Türkiye’de şuanda iki tane platform var bu
konuda çalışan ; birisi TTNET’in “Tivibu” projesi, bir
de aynı zamanda Superonline’ın şu anda üzerine
geçmiş olan “Turkcell TV+” projesi. Dolayısıyla bu
iki proje gerçek anlamda IPTV projeleridir. Bunun
dışında kutuların alınabildiği ama kutuları alırken servis
sağlayıcıyla bağlantıya geçmek zorunda kalmadığımız,
dışında onların bir parça üzerinde duran “Over the
Top TV” dediğimiz kavram var.
Bunların arasında Türkiye’de ve dünya’da dikkat
çekici olanlar ,Apple TV , ChromeCast ve Millenium.
com’un çıkarttığı Doping TV var. Şu anda da bir iki
tane de büyük proje yapılanmaya başladı bunlar
arasında. Biz IPTV’den bahsederken bununla birlikte
internet tabanlı olan televizyon projelerinin hepsinden
bahsediyoruz. OTT’de bunun için giriyor, IPTV’de
bunun içine giriyor, Web TV’de yani internet üzerinden
televizyon yayıncılığı da bunun içine giriyor. Youtube’u
OTT olarak nitelendiren insanlarda var benim genel
bakışım Youtube bir WebTV’dir. Distribüsyonu
çok iyi yapmış bir Web TV’dir. Oraya koyduğumuz
herhangi bir materyalin çoğu insana ulaşabildiği, her
televizyondan çalışabildiği çok özel bir WebTV’dir.
Dolayısıyla bu tarafından bakıldığı zaman bu bütün
teknolojilerin hepsini içeren teknolojileri ,biz IPTV
derneğin altında şekillendiriyoruz. IPTV projesi aslında
bunların hepsinin içinde olduğu bir proje halinde.

Verisign’ın düzenli olarak yayınlamış
olduğu DDoS atakları raporu var. Özellikle
kişi başı alınan DDoS atağı artmış
durumda ve en çok saldırı alan sektörlerin
başında medya ve e-ticaret sektöreleri
geliyor. Güvenlik teknolojilerindeki
gelişmelere rağmen ,saldırılara karşı
niçin bu kadar savunmasız kalınıyor ?
Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ICAN
gibi internet dünyasında söz sahibi bir
kurumun çalışanları bile buna maruz kalıp
güvenlik açıkları verebiliyorlar. Bunu neye
bağlıyorsunuz ?
Şimdi işte tam bahsettiğim şeye denk geliyor
burası. Burada bir saflık dönemi vardı yani biz siber
tehditleri önemsemiyorduk, çünkü bu tehditler
hayatımızın önemli bir parçası değildi, çok büyük
zararlara yol açmıyordu. Yapılan tehditler de DDoS
ataklarıyla da sınırlı kalıyordu. Ama yeni dönem
böyle bir dönem değil yani 2014’te başlayan dönem
bence yeni bir dönem ve bu yeni dönemde; Gelişmiş
devletler, gelişmekte olan devletlerden farklı bir yapı
alacaklar.
Gelişmiş devletler kendi vatandaşını ve kendi
şirketlerini korumaya yönelecekler. Ama gelişmekte
olan ve gelişmemiş olan ülkeler, kendi vatandaşının
bilgilerine ulaşmaya çalışıyor olacak. Bence burada
çok ciddi bir gelişme söz konusu , gelecek 10 yıl
içerisinde bir ülkenin gelişmiş yada gelişmekte
olan bir ülke olup olmadığını anlamanın en büyük
yolu, devletin dışarıdan gelen siber ataklara karşı
ve kendi içindeki siber ataklara karşı nasıl bir tavır
aldığı ve uyguladığı stratejiler olacaktır. Tıpkı OECD
rakamlarında gelişme endexlerindeki parametrelerden
birisinin geniş bant olması gibi burada da bunu çok
net bir şekilde görüyor olacağız. Böyle bir dönem
geliyor yani gerçekten önümüzde çok zorlayıcı
olabilecek ya da çok büyük bir fark atabileceğimiz
bir dönem olacak. Eğer burada Türkiye, bunu fırsata
çevirecek bir yapıyı oluşturabilir, kendi ülkesindeki
şirketleri korumak üzerine, kendi vatandaşını korumak
üzerine bir yapılanma oluşturabilirse, kendi şirketlerine
istihbarat yapmanın, kendi vatandaşına istihbarat
yapmanın yada kendi şirketlerine saldırmanın dışında
tam tersi bir yönteme giderse, paradigma değişikliğine
giderse buradan çok ciddi bir fırsat ortaya çıkar ve biz
bu şekilde gelişmiş ülkeler arasına girebiliriz.
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Dünya’nın en büyük teknoloji
firmalarından bir tanesi Sony bile Kuzey
Kore ‘den gelen siber saldırırlara karşı
boyun eğebiliyor. Meşhur “Interview”
filmiyle alakalı Kuzey Kore’den gelen
tehditlerden sonra hiçbir sinema bu
filmi yayınlamak istemedi, ardından
Sony çok büyük bir atakla karşı karşıya
kaldı ve zarara uğradı. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz ?
Bence orada güvenlikle ilgili algımızın büyük bir
kısmında hata var. Yani şunu yanlış yapıyoruz .Ben
size desem ki “Kişisel verileriniz korunmasında kim
sorumlu olmalıdır ?” Siz büyük bir ihtimalle “Servis
sağlayıcılar korumalıdır yada devlet korumalıdır.”
dersiniz.
Halbuki Amerika’da şuan da bir paradigma
değişikliği söz konusu, kişisel verilerin korunması
konusunda sorumluk kişinin kendisine aittir. Tam
tersi bir durumda söz konusu şirketler ilgili ,Türkiye’de
bir çok şirket bir çok şirket çeşitli faaliyetlerde
bulunuyor. Türkiye’de “Siber Güvenlik Kurulu”nun
altında benim de moderatör olarak yer aldığım “Siber
Güvenlik İnsiyatifi“ var. Ben o taraftaki gelişmeleri
de biliyorum. Şirketler de kendilerini korumaya
çalışıyorlar. Ancak şirketlerin devletler tarafından
yapılan siber saldırılara karşı kendilerini korumaları
mümkün değil. Böyle bir açık var, dolayısıyla siber
saldırılara karşı şirketleri koruması gereken, o şirketin
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ait olduğu ülkenin kendi devletidir. Yani kişilerin
korunmasını devletten beklemeyeceğiz , kişiler
kendilerini koruyacaklar , şirketlerin korunmasını
da sadece şirketlerden beklemeyeceğiz, devletler
şirketleri korumak zorunda. Yeni dönemde
böyle bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var
çünkü aksi bir durumu kimsenin kaldıramadığını,
Sony örneğinde çok net bir şekilde görüyoruz.
Karşımızda bir siber ordu var. Buna siber ordu dediğim
zaman biraz magazinsel görünüyor. Sizin bahsettiğiniz
örnek çok güzel bir örnek ama onun dışında DDoS
ataklarını online, real time gösteren Amerikalı bir
şirketin yaptığı bir tane monitörde var.
Onu karşınıza alıp baktığınız zaman kimin kiminle
kavga halinde olduğunu kimin kime saldırdığını, kimin
bunu başkasının üzerinden yaptığını çok net bir şekilde
görüyorsunuz.

İnternet saldırılarının kaynağı olan
ülkelerin başında Çin ve Endonezya
geliyor. Özellikle Çin tarafından dünyaya
çok büyük bir siber tehdit var. Çin’e karşı
ne gibi yaptırımlar uygulanmalı. Çin bu
konularda neden bu kadar becerikli ve
Çin gibi büyük bir tehdit nasıl önlenebilir,
devletler bazında vs. ne gibi önlemler
alınabilir ?
İnternet öyle bir şey haline gelmeye başladı ki eskisi
gibi sadece teknik bir konu değil.

Eskiden DDos ataklarının başına bir tane Firewall
koyarız derdik ve DDoS atağınından korunmak içinde
bir artificial savunma sistemi yazardık ve korurduk
fakat yeni dönemde şöyle bir durum var, Çin neden
saldırıyor? Neyin karşılığı olarak saldırıyor? Yani çok
girift ilişkiler söz konusu ülkeler arasında. Ülkelerin iki
tane problemleri var, birisi Eric Scmidt’in “New Digital
Age” Kitabında yazdığı gibi: kişiler ve ülkeler arasında
ciddi bir kavağa var bir de ülkelerle ülkeler arasında
kavgalar var. Bu kavgalar farklı platformlarda geliyor.
Ekonomi ve siyaset bunlardan sadece bir kaçı.
Eskiden sadece siyasetti ve askeriydi ama şimdi,
siyaset, ekonomi, askeri ve aynı zamanda internet
savaşları haline gelmeye başladı. İnternette artık bu
savaşların toplamının bütünündür. Dolayısıyla Çin’in bu
sorununu tümüyle halledebilmek için sadece teknik bir
çözüm bulmak mümkün değil. Çin’in bu sorunu ile ilgili
olarak devletlerin bir araya gelip, Çin ile anlaşmaları ve
bu sorunun kaynağını ortadan kaldırmaları gerekiyor
ve bu kaynak teknik bir sorun değil.
Teknik bir durum olmaktan bence çıkmış durumda.
Endonezya ve diğer ülkelerle ilgili olarak da şunu
söyleyebilirim; 3. Dünya Ülkeleri gerçekten bunun
piyonu olmaya başlıyorlar. Baktığınız zaman
birçok ülkenin bu işin piyonları haline geldiğini
görüyorsunuz. Mesela siber savaşlar konuşuluyor
ama Bulgaristan’ın adı geçmiyor. Bulgaristan’da
hepimiz biliyoruz ki çok sağlam hackerlar var.
Onların bu işin dışında kalmış olmaları mümkün
değil ya da Rusya’nın ismi geçmiyor görünüyor
ama Rusya, Rus hackerlar bu işin dışında olabilirler
mi ? Bence olamazlar.
Biraz da bu tarafından bakmak gerekiyor.
Türkiye’den bana gelen raporlara bakıyorum, Türkiye
dünyanın en çok siber saldırı yapan ülkelerinden biri
görünüyor ama ben şunu biliyorum ki Türkiye’deki
saldırıların büyük çoğunluğu, el konulmuş bilgisayarlar
ve o bilgisayarların kullanılması üzerinden yapılan
saldırılar. Gidiyorsunuz, ulaşıyorsunuz Gaziantep’de
genç bir çocuk. Bir tane program yüklemiş o
programı sayesinde kendisi üzerinden birçok yere
saldırı yapılmış. Dolayısıyla 3. Dünya ülkeleri bu işin
gerçekten piyonları olacaklar ve bu iş gerçekten çok
büyüyecek. Niye büyüyecek ? Çünkü siber bir saldırı
sonucunda bir ülkenin bütün internet bağlantısını
durdurabiliyor olmak ne demek ? ; “Ekonomisini

durduruyor olmak” demek. Yani ben size diyorum ki,
yarın size saldıracağım ve öyle bir saldırı yapıyorsunuz
ki askeri saldırı yapsanız o kadar hızlı giremezsiniz,
mümkün değil. Ama siber saldırı ile interneti tamamen
kapattığınız anda o ülkenin bütün ekonomik faaliyetleri
bir gün boyunca duruyor. Siyasi faaliyetlerin büyük bir
çoğunluğu bir günlüğüne duruyor.
Öyle bir noktaya geldik ki telefon konuşmasını
internetten yapıyoruz, televizyonu internetten
seyrediyoruz, alışverişimizi internetten yapıyoruz, hisse
alımlarını internetten yapıyoruz, kur değişimlerinin
hepsini internetten yapıyoruz bunların ve birden
bunların hepsi duruyor.

Çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz
o zaman. Bir ülkenin siber olarak güçlü
olması aynı zamanda ekonomik olarak da
çok güçlü olması manasına geliyor ?
Doğru ama orda iki önemli bir şey var. Birincisi
güçlü olmak zorundasınız ancak güç kullanıldığı zaman
güç olmaktan çıkar. Dolayısıyla güce sahip olacaksınız
ama gücü kullanmayacaksınız. Çok iyi bir şekilde
savunma yapıyor olacaksınız.
Burada önemli şeylerden birisi, siber saldırıların
büyük bir çoğunluğunun arkasında siyasi ya da
ekonomik başka sebepler var. Bu sebepleri bulup
onları yok etmek gerekiyor.

Siber savaşların, bizim bildiğimiz
manada gerçek savaşlara dönüşme
ihtimali nedir?
Yani öyle bir noktaya geldik ki gerçek savaşlara
ihtiyaç kalmıyor. Gerçek savaş dediğimiz zaman , Irak
gerçek bir savaştı. Ne oldu? Amerika savaş gemileriyle
saldırdı. Sonra bir şeyi fark etti karadan saldırı çok
tehlikeli bir iş. Bu sefer onu kaldırdı ne yaptı?
Daha sonraki saldırılarında havadan saldırılar yaptı.
Ama bunlardan daha kolay olanı internet üzerinden
yapacağınız savaş. İnternetten yapacağınız savaşta
bilgisayar başında oturmanız ve doğru şekilde bir
hücum sistemini yönetmeniz yeterli oluyor.
Yani bu tarafından bakıldığı zaman bir siber
savaş normal savaşa dönüşür mü sorusunun
cevabı; gerek yok çünkü zaten Siber savaş ,
savaşın yeni versiyonu, daha etkili versiyonu.
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Siber savaşta Hackerları ordudaki
Akıncı guruplara benzetmiştiniz bir
konuşmanızda ve siber savaşta bu
hackerları kullanmanın çokta etki
yaratmayacağını söylemiştiniz .Hackerlar
siber savaşın hangi kısmında yer alıyor?
Bizim ihtiyacımız olan şey, Türkiye adına
konuşuyorsak ya da bir ülke adına konuşuyorsak
yapılması gereken şey ; düzenli ve güçleri belli olan bir
yapı oluşturmak. Bunu oluşturmadığınız sürece, gerilla,
akıncı savaşları gibi olur. Bu kısa vade de işe yarar
gibi görünse bile uzun vadede içerdeki iç politikada,
“evet bizimde hackerlarımız var, gidip saldırdılar.”
gibi bazı söylemleri dile getirmekten ileri gitmez
Zaten Amerika’nın Kuzey Kore’ye yaptığı saldırıda da
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bunu net olarak görüyoruz. Kuzey Kore’nin çıkışları
Çin üzerinden ve Çin’de, Kuzey Kore çıkışları sadece
kapatıldı. O kadar net bir saldırı var ki o kadar düzenli
ve planlı ki bence bu siber savaşların ilkidir. Bundan
sonra da buna benzer şeyler görüyor olacağız. Ama
asıl amaç, Amerika’nın da asıl amacı, dünyada da
olması gereken şey siber savaşların durmasıdır.
Siber savaşların devam etmesini sağlamak yerine
siber savaşların durmasını sağlamaya çalışmak daha
mantıklı.

Biz kırmayarak , yoğun iş temponuz
arasında vakit ayırdığınız için Natro Dergi
okuyucuları adına çok teşekkür ediyoruz...
Ben teşekkür ederim. Benim için keyifti.

biliyor muydunuz?
Türkiye’nin sahip olduğu 1 Milyon 300 binin
üzerinde domain ile dünyada en çok domaine
sahip olan 11. ülke olduğunu
biliyor muydunuz?

Emirşah
KÜRŞATOĞLU
Natro Web Hosting
Network & Operasyon
Linkedin: /emirsah
emirsah@natro.com

Geç Olmadan Bilgilerinizi Güven Altına Alın!
Sahip olduğunuz, yönettiğiniz ya
da hizmet verdiğiniz sunucularda
koruması gereken şüphesiz bilgidir.
İnternetin yaygınlaşması, bilginin
internet ortamında taşınması, bilgi
güvenliği önemli bir kavram haline
gelmiştir. Her geçen gün gelişen
bilişim dünyasında bilgi güvenliğini
sağlayabilmek için kurumlar ciddi
yatırımlar yapmaktadırlar.
Network, işletim sistemi ya da
kullanılan uygulamanın (uygulama
ya da yazılım) açıklarından
yararlanarak; hiçbir nedeni
olmadan ya da kasıtlı ve planlı
olarak sunucunuza sızabilir
ve sunucu içerisindeki bilgileri
değiştirebilir, silebilirler.

yedeği yok ise zararın boyutları
tahmin edilemez.
Bilgilerinizi değiştirmek ya da
silmek dışında; erişebildikleri alana
attıkları dosya ya da dosyalar
sayesinde sunucunuzu zombi
sunucuya dönüştürebilirler. Artık
sunucu kontrolünüz dışında başka
birilerinin de kontrolü altındadır. Bu
sadece sunucular için değil kişisel
bilgisayarınız için de geçerlidir.

Bu kişiler zombi haline
dönüştürdüğü sunucu gibi bir çok
zombi sunucu ile birlikte BOTNET
ağ oluşturmuştur ve artık herşey
bir komuta bakar. Bu BOTNET ağını
kullanarak spam, link yönlendirme
ile hit ya da atak yapabilirler.
Günümüzde zombi sunucular yeni
Bu da sunucunun içerisinde
bir reklam metodu haline gelmiştir.
çalışan uygulamamızın zarar
Spam ya da link yönlendirme olarak
görmesine hatta ve hatta ticari bir
kayba dönüşebilir. Eğer bilgilerinizin kullanılmadığında ise amaç bellidir,
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saldırı. Saldırının amacı ise kesinlikle
saldırı yapılan sunucunun servis
dışı kalmasıdır.

Bilgi güvenliği için
öncelikli olarak yapılması
gerekenler;
Yayınlanan güvenlik açıklarının
takip edilmesi ve en kısa sürede
kapatılması, sunucunuzun
işletim sisteminin güncel olması
(güncellemelerinin yapılması),
çalışan servislerin ve kullandığımız
yazılımların güncel olması
(güncellemelerinin yapılması)
gerekmektedir.
Antivirüs programı ile düzenli
olarak taramanızı tavsiye ederim.
Sunucunuzda kullanım amacınıza
göre, kullanılması gereken portları
iyi belirlemelisiniz. Kullanmadığınız
portların kapalı olması sizin
açınızdan önemlidir.

Bilginizin önemliliğine ve
içeriğine göre biraz daha
profesyonel bir yapıya geçmenin
zamanı gelmiştir, Firewall (
Güvenlik Duvarı ). İhtiyacımız
olan uygulamaya ve network
yapımızın büyüklüğüne göre firewall
seçebiliriz.

Firewall Çeşitlerine kısaca
değinelim;
1. Yapılarına Göre Firewall
a. Donanımsal Firewall;
belirli firmalar tarafından üretilen
( yazılım ve donanım ) ve amacı
sadece firewall olan hazır bir
donanım üzerindeki yazılımlardır.
Donanım ve yazılım olarak firewall
amacı ile üretildiğinden yüksek
derecede güvenlik, geniş band
ve performans sağlamaktadır.
Saldırı gibi günümüzün büyük
problemlerinde performansı
ile ihtiyacımızı karşılar. Büyük
ağlar için kullanılması gerektiğini
maliyetinden anlayabiliriz.
Kurulumu, yapılandırılması ve
kullanılması uzmanlar tarafından
yapılmaktadır.
b. Yazılımsal Firewall; yazılımın
kurulacağı bilgisayarın CPU, RAM
ve İşletim sistemi gibi özellikleri
tarafımızdan ihtiyacımıza göre
belirlenir. Kurulumu donanımsal
firewall a göre daha kolaydır ve
iyi derecede bilgiye ihtiyaç yoktur.
Küçük ağlarda kullanılan düşük
maliyetli firewall çözümüdür.

2. Mimarilerine göre
Firewall
a. Packet-Filtering Firewall
(Güvenlik Duvarıı Paket Filtreleme);
Osi modelinde 4. katman olan
Network katmanında çalışır, gelen
ve giden paketlerin başlığını inceler
( header - Kaynak adres, Hedef

Adres, Port, Protokol ) ve daha
önceden tanımlanmış kurallara
göre paketin geçmesine izin verir
ya da izin vermez. Sadece giriş –
çıkış yapabilmesi yönü ile artık ilgi
görmemektedir.
b. Circuit-Level Gateway
(Devre Düzeyinde Ağ Geçitleri);
Osi modelinde 5. Katman olan
Session (Oturum) katmanında
çalışır, firewall arkasında ki
bilgisayarlardan istek geldiği zaman
bu istek kayıt altına alınarak, paketi
takip eder karşı tarafa iletilir ve
bu isteğe karşılık gelen cevap
kabul edilirerek, isteği gönderen
sunucuya iletilir. NAT (Network
Address Translation: Ağ Adresi
Dönüştürme) kullanılmasından
dolayı sadece firewall IP adresi karşı
taraf tarafından bilinebilmektedir.
Bu nedenle dışarıdan içeride
ki sunuculara direk paket
gönderemezsiniz. Bu sayede
network de ki sunucular korunmuş
olur. Verinin içeriğini göremediğimiz
için günümüzde yetersiz kaldığı
durumlar görülmektedir.

Threat Management: Birleştirilmiş
Tehdit Yönetimi) ile VPN (Virtual
Private Network:Sanal Özel Ağ),
NAT (Network Address Translation:
Ağ Adresi Dönüştürme), ROUTING
(Yönlendirme), PROXY (Vekil
Sunucu), DMZ (Demilitarized Zone:
Arındırılmış Alan), IDS (Intrusion
Detection System:Tehdit Tespit
sistemi)/IPS (Intrusion Prevention
System:Tehdit Önleme Sistemi),
CONTENT FILTERING (İçerik
Filtreleme), ANTISPAM (Spam
engelleyici filtreleme), ANTIVIRUS
(Virus engelleyici filtreleme),
LOGS ( Günlük )and REPORTING
( Raporlama ) gibi servisleri de
üzerine barındıran bir yapıya
sahipdir.

Bu esnek ve entegre edilmiş
firewall ile Web Filtreleme (Kelime,
Site, IP, Url, IP), istenmeyen
program ya da servislerin
kapatılması (Msn, Skype, torrent,
vs..), virüs (sunuculara erişmeden
virüs kontrolü), spam (mail
filtresi sayesinde spam kontrolü)
gibi özelliklere sahip tümleşik
cihazlara dönüşmektedir.Çalışan
c. Application-Level Gateway
sistemimizin çalışmasını, geçici süre
(Uygulama Düzeyinde Ağ Geçitleri);
ile engellemek, zarar vermek ve
Osi modelinde 7. Katman olan
hatta korunan bilgiye erişebilmek
Application (Uygulama) katmanında
için bilgisayar korsanları tarafından
çalışır, gelen paketlerin başlıkları ile
saldırılar yapılır. Bu saldırılar
verinin içeriğinide görebildiği için
sonucunda portlarınız dolabilir,
en üst seviyede güvenlik sağlanır.
sunucu kaynak kullanımları
En önemli özelliği uygulama bazlı
yükselebilir, bant genişliğiniz
filtreleme özelliği sayesinde http,dns, artabilir ve sunucunuz erişilemez
ftp, vs.. gibi servislerin trafiğini de
hale gelebilir. Eğer bant genişliğiniz
kontrol edebiliriz.
gelen saldırıyı karşılayabilecek
kadar geniş ise saldırı teorik olarak
Firewall sadece IP erişim açengellenebilir.
kapa ya da Port erişim aç-kapa
olarak kullanılmıyor, teknoloji
Bu saldırılar birbirlerinden çok
geliştiği sürece uygulama alanları da farklı yapıya sahip olabilirler. Farklı
çeşitleniyor; Tehdit türlerinin şekil
güvenlik açıklarını kullanarak farklı
değiştirmesinden dolayı yeni nesil
yöntemler ile sunucularınıza saldırı
güvenlik duvarları U.T.M. (Unified
gerçekleşebilir.
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En çok rastlanan dos saldırı oturumda ACK paketi gelmez ise
bilgisayar oturumu kapamaz ve ACK
türleri;
DOS: Denial of Sevice, hizmet
aksatma olarak bilinen DOS, hedef
sistemin cevap veremeyeceği kadar
paket gönderilmesi ile birlikte
gerçekleşir. Genelde kaynak IP
adresi tek bir IP adresidir.
DDOS: Distrubuted Denial
of Service, zombi bilgisayarlar
kullanılarak hedefe çok sayıda
paket gönderilmesi ile oluşur. Planlı
bir biçimde yapılır ve IP adresi
aldatılmış ya da zombi bilgisayar
IP adresi olduğundan saldırıyı
yapan kişiye ait herhangi bir veriye
erişemeyiz. Günümüzde en çok
zarar veren saldırı çeşitidir. Servis
sağlayıcılar, trafik izleyerek zararlı
DDOS paketlerini filtreleyebiliyor.
Bu sayede saldırı ağa ulaşmadan
engellenmiş oluyor.

paketini bekler. Saldırganlar spoof
(aldatılmış) IP adresleri ile SYN/ACK
gönderen bilgisayarın IP adresine
doğru SYN paketleri gönderir. Çok
sayıda gelen SYN isteklerine cevap
vermeye çalışan bilgisayar TCP
paketlerine cevap veremediğiiçin
erişilemez hale gelecektir. TCP
protokolünde ki bu açık IPv6
kullanılması ile birlikte ortadan
kalkacaktır.

SESSION HIJACKING: Bir web
sitesine ziyaret edildiği zaman,
kimlik doğrulama adımından
sonra web sitesinin barındırıldığı
sunucuda session (oturum) açılır.
İstek yollayan bilgisayarada cookie
(çerez) gönderilir. Cookie içerisinde
kullanıcıya ait oturum kimliği
bulunmaktadır.Bilgisayar korsanları
cookie dosyasına erişdikleri zaman
SYN FLOOD: TCP protokolünde web serverda yeni oturum açabilme
imkanına sahip olacaktır. Cookie
üçlü el sıkışma anlamına gelen
three-way handshaking sayesinde dosyasının içeriğini değiştirerek var
saldırı gerçekleşir. Haberleşmek için olmayan bir kullanıcı adı ile erişim
ilk oturumda SYN paketi gönderilir. sağlayabilir ya da kullanıcı yetkilerini
değiştirerek izinli olmayan sayfalara
İkinci oturumda SYN paketini alan
izin varmış gibi erişim sağlayabilir.
bilgisayar karşılık olarak SYN/ACK
paketini gönderir. Haberleşmenin
İyi bir programcı yazdığı kodlarda
sağlanabilmesi için üçüncü
dikkatli
davranırsa bu şekilde bir
oturumunda ACK paketi gönderilir
sorun ile karşılaşmaz.
ve bağlantı sağlanır. Üçüncü
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UDP FLOOD: DNS servislerinin
cevap veremez konuma getirmek
için kullanılan atak türüdür. UDP
paketler TCP paketlere göre
kontrolsüz ve boyutunun yüksek
olabilmesi nedeni ile video, ses
gibi paketlerin büyük olduğu
hizmetlerde tercih edilir. Paket
kontrolü (paketin ulaşıp ulaşmadığı)
yapmadığından TCP ye göre daha
hızlıdır. Büyük paketler ile DNS
sunucularına çok fazla sayıda istek
gönderebilirsiniz. Belli bir süre
sonra DNS servisi cevap veremez
hale gelecektir.
ICMP FLOOD: ICMP (Internet
Control Message Protocol)
protokolü kullanılarak hedef
bilgisayarın ICMP servisinin cevap
vermesini engelleme amaçlı
saldırı türüdür. Bir bilgisayardan
diğer bir bilgisayara ping atmak
istediğimizde hedef bilgisayara
gönderilen ICMP Echo Request
isteğine karşılık ICMP Echo Reply
paketi ile cevap verilir. Bilgisayarın
cevap veremeyeceği kadar icmp
paketi yollarsak hedef bilgisayar
isteklere cevap veremeyecek ve
kaynak kullanımları artarak servis
dışı kalacaktır.Teknoloji gelişmeye
devam ettiği sürece yeni açıklar,
yeni saldırılar ve yeni önlemler
mutlaka olacaktır.

Uğur ATA
Domain Expert
Twitter : /afmesu
www.ugur.net

Alan Adı Sektörüne İlk Adım
Alan adına yatırım yapmak
istiyorsunuz fakat alan adları
hakkında fazla deneyim sahibi
değilsiniz, nasıl bir strateji izlemeniz
gerekir. İlk adımda bu iş için ne
kadar bütçe ayrılmalı, hangi domain
alınmalı, nerelerden alınır, nasıl ve
nerelerde satılır, kime satılır. Bu
konularda ön araştırma yapmadan
domain yatırımına girmenizi tavsiye
etmem, ki şu anda domain yatırımı
yapmak isteyenlerin maalesef
ki büyük bir çoğunluğu bu işe
kulaktan dolma bilgilerle ya da o
bilgiye bile gereksinim duymadan
gördüğü yüksek rakamlı bir satışın
verdiği aşk ile yatırım yapmaya
çalışıyor. Ama maalesef yine büyük
bir çoğunluk sektörde tutunamıyor.
Adım adım ve kısaca sektörde
nelere dikkat edilmeli başlangıç
seviyesinde kısa kısa değinmek
isterim.
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• Bütçe: Sektörü üç ayaklı bir
sehpaya benzetecek olur isek bütçe
kesinlikle bu ayaklardan biri olur.
Bütçe olmadan sektörde tutunmanız
imkansızdır. Bütçe sağlam domainler
almanızın ilk adımıdır. Buna rağmen
“Bütçesiz başlanabilir mi.?” sorusuna
gönülden “evet” diyenlerden biriyim.
Ama o “bütçe” ayağının yerine “sabır”
ayağını eklemek gerekir.

olgu değildir. Hangi domainler
kaliteli hangileri kalitesiz başlangıç
aşamasında çözmeniz oldukça
zordur. Bu ayak hakkında bilgi
edinmek için ar-ge çalışması
yapmanız gerekmektedir. Geçmiş
dönem satışlarını incelemenizi,
deneyimli kişilerin deneyimlerinden
faydalanmanız, yanlışlarınızdan
ders çıkartmanız gerekir.

Gerçi bu ayak diğer ayaklara
oranla biraz kısa kalır, sehpamız
topallar ama belli bir süre topal
sehpa ile idare edilip sermaye
artırımı ile bütçe ayağı ile ileride
değiştirilebilir.

“Bedava peynir sadece fare
kapanında olur.” ilkesini unutmadan
bütçeniz ile emeğinizi birleştirerek
kaliteli isimlere yönelmeniz önemli
bir adımdır.

• Kalite: Bütçeye paralel olarak
alan adında kalite çok önemlidir.
Kaliteli domaini ucuza mal etmek
sektörde ilerleme adına önemlidir.
Kalite, bütçe gibi elle tutulur bir

• Sabır: “Doğru domain, doğru
zaman, doğru kişi bu sektörün
bermuda şeytan üçgenidir.” Aslında
bütçe ayağındaki eksikliği topal bir
“sabır” ile geçici kurtarabileceğimizi
belirtmiştim.

yaşayarak tasdik etmek aptallık olur,
kendi hatalarınız kadar başkalarının
hatalarından da ders alarak
ilerlemek gerekir. Ama yine de bu
konu hakkında birkaç ipucu vermek
isterim; satış fiyatı oluştururken
dikkat etmeniz kriterler;

Maliyetiniz

Jenerik – Projelik
kategorisindeki hitap ettiği kitlenin o
domaine olan muhtaçlığı

Genel kabul görmüş alan
adlarının piyasa değeri

Alan adınızın uzantısı

Diğer uzantıların doluluk
Gelelim alan adının fiyatoranı
satış stratejisine; işte dananın

Google sonuçları
kuyruğunun koptuğu aşama da tam

Aranma oranları
da burasıdır. 3 ayaklı sehpamızın

Alexa – PR değerleri
4.ayağını ya bu aşamayla ekleriz,
ya da bu aşamayla sehpamıza
Fiyat belirlendikten sonra
sağlam bir balyoz darbesi indiririz.
atlanılan,
unutulan bir noktaya
Satış stratejimiz yoksa iki ileri bir
dikkat çekmek isterim. Alan adını
geri, bir ileri iki geri, bir ileri bir
aldık kulağımızın üstüne yatalım
geri gezip durur bulunduğumuz
mantığı kesinlikle yanlış. Alan adını
yerde oyalanırız. Olan bizim
aldınız, üstelik yüksek bir maliyete
zamanımıza ve bütçemize olur.
alan adı… Bu alan adı için ilk
O yüzden domainin değerini iyi
yapmanız gereken bir index atamak
belirlemek gerekir. Bu da hemen
olmalı. Çoğu internet kullanıcısı
olacak bir şey değildir. Tecrübe
gerektirir. Başkalarının tecrübelerini who is sorgusunu bilmiyor. Adres
Ama sektörün ciddi anlamda
önemli adımlarından biri de
“sabır”dır. 1,5 sabır + 1 kalite
ile yatırımınız yine ilerler ancak
aksak ilerler. Bermuda Şeytan
Üçgenimizdeki 3 doğrunun da
aynı anda olması sabrımızı epey
zorlayabilir. Bu sabrımızın da bize
belli bir maliyeti vardır elbette bunu
da dikkate almak gerekir.“Maliyet +
Stok Bulundurma Maliyeti + Emek”
bu analizi iyi yapmak gerekir ki
sağlam adımlarla ilerleyebilelim.

çubuğuna adresi yazıyor sitenin
gelmesini bekliyor. Yani sizin alan
adınıza girmeye çalıştıklarında
giremezlerse size ulaşma işinden
1. aşamada vazgeçiyorlar… Bu
da internet kullan(amay)ıcılarının
büyük bir çoğunluğunu teşkil
ediyor. En azından bir açılış sayfası
yapıp iletişim bilgilerinizi ve o
alan adının Google belli bir yere
gelebilmesi için anahtar kelimelerin
açılış sayfamızda bulunması
başlangıç için yeterli olacaktır.
2. husus google de domaini
kelimesinde bir yerlere getirmek.
Seo çalışması dediğimiz olay. Yine
internet kullan(amay)ıcılarının
çoğu direkt adres çubuğuna adres
yazmaz… Google ye girer istediği
sitenin adresini yazar. Google de
üst sıralarda değilse kelimeniz
bu tip müşterileri de elinizden
kaçırabilirsiniz.Bu yazı bu sektör ile
ilgilenen arkadaşlar için başlangıç
seviyesinde bilgiler içermektedir.
Yazıda da defaten söylediğim
gibi araştırmak, sorgulamak,
tecrübelerden yararlanmak, ders
çıkartmak vb. şekilde hareket
ederek sektörde ilerleyebilirler.
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Norse - Anlık Atak İzleme Haritası

Norse ile dünya üzerinde gerçekleşen atakları harita üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.Atakların
çıktığı ülke, servis sağlayıcı ve IP bilgisi ile birlikte aynı şekilde atakların hedef aldığı ülke, servis ve port
bilgilerini de servis üzerinden izleyebilirsiniz.
Sol üst ekranda “Attack Origins” alanından, atak yapan ilk 10 ülke ve atak sayıları görülüyor, sağ üst
ekranda yer alan “Attack Targets” bölümünden ise atakların hedefi olan 7 ülke ve aldığı atak sayısını
görüntüleyebilirsiniz.
Ücretsiz olan serviste ayrıca sağ alt ekranda yer alan “Attack Types” bölümünden de gerçekleşen
atak türlerini, sayısını ve port bilgisini gözlemleyebilirsiniz.
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Free Range Stock - Ücretsiz Stok Fotoğraf

Freerange Stok, ticari olmayan kullanımlar için kaliteli stok fotoğraf sunmak amacı ile kurulmuş bir
yapı.Reklam gelirlerinden kazanç sağlayarak yoluna devam eden Freerange, ayrıca fotoğraf ekleyen
kişilere de gelir sağlıyor.Fotoğrafların yanında bulunan reklamlara tıklandığında elde edilen geli,rler,
fotoğraf sahibine ödeniyor.
Çalışmalarınızda ve web sitelerinizde kullanabileceğiniz, yüksek kaliteli fotoğraf ihtiyaçlarınız için
mükemmel bir kaynak olma özelliği taşıyan Freerange Stok’ta 2400 x 1600 çözünürlükte içerikler
bulabilirsiniz.
Siteda yer alan menü üzerinden, popüler fotoğrafların listelendiği galeri’ye de ulaşabilir,
gözatabilirsiniz.

Kesfetsene.com Seyahat Blogu,
2014’te 4.’sü düzenlenen Türkiye’nin
blog oscarları Hürriyet Bumerang
Ödülleri’nde katılarak Yapı Kredi
Nuvo En İyi Çıkış Yapan Blog
kategorisinde birinci seçildi.

Bumerang 2014

Natro Web Hosting’de barınan
www.kesfetsene.com ‘un başarı
hikayesine yer verdiğimiz bu kısa
söyleşiyi sayfalarımıza taşıyoruz.
Kuruluşundan itibaren Keşfetsene
projesinin hikayesine şahit olmak
ve kurucularını tanımak için bu
söyleşiye mutlaka göz atmalısınız.

BAŞARI HİKAYESİ
KESFETSENE.COM
1.Taflan ve Barış bey, sizi tanıyabilir
miyiz?
İki yakın arkadaş ve ev arkadaşıyız. Normal herkes
nasılsa öyle iki insanız, çoğunluktan belki biraz
farklı olarak seyahat ve Dünya’yı gezme konusunda
çekincelerimizi aşıp gezmeye başladık ve hayatımızın
öncelikleri içine gezmeyi koyduk. Taflan; İstanbul
Üniversitesi iktisat ve aynı okul MBA mezunu, en
son bir e-ticaret sitesinde satış yönetmeniyken mart
2014’ten beri tam zamanlı blogger. Barış; Yıldız Teknik
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu ve özel bir
bankada iş analisti olarak çalışıyor.

2.Natro Hosting’te barınan kesfetsene.
com’un hikayesi ne zaman nasıl başladı?
Doğduğumuzda başlayan birer hikayemiz var
elbette herkesinki gibi. Hikayelerimizin Keşfetsene’yi
oluşturan kısmı 2009’da birlikte yaptığımız interrail
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ile başladı diyebiliriz. Avrupa içinde sınırsız kullanımlı
bir tren bileti uygulaması ve bunun çok ötesinde bir
keşif deneyimi olan interrail gezi kültürümüzde ve
hayata bakışımızda büyük değişikliklere sebep oldu.
Devamında da her fırsatta gezmeye devam ettik.
Hep aklımızda olanı 30 Ekim 2013’te yayına aldık ve
1 yılı biraz aşkın bir süredir okurlarımızla birlikteyiz.
Hosting ne demek onu bile az çok bilirken yola çıktık,
arkadaşlarımız, dostlarımız ve Wizard Dijital’den destek
aldık, çok okuduk, araştırdık, yolda öğrendik, bugün
binlerce okurumuzla birlikte yola devam ediyoruz.

3.Kesfetsene.com üzerinde blog
takipçileri için neler var?
Yaşadığımız gezi deneyimleri başta olmak üzere
“hadi artık sen de çık git, buraları keşfet, bambaşka
kültürleri gör, bambaşka insanlarla tanış ve hayatın
bu çevreden ibaret olmadığı gör” motivasyonunu
öne almış bir içerik var. Şuan için 35 ülkede sadece
gezdiğimiz yerlerin kimi zaman özet, kimi zaman geniş
yazılmış gezi rehberleri ve genel olarak “zamanım yok/
param yok” ikileminekarşı duruş için fikirler, öneriler,
denenmiş yöntemler ve alternatif gezi kültürünü
besleyen seyahat rehberleri var.
Gezi kültürümüzün temelini oluşturan ve herkesin
deneyimlemesini istediğimiz interrail hakkında çok
geniş ve güncel bir rehber, Hindistan, Nepal gibi özel
ülkelere, özel kaynaklar var. Makaleler ve listeler
bölümlerinde de seyahatlerde işe yarayacak birçok
detaya yer vermeye çalışıyoruz.

En güzel yanı kendimiz gezdikçe yeni birçok
şey öğreniyoruz ve bu yeniliği paylaşabiliyoruz.
Makalelerimizde önde gelen insanlara çakılmış birer
selam da olabiliyor, doğaya sunmamız gereken bir
teşekkür de, çevreye veya sanata karşı bir farkındalık
ihtiyacı da. Keşfin içinde yer alan spor da.

4.Kesfetsene.com için içerik yönetimini ve
geliştirmesini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
İki yakın arkadaşız ve tamamen kendi emeklerimizle
çıkıyor işler. Temel bir çizgimiz, duruşumuz ve
sınırlarımız var, kalanında da samimiyet ve özgünlük
üzerine ilerliyor, kendi ihtiyaç duyduğumuz bir bilgi ya
da deneyimi nasıl okumak istersek öyle anlatıyoruz.
Bunun için de konuşma dilinde kullanılan bir klavye
ancak arama motorlarına uygun kelimeler ve başlıklar
da var. Tam bir harman diyebiliriz. Bir de iki göz iyi
oluyor, birimizin çok takıldığı bir konuda ikincimizin
eklemeleri işe yarıyor. Bazı konularda ise vakti daha
az olan kişi hiç uğraşmadan öbürümüz işin altından
kalkabiliyor ve zengin içerik sağlıyoruz. Üç sosyal
medya hesabımız var, ortak fikirler ışığında birini
Taflan, birini Barış, birini de ortak yönetiyoruz. Hem
bireysel özgürlük ve sorumluluk getiriyor, hem de bir
disiplin içinde kolektif yürüyüş sağlıyor. İş yükünü de
dağıtıyor, çünkü ne kadar keyif için yapsak da bazı
noktalarda ‘yük’ boyutu da var.

5.Blogger arkadaşlara web projelerini
geliştirmeleri noktasında ne gibi
tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Tavsiye vermek ne kadar haddimiz bilinmez ama

yaptıklarımızdan bahsedebiliriz. İşi üçe ayırmak
lazım, birincisi konunuz yani yaptığınız şey, bizim
için bu gezi ve keşif ise şunu diyelim iyi bir gezgin
olabilirsiniz bu ayrı bir konu. İkinci boyutu blogger
olma, iyi bir yazar olabilirsiniz, kaleminiz kuvvetli
olabilir, araştırmalar ve okumalar yaparsınız, görsel
düzenleme yetenekleriniz vardır bunlar ayrı bir
konu, üçüncüsü de site yönetimi. Sosyal medya
kanallarından sitenin güncelliğine ve yazı sıklığına,
SEO çalışmalarından, reklam barındırmaya, ziyarete
dönüşen ve trafiği kalıcılığa taşıyan şeyler ayrı bir konu.
Bunların hangisini yapmak istediğini ve hangisini ne
kadar iyi yapabildiğini görmek önemli. Herhangi biri
fazla öne çıkarsa veya fazla geride kalırsa bir kopukluk
olabilir. Bu tercih de olabilir tabii, ancak üçünü de
yapacak arkadaşlarımızın birini çok iyi ikisini kopuk
yapmak yerine, üçünden de biraz biraz yapmalarını ve
kendilerini ve bloglarını sürekli geliştirmelerini öneririz.
En temel konu özgün ve farklı olmak. Yapacağınız
şeyle ilgili binlerce benzer konu olabilir, farklılığı
yaratmaya çalışırsanız başarılı olursunuz, benzerini
yaparsanız da yine bir başarı olur ancak özgünlüğü
sağlayamazsanız o başarı sınırlı kalacaktır. SEO’dan
tutun, arama motorlarının algoritmalarına, insanların
internet alışkanlıklarına, görsel talebinden, yazı
sıklığına her şey sürekli değişiyor ve değişecektir ancak
özgünlük ve gerçeklik her zaman en başta olacaktır
ve tüm değişikliklere ayak uydurabilir. Keşfetsene’nin
bir başarısı varsa birçok yan etmenle birlikte bunun
temelini %100 orijinal, kalemimizden çıkma içerik
olduğunu düşünüyoruz. “İyi içerik aşkına” sloganını
benimsiyoruz.
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Ayhan KELEŞOĞLU
Natro Web Hosting
ITIL & Cobit Uzmanı,
ISO Denetçisi
ayhan.kelesoglu@natro.com

Herkesin Merak Ettiği ITIL Nedir?
Son yıllarda özellikle çok
uluslu danışmanlık şirketlerinin
orta ve büyük ölçekli şirketlerde
Bilgi Teknolojileri süreçleri için
ITIL İş süreçlerini uygulattığını
duymaktasınız .

standart yayınlamazlarsa, her
kurumun IT Servis Yönetimine
ait olarak başarılı buldukları
uygulamaları kullanacağını ve bunun
da ileride bir takım karmaşıklıklara
yol açacağını düşünüyorlardı.

Bu süreçler nelerdir,
şirketler bu süreçlere
neden ihtiyaç duyuyor ve
bu süreç iyileştirmelerinin
şirketlere faydası ne?

Zira hükümetin her bir kurumu
farklı projeler için farklı süreçler
kullanıyorlardı. Bu nedenle CCTA
ITIL adında standartları içeren bir
set hazırladı. ITIL ( IT Infrastructure
Library ) IT Servis Yönetiminin her
bir uygulaması ile ilgili olarak ayrı
kitaplardan oluşuyordu. Süreç
döngüleri Edwards Deming’den
bildiğiniz Planla- Yap- Kontrol EtRol AL döngüsünü içeren kontrol
ve yönetim operasyonlarından
oluşuyordu.1989’dan 1996’a kadar
ITILv1 olarak bilinen serisi çok hızlı
bir şekilde büyüyerek 30’dan fazla
kitaba ulaştı . 2000-2001’de ITIL

İşte bu kısıtlı sayfalarda
olabildiğince özet olarak sizlere
açıklamaya çalışacağım .Öncelikle
ITIL nereden çıktı buna bir bakalım.
İngiltere hükümeti kuruluşu
olan CCTA (Central Computer
and Telecomunications Agency)
1980’lerin başında IT- Bilgi
Teknolojilerinin hızlı gelişimine ayak
uydurabilmek adına tavsiyeleri
içeren bir set hazırladı. Eğer bir
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‘ı daha kolay ulaşılabilir kılmak
için , ITIL v2 olarak IT Servis
Yönetiminin farklı uyygulama
ve hizmet alanlarına hitap eden
ancak birbirleriyle ilişkili süreçleri
ihtiva eden setler 9 baskı içinde
birleştirildi. Nisan 2001’de CCTA
İngiltere Hazinesinin içindeki OGC
(Office of Government Commerce)
biriminin içine alındı. 2006’da ITIL
v2 yayımlandı. 2007’de 26 süreç ve
fonsiyondan oluşan ITIL v3 olarak
bilinen versiyonu yayınlandı.

2011’de de 2007’nin
güncellemesi olarak bilinin ITIL
2011 versiyonu olarak bilinen
ve 5 ana süreçten oluşan bir
versiyon yayınlandı. 2011’de
baskıyı yayınlayan OGC olarak
görünmüyordu artık süreçlerin yeni
sahibi HM Government’tı. ( Her
Majesty Government )

Sevgili Arkadaşlar, sizlere
süreçleri zaman içerisinde
yazı dizileri ile tanıtmaya ve
anlatmaya çalışacağım. Zira
bunun için 500 sayfa kitap yazmak
gerekir, belirtmem gerekir ki ITIL
uluslararası bir standart değildir,
yani bir ISO 20000 veya ISO22301,
ISO27001 gibi düşünmemeniz
gerekir. ITIL dünyanın birçok
kurumunda ve özelinde karşılaşılan
IT Süreçlerinin en iyi, en verimli,
en hızlı, en basit nasıl hayata
geçirilebileceği ile ilgili pratikte
karşılan uygulama çözümlerinin
ta kendisidir. Ancak kimse
sihirli değnek ile gelerek sizin
süreçlerinizi iyileştiremez. Bunun
için öncelikle basiretli yöneticiler
gerekir. Bu süreçlerin hepsini
bir anda hayata geçiremezsiniz,
şirketinizde işleyen süreçleri
iyi anlamanız, şirkette bütün
dinamikleri çözmeniz, işlemeyen
kısımları tamir etmeniz, tamir
olmuyorsa söküp atmanız ve
yerine daha verimli olanları monte
etmeniz gerekmektedir. Bütün
bunları yaparken şirketin sermaye
yapısını ve öz kaynaklarını da
düşünerek hareket etmeniz ve
planlarınızı bunun üzerine inşa
etmeniz gerekmektedir. Sonuç
olarak içeride inşa edeceğiniz
Hizmet Yönetimi süreçleri; sizi
çalışanlarınızı ve dışarıda hizmet
verdiğiniz müşterileri de doğrudan
etkileyecektir.

organa ve bu organları ahenk içinde
çalıştıracak bir sisteme ihtiyacınız
var. Ancak genel olarak yönetimler
şu nedenle ITIL’e ihtiyaç duyarlar:
1. IT süreçlerimiz çok masraflı
2. Masraflar öngörülemiyor
3. Bütçeyi kontrol edemiyoruz
4. Hizmet kalitemiz çok zayıf ,
müşteriyi tatmin edemiyoruz
5. Süreçlerimiz çok ağır işliyor
Yukarıda gördüğünüz bazı
sebebler ve ITIL’ın dünyada kabul
edilen “ Best Practice” olması
sebebiyle ITIL profesyonelleri
şirketlerin iş süreçlerini düzenlemek
ve ITIL’a adapte etmek üzere
süreçleri çalışmaya başlarlar.
ITIL 2011 ile beraber 5 ana
süreç mevcuttur . Bunları kısaca
inceleyelim ve sonrasında her 1
süreci bir sonraki dergiye bırakmak
üzere size veda edel;
1. ITIL Service Strategy:
şirketin ve kurumun beklentilerini,

hizmet verilen müşterilerin
ihtiyaçlarını analiz ettiğimiz ,
amaçları belirlediğimiz stratejiyi
kurduğumuz bölümdür.
2. ITIL Service Design:
Amaçlara hizmet edecek tüm
planlarımızı yaptığımız , stratejimizi
artık plana ve bu planın evrelerine
dönüştürdüğümüz kısımdır.
3. ITIL Service Transition:
Burada kısa olarak anlatmak çok
zor olsa da , yenilikleri, gelişimleri
ve geliştirmeleri uyguladığımız
alandır.
4. ITIL Service Operation:
Şirketin tüm operasyonel
faaliyetlerinin yer aldığı alandır.
Servis masasını, vakaları, olayları
, problem yönetiminin yer aldığı
alandır.
5. ITIL Continual Service
Improvement: Sürekli değişim ve
sürekli gelişim için metodların ve
işlemlerin gerçekleştiği alandır.

Peki bir şirket neden ITIL
süreçlerine ihtiyaç duysun ? Ne
kadar iyi olursa olsun , ihtiyaç
hissetmeden insan su bile içmez
ki genel olarak şirketleri ben canlı
organizmaya departmanları ise
onun organlarına benzetirim. Bir
şirketin beyni olan departmanları
vardır, ancak kolunuz yoksa su
bile içemezsiniz, bu nedenle her
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Mail Enable SMTP Güvenlik Ayarları
Kiralık sunucu kullanıcıları tarafından
özellikle Windows işletim sistemli serverlarda
en yaygın olarak kullanılan Mail Enable ile spam
gönderimlerini ve alımlarını en aza indirgemek için
bazı yapılandırmaları gözden geçirerek düzenlemek
yeterlidir. Standart olarak bu yapılandırmalar
yapılmamış olarak gelmektedir ve sizin tercihinize
göre düzenlenebilir durumdadır.Mail Enable
kullanan sunucular üzerinde spam çıkışını önlemek
için yapılması gereken bazı güvenlik ayarları
aşağıdaki gibidir :
Öncelikle mail enable programımızı açmamız
ve “Servers” menüsü altında bulunan “Connectors”
seçeneğinden “SMTP” servisimizin özelliklerine
girmemiz gerekmektedir. Bu bölümde standart
ayarlarınızı yapmış olmanız gerekmektedir. Örneğin
General menüsü altında bulunan “Localhost
Domain Name” bölümüne mail sunucu default
domaininizi yazmanız ve “Default mail domain
name “ bölümüne reverse dns kaydı olarak
tanımladığınız“mail.defaultdomaininiz.com” şeklinde
mail kaydınızı girmeniz gerekmektedir.
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“Specify the email address when sending
notification” bölümüne sunucunuzda var olan
default domaininize ait olan Postmaster mail adresini
tanımlamanız gerekmektedir ( POSTMASTER@
defaultdomaininiz.com). Bu bölüm bildirimlerin
gönderileceği ana eposta hesabıdır.
“Securitiy “ Sekmesi altında bulunan bölümler
spam çıkışını engellemek için çok önemlidir. Bu bölüm
içerisinde bulunan ;

“Authenticated senders must use valid
sender address”
Bu bölüm doğrulanmış yani kimlik doğrulaması
yapılan göndericiler tarafından gönderim yapılması
istenen bölümdür. Bu seçeneğin işaretlenmesi
durumunda kullanıcılar Outlook larında smtp kimlik
doğrulaması yapmaları gerekmektedir. Bu sayede
sunucuda bulunan domainlere ait var olan kullanıcılar
haricinde aktif olmayan e-posta hesapları ile gönderim
yapılması engellenir. Genel olarak bu bölümü de
kullanmanız tavsiye edilir.

“Require PTR DNS entry for
unauthenticated connections”
Bu seçenek sunucuya gelen mail isteğinin
doğrulanmamış olan hesaplar için istekleri engeller.
Yani PTR reverse dns kaydı girilmemiş hesaplar ile
mail alış verişini engeller. Kendi sunucunuzda bulunan
hesaplar arasındaki trafiği etkilemez.

“Hide IP addresses from email headers”
Standart olarak eposta iletilerinin başlığında ip
bilgileri gönderilir. Eposta alıcılarının ip adresinin gizli
kalması için bu seçenek işaretlenebilir. Bu nedenle size
gelen ip bilgisi gizli olan mailleri alabilmek ve gönderim
yapılan epostalar için ip bilgisini gizleyebilmeniz için bu
seçeneği kullanabilirsiniz.

“Disable all catchalls”
Catchalls tüm kullanıcılara gelen maillerin bir
kopyasını ve gönderilenlerin takibini yapılmasına
yarayan bir özelliktir ve gereksiz yere mail sunucu
üzerindeki trafiği olumsuz etkiler bu nedenle bu
seçenek ile tüm catchall kullanımını engellemeniz
önerilir.

“Reject mail if sender address is from an
invalid domain”
Bu seçenek işaretlenmesi gereken en önemli
bölümlerden biridir. Bu bölüm gönderen adresin
doğruluğunu ve sunucu üzerinde var olup olmadığını
kontrol eden bölümdür . Gönderim yapılacak
olan domaine ait olarak mx kaydı olup olmadığını
ve eposta hesabı olup olmadığını kontrol ederek
sunucu üzerinden mail çıkışını kontrol ederek geçerli
domainler üzerinden gönderime izin verecektir.
Sunucuda var olmayan ve geçersiz domainler
üzerinden Mail Enable ile gönderim yapılmasını
engellemektedir.

“Allow domain literals”
Bu bölüm kullanılması durumunda eposta hesabı
olarak domain kullanılmadan yani direkt olarak
eposta@ipadresi şeklinde mail gönderim ve alımına
izin verir. Bu nedenle bu seçenek pek tercih edilmez.

“Restrict the number of recipients per
email”
Gelen E-postadaki alıcı sayısını sınırlamak için kullanılır.
Spam gönderimi yapan hesaplar aracılığı ile çok fazla
spam alımını engellemeniz için bu seçeneği kullanarak
limit belirlemeniz önerilir.
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“Limit number of recipients per hour to”
Bu seçenekte saatlik bazda mail gönderim
limiti ayarlamanız sağlanmaktadır. Her kullanıcı
belirlediğiniz adet kadar 1 saate içerisinde gönderim
gerçekleştirebilir. Bu bölümü saatlik 100 adet olarak
limitlemeniz önerilir.

“Adress Spoofing “

Bu seçenek ile doğrulanmış hesapların kimlikleri
kullanılarak gönderim yapılmasına izin verilmez ve
güvenli bir seçenektir. Bu nedene spam olasılığı
azaltılmakta ve gönderici hesabının doğru olması
konusunda göndericiyi zorunlu hale getirmektedir.
Genellikle bu seçeneğin kullanılması tavsiye edilir.

Bu bölüm kimlik sahtekarlığı için yapılacak
özellikleri içermektedir. Bu menü altında 3 seçenek
bulunmaktadır.

“Privileged IP addresses can
impersonate:”

“Authenticated senders can impersonate:”
Doğrulanan gönderici hesapların kimliğini kullanarak
gönderim yapılmasına izin verilebilmektedir. Ancak bu
nedenle bu seçeneğin kullanılması tavsiye edilmez.
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“Authenticated senders cannot
impersonate:”

Bu bölüm kullanılması durumunda geçersiz bir
eposta hesabı kullanılarak sunucunuzda ki smtp
gönderim ipniz kullanılıyor gibi gönderim yapılmasına
olanak sağlamaktadır ve güvenlik gereğince bu
şeçeneğin kullanılması tavsiye edilmez.

biliyor muydunuz?
Natro Datacenter’larında 2.200’den fazla
sunucunun barındığını ve bu sunucular
üzerinden yüzbinlerce web sitesinin
yayın yaptığını biliyor muydunuz?

Said ERCAN
Uluslararası Sosyal
Medya Derneği Başkanı
Twitter : /saidercan
www.saidercan.com

Sosyal Medya Güvenliği
Sosyal medya güvenliği sosyal
ağların her geçen gün daha fazla
kullanılması ile ciddi anlamda
önem kazanmıştır. Sosyal
medyadan önce forum ve msn
gibi platformlarda revaçta olan
şifre kırma, hack saldırıları sosyal
medya’nın yükselişi ile birlikte hem
çok karlı bir iş haline geldi hem
de yöntemler çoğaldı bu hacking
saldırıları kocaman bir sektöre
dönüştü.
Sosyal Medya güvenliğinin
belki de en önemli zararı itibar
kaybına ve tabi medya kaybına
neden olması, sizin sosyal ağlarınız
sizin medyanızdır, medyanızda
takipçileriniz vardır ve kendi
çabınızda bireysel medyanızı
oluşturmuşsunuzdur, hack
saldırıları ile hem itibarınızı hem
medyanızı hem de paranızı
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kaybedebilirsiniz.Sosyal Medya
hesapları artık alınıp satılabilen
bir Pazar haline geldi, hacklenen
hesaplarınız adı değiştirilerek
satılabilir, reklam için kullanılabilir,
sizden ve arkadaş listenizden gsm
aracılığıyla paralar elde edilebilir.
Güvenlik hep ihmal edilir ve en sona
bırakılır oysa güvenlikte en zayıf
halka insandır!
USMED Güvenlik çalışma
grubumuz bir sosyal ağ güvenlik
rehberi hazırladı o rehberde
önemle vurguladığımız bazı
kısımlar şöyleydi;

Sosyal Ağ Güvenliği
•
Gizlilik ve Telif hakları
•
Kullanıcıların paylaşımlarının
izlenmesi, raporlanması
•
Sosyal ağların açıklıklarından
ortaya çıkan zafiyetler

•
Sahte haberler
•
Sosyal Ağlardaki
uygulamalar (aplikasyonlar) ve
izinleri
•
Phishing saldırıları
•
Sosyal Mühendislik ve data
toplama
•
Sahte marka hesapları ve
sahte ünlü hesapları

Sosyal Mühendislik ve data
toplama!
“Güvenlik zincirindeki en zayıf
halka insandır.”
Bilgisayar güvenliği terimleriyle
Sosyal Mühendislik, insanlar
arasındaki iletişimdeki ve insan
davranışındaki modelleri açıklıklar
olarak tanıyıp, bunlardan
faydalanarak güvenlik süreçlerini
atlatma yöntemine dayanan
müdahalelere verilen isimdir.

Sosyal Mühendislik Sürecinde
1. Bilgi Toplama
2. İlişki Oluşturma
3. İstismar
4. Uygulama
Adımları atılır. Bu adımlar
atılırken sosyal ağlar sayesinde
birinci adımımız olan bilgi toplama
çok daha kolay bir hale gelmiştir.
İkinci aşamada ise, sizlere
arkadaşlık isteği gönderilerek ilişki
oluşturulur. İlişki kurulduktan sonra
saldırganlar samimiyet ve güvenilir
gibi gözüküp, kurulan ilişkiyi
istismar ederek zarar vermeye ve
hesabınızı çalmaya başlarlar.
Sosyal Mühendislik
Yöntemlerinde
• Sahte senaryolar uydurmak
•Güvenilir bir kaynak olduğuna
ikna etmek
•Güvenilir bilgi karşılığında
yardım, para, eşantiyon, hediye, …
önermek
•Güven kazanarak bilgi edinmek
•Saldırı yapmak ve hedefe
ulaşmak yer alır.

Sosyal Ağ hesaplarınızın
hack edilmesi ve sonuçları;
Hesabınız hacklendiği zaman
neler olabilir hiç düşündünüz mü?
•Facebook üzerinde kredi kartı
bilgileriniz var
•Facebook üzerinde yöneticisi
olduğunuz markaların hesapları
var.
•Facebook üzerinde cep
numaranız ve adres bilgileriniz var.
•Twitter üzerinde yönettiğiniz
marka hesapları var.
•Linkedin üzerinde yüzlerce

kişinin üye olduğu topluluklar veya
marka platformları var.
•Google üzerinde dosyalarınız,
e-postalarınız, bloğunuz, şirket
hesabınız ve hatta bu platform
üzerine kayıtlı birçok sitenin şifremi
unuttum bölümü var.
Bir anda yönettiğiniz bir markayı
rezil edebilirsiniz. Örneklerini sıkça
gördük ve yaşadık. Sadece bununla
da kalmıyor. Terör örgütlerinin
propagandaları da sayfalar hack
edildikten sonra bu sayfalar
üzerinden yapılıyor!

uygulamanın istediği izinler
arasında “size ücrete mal olan
servisler” konumunuz, sms
iletileriniz, kişisel bilgileriniz gibi
bir ton yetki istiyordu ve buna
rağmen milyonlarca kullanıcı
bu uygulamayı yükledi. Sosyal
ağlardaki hesaplarınızda şifrelerini
aynı tutmaya özen gösteri şifre
algoritması, harf, numara ve
özel karakter gibi üçlü şifre
kombinasyonu kullanın. Twitter
ve facebook başta olmak üzere
sosyal ağ hesaplarınıza cep
telefonu ile giriş modunu ayarlayın.
Web Güvenliği
Özellikle başka cihazlardan
•Web sayfalarınızın güvenliği
bağlanmak istediğiniz gmail ve
•Katıldığınız forumların güvenliği ve diğer maillerinize şifreli sms ile giriş
hacklenmeleri
seçeneğini aktif edin. Bilmediğiniz
•Web sayfalarındaki zararlı
linklere kesinlikle tıklamayın.
yazılımlar
Özel mesajla sizden para isteyen
•Web sayfalarında java ve benzeri
arkadaşlarınızla sesli iletişim kurun
üçüncü parti açıklıklar
doğrulayın. Mobil cihazlarda ve
•Web sayfalarında ziyaret sonrası
masaüstünüzde ücretli güvenlik
elde edilen bilgiler
yazılımları kullanmaya dikkat edin.
•Web sayfalarında fare
Eski bir atasözümüz şöyle der “ucuz
hareketlerinin izlenmesi
etin yahnisi yenmez” ortada ucuz
•Wikipedia gibi kaynak noktalardaki bir et yok beleş et var, ücretsiz
bilgilerin güvenirliği!
yazılımların yahnisi nasıl olur
•Sahte banner ve sahte yazılımlar
artık siz düşünün! Sosyal medya
•Çekiliş ve diğer uygulamalar
güvenliği sosyal ağlara ilk kayıt
üzerinden data toplanması
olurken başlayan ve sürekli devam
•Web sayfalarındaki dataların çalınıp eden bir hassasiyet ile gündemde
başka yerlere satılması
olmalı, Özellikle sosyal ağlarımızın
bağlı olduğu e-mail güvenliği
Uygulama İzinlerine dikkat! kesinlikle ikincil ve üçüncül güvenlik
CiA İd Caller diye bir uygulama,
önemleri ile sağlanmalıdır. Tüm
sadece sizi kimin aradığını söylemek sosyal ağlardaki gizlilik ayaları, genel
karşılığında sizin rehberinize
ayarlar yerine özelleştirilmiş ayarlar
erişmesi yeterliydi bu sadece kim
olmalı, sosyal ağ uygulamalar
hangi adla daha çok kayıtlıysa o
sekmesi arada sırada kontrol
isimle size gösteriliyordu. Fakat
edilmeli ve şifreler en az 3 ayda bir
değiştilmelidir.
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