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ÖDEV GEREKSİNİMLERİ 

1. Kurumsal Bilgi güvenliği konusunda faydalanılan en önemli 10 kaynağı internetten 

araştırınız? Bu kaynakları kısaca tanıtınız. Neden bu kaynağı önemli bulduğunuzun gerekçelerini de 

cevabınıza ekleyiniz. 

2. Kurumsal bilgi güvenliğini ihlal eden en önemli 10 güvenlik açığını araştırıp yazınız? Bu 

açıklar nasıl kapatılabilir veya tehditler nasıl engellenebilir belirtiniz? 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

1. Ödevinizi 6 Kasım 2019’dan önce teslim etmeyi unutmayınız. 

2. Etik kurallara dikkat ediniz. 

3. Sadece sorulan soruya cevap veriniz. 

4. En az 5 sayfa olmalıdır. 

5. Kullandığınız kaynakları eklemeyi ve dokuman içerisinde atıf yapmayı unutmayınız. 

 

GİRİŞ 

 

 

Bu ödev üç bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölümde; internet taraması yapılarak on önemli bilgi güvenliği ile ilgili kaynak belirlenip 

tanıtılmıştır.  

İkinci bölümde; bilgi güvenliği için açıklık kavramı tanımlanarak on tane önemli zafiyet açıklanmış 

ve olası tedbirler belirtilmiştir.  

Üçüncü bölümde; tüm bölümlerin oluşturulmasında yararlanılan kaynaklar belirtilmiştir. 
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BÖLÜM 1 

KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FAYDALANILAN ON KAYNAK 

1. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak 

üzere sistemli, kuralları konulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir, dokümante edilmiş, 

yönetimce kabul edilmiş ve desteklenmiş, uluslararası güvenlik standartlarının temel alındığı 

faaliyetler bütününe denmektedir. [1]  

Kurumlarda bilgi güvenliğinin sağlanması sadece teknoloji ile mümkün değildir. Teknolojik 

çözümlerin yeterli olacağı algısı tamamen yanlış bir algıdır. Bilgi güvenliği; teknoloji, süreç ve 

insan faktörlerinin beraber değerlendirilmesi gereken ve bu üç faktöre göre oluşturulması gereken 

bir kavramdır. Bilgi güvenliği yönetim sistemi bu noktada teknoloji süreç-insan faktörlerine göre 

oluşturulmuş bir sistemdir. 

BGYS, sadece BT bölümlerinin sorumluluğunda olan bir sistem değildir. BGYS; tüm kurum 

çalışanlarının katılımını gerektiren, yönetimin desteğinin alan ve oluşturulan güvenlik politikalarına 

tüm kurumun uyması gerektiren bir sistemdir. 

Bir kurumda bilgi güvenliği yönetim sisteminin sağladığı çok sayıda ve kritik yarar vardır. 

Bunlar temel olarak aşağıda belirtilmiştir.  

 BGYS, kuruma yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin ve risklerinin belirlenerek, etkin ve iyi 

bir risk yönetim anlayışının ortaya konmasını sağlar.  

 Güvenlik standartlarına, düzenlemelere, yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanması 

 Kurumun itibarının korunması, rekabette kuruma güvenlik açısından geride kalmaması  

 İş sürekliliğinin sağlanması  

 Kurumu tehdit eden risklerin sürekli değerlendirilmesi  

 Bilgi kaynaklarına yapılan erişimlerin kontrolü ve denetimi  

 Bilgi güvenliliğinin temel prensipleri olan; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik perspektifli bir 

modelin sağlanması  

 Denetim izlerinin oluşturulması ve kontrol edilmesi, böylece hesap verilebilirlik ilkesinin 

sağlanması  

 Bilgi sistemleri varlıklarının ve süreçlerin belirlenmesi  

 Çalışanların, tedarikçilerin ve üst düzey yönetimin bilgi güvenliği konusunda farkındalık 

seviyesinin eğitimler ve farklı yöntemlerle artırılması  

 Bilgi varlıklarının bütünlüğünün korunması. 

 

2. Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri  

“Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri” [2] dokümanı, “Ulusal 

Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı”nın 6’ncı ana eylem maddesi olan “Kamu Bilgi 

Güvenliği Programı” kapsamında hazırlanmıştır. Bu kriterlerin uygulanması bütün kamu 

kurumlarının sorumluluğundadır. İhtiyaçlar, gelişen teknoloji ve değişen şartlar göz önünde 

bulundurularak güncellenmektedir. 
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3. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2016-2019 Eylem Planı  

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2016-2019 Eylem Planı [3], Kamu kurum ve kuruluşlarınca 

bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, veri ve işlem ile bunların sunumunda 

kullanılan sistemlerin, kritik altyapılara ait bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik 

altyapı oluşturmayı amaçlamaktadır.  

Eylem Planının uygulanması ile siber güvenlik olaylarının etkilerinin en düşük düzeyde 

kalmasına, olayların ardından sistemlerin en kısa sürede normal çalışmalarına dönmesine yönelik 

stratejik siber güvenlik eylemlerinin belirlenmesine ve oluşan suçun adli makam ve kollukça daha 

etkin araştırılmasının ve soruşturulmasını sağlamaktadır.  

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” Siber Güvenlik Kurulu tarafından 

21/12/2012 tarihli toplantıda kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulu'nun 20/06/2013 tarihli ve 28683 

sayılı kararı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu çalışmalar güncellenmektedir. 

4. USOM ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi 

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı'nın "Ulusal Siber Olaylara 

Müdahale Merkezinin (USOM) Kurulması ve Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale 

Ekiplerinin (SOME) Oluşturulması" başlıklı 4. eylem maddesi uyarınca, Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı (TİB) bünyesinde USOM kurulmuştur. 

USOM, ülkemizde siber güvenlik olaylarına müdahalede ulusal ve uluslararası koordinasyonun 

sağlanması adına kurulmuştur. İnternet aktörleri, kolluk güçleri, uluslararası kuruluşlar, araştırma 

merkezleri ve özel sektör arasındaki iletişim ve koordinasyon USOM vasıtasıyla 

gerçekleştirilmektedir. USOM siber güvenlik olaylarına yönelik alarm, uyarı, duyuru faaliyetleri 

yapmakta, kritik sektörlere yönelik siber saldırıların önlenmesinde ulusal ve uluslararası 

koordinasyonu sağlamaktadır. 

Kurumsal SOME’ler, siber olayların önlenmesi veya zararlarının azaltılmasına yönelik olarak, 

kurumlarının bilişim sistemlerinin kurulması, işletilmesi veya geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda 

teknik ve idari tedbirler konusunda öneri sunarlar. Kurumsal SOME’ler kurumlarına doğrudan ya 

da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma 

veya aldırma, bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı ve olay kayıt sistemlerini 

kurma veya kurdurma ve kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak 

veya yaptırmakla yükümlüdürler.  

5. Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği 

Şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik işletmecilerin uyması gereken usul ve 

esasları belirlemektedir.  

 

Bu yönetmelik [4], 13.07.2014 tarih 29059 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İşletmeciler 

bu yönetmeliğe göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu, uygulanması ve sürekliliğini 

sağlanması için çalışmalar yapar. 

 

6.  Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki 

verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla önemli tedbirler alınmasına ilişkin 06 Temmuz 2019 

tarih ve 30823 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmıştır. [5] 
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7. Güvenli Yazılım Geliştirme Kuralları Dokümanı 

 Kritik altyapılar için geliştirilen yazılımların, Ulusal Siber Güvenlik 10. Eylem Planında 

yazılım geliştiricilerin ve proje ekiplerinin uyması gereken temel güvenlik rehberi niteliğinde 

açıklayıcı dokümandır. [6] 

 

 Bu rehber ile verinin korunması, kimlik doğrulama, yetkilendirme işlemleri, erişilebilirlik, 

sistem izleme ve denetimi, diğer güvenlik önlemleri başlıkları ile hazırlanacak yazılımın belirtilen 

kriterlere uyulması için yazılım geliştiricilere bilgi vermektedir. 

 

8. Siber Güvenlik İnisiyatifi 

 İnternet Geliştirme Kurulu çatısı altında, bilişim sektöründen ve konuya ilgi duyan 

sektörlerin katılım sağladığı, siber güvenlik alanında çalışmalar yaparak, tüm paydaşların 

görüşlerini toplayarak, kurumlar arasında fikir alışverişini ve iş birliğini sağlayarak, ortak fikirler 

ortaya çıkararak, yaptığı çalışmaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 

vermektedir. [7] 

 Siber Güvenlik İnisiyatifi Çalışma Grupları 

1. Farkındalık, Eğitim ve Rapor Çalışma Grubu 

1.1. Ev Kullanıcıları için Farkındalık ve Eğitim 

1.2. Öğrenciler için Farkındalık ve Eğitim 

1.3. KOBİ’ler için Farkındalık ve Eğitim 

1.4. Kamu Kurumları ve Kurumsal İşletmeler için Farkındalık 

1.5. ISS ve Veri Merkezleri için Farkındalık 

2. Siber Olaylarla ilgili Mevzuat ve Koordinasyon Çalışma Grubu 

2.1. Mevzuat 

2.2. Kamu, Özel Sektör İş birliği ve Uluslararası Koordinasyon 

2.3. Adli Bilişim ve Delillendirme (auditing) 

2.4. Adli Makamlar ve Kolluk Kuvvetleri ile Koordinasyon 

3. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonu Çalışma Grubu 

3.1. SOME’lerin Yapısı ve Buralarda Çalışacak Personel Nitelikleri 

3.2. Kritik Altyapılarda Bilgi Güvenliği Yönetimi 

3.3. Risk Analizi ve Acil Eylem Planları Hazırlanması 

3.4. Siber Tatbikatlar 

4. Teknik Araştırmalar ve Standartlar Çalışma Grubu 

4.1. Network Güvenliği ve Ürünlerin Sertifikasyonu 

4.2. İşletim Sistemleri ve Güvenlik Seviyesinin Belirlenmesi 

4.3. Yazılım Güvenliği ve Standartlarının Belirlenmesi 

4.4. Mobil Cihazlar Güvenlik 

4.5. Bulut Bilişim Standartları 

4.6. Veri Merkezleri İçin Standardizasyon Çalışması Yapılması 

5. Siber Tehditlerle Mücadele Çalışma Grubu 

 

9. Siber Güvenlik Savunma Tatbikatları 

Siber güvenlik ile ilgili çalışmaların en önemlileri arasında BTK Kurumu tarafından düzenlenen 

siber güvenlik tatbikatları yer almaktadır.   
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Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik girişimler içerisinde uzmanlık seviyesinin geliştirilmesi, 

bilgi güvenliği standartlarının uygulanması ve kullanıcı eğitimlerinin yanı sıra, siber güvenlik 

konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarda siber güvenlik tatbikatları önemli bir 

yer tutmaktadır. [8] 

Siber güvenlik tatbikatlarının amacı; 

 Katılımcıların siber saldırılara karşı koyma yeteneklerini geliştirmek, 

 Katılımcıların siber saldırılara karşı kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonlarını 

geliştirmek 

 Siber güvenlik konusunda ulusal farkındalık seviyesini arttırmaktır. 

10. Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi 

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında ve ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim 

standardının kurulmasında en önemli konuların başında bilgi güvenliği risklerinin yönetimi ve risk 

analizi konuları gelmektedir. Riskin en basit olarak tanımı amaçlar üzerindeki belirsizlik etkisi 

olarak belirtilmektedir. [9]  

Bunun dışında bilgi güvenliği açısından en sık kullanılan tanım ise bir varlıktaki bir 

açıklığın bir tehdit tarafından kullanılma olasılığına risk denilmektedir. Bilgi güvenliği açısından en 

sık kullanılan tanım ise bir varlıktaki bir açıklığın bir tehdit tarafından kullanılma olasılığına risk 

denilmektedir. Risk için farklı birçok tanım daha vardır ancak bilgi güvenliği risk denildiğinde en 

çok bilinen tanım budur.  

Risk Yönetiminde varlıklar, tehditler, zafiyetler, kontroller gibi ana başlıklar belirlenerek, 

detaylandırmalar ile bulunulan durum, analiz edilir ve risk kontrolleri elde edilerek standartlaştırılır. 

 

Risk Yönetim Kontrolleri [10] 
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BÖLÜM 2 

KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİNİ İHLAL EDEN ON GÜVENLİK AÇIĞI 

1. Sql Injection 

SQL Injection zafiyeti, bir saldırganın web uygulamasına ait veri tabanı sunucusuna tehlikeli 

olabilecek SQL sorguları yapabilmesine imkân verir. SQL injection açığını istismar eden bir 

saldırgan, veri tabanı sunucusunun çalıştığı sistemi devralmaya kadar gidebilir. En kötü 

senaryolardan biri, SQL injection zafiyeti bulunan bir web uygulamasından müşterilerin verilerinin 

çalınması veya bozulması olacaktır. [11] 

Korunmanın yolları olarak  

 GET ve POST ile yollanan verileri kontrol etmek 

 Gönderilen verileri filtrelemek 

 Sql parametresi kullanmak (Prepare yapmak) 

 Kullanılan kullanıcıların yetkilerini kısıtlamak ve kontrol etmek 

 Güvenliği test etmek, gözden geçirmek, önemli verileri Encrypt (SHA1,MD5) etmek 

 

2. Yerel Dosya Dahil Etme (Local File Inclusion) ve Dizin Aşımı (Directory Traversal)  

Local File Inclusion ve Directory Traversal zafiyetleri, benzer güvenlik açıkları olmasına 

rağmen farklı sonuçlar doğurabilir. Eğer web uygulaması yerel sistemdeki bir dosyayı okumak için 

tasarlandıysa, saldırgan bunu manipüle ederek sistemdeki /etc/passwd gibi hassas dosyalara erişim 

elde edebilir. 

Kullanacağınız web sunucuda veya sunucularda dosya yazma yetkileri kontrol edilmelidir. 

Dosya yazma yetkisi var olan klasör veya root bölümleri kısıtlanmalıdır. [12] 

3. CROSS-SITE SCRIPTING (XSS-SİTELER ARASI BETİK ÇALIŞTIRMA) 

Cross-site Scripting(XSS), SQL injection gibi sunucu tarafını etkileyen zafiyetlerin aksine 

istemci tarafında meydana gelen bir zafiyettir. Crosssite Scripting kendi içerisinde 

sınıflandırılmaktadır.  

Stored XSS: Bu tip saldırılarda saldırgan tarafından eklenen zararlı Javascript kodu web 

uygulaması tarafından saklandığı için sayfayı ziyaret eden herkesi etkileyebilir.  

Reflected XSS: Saldırganın bir URL'ye zararlı JavaScript kodunu eklemesi sonucu, bağlantıya 

tıklayan kullanıcıların tarayıcısına kodların yansıtılması sağlanır.  

DOM-based XSS: Gelişmiş bir saldırı türü olan Dom-based XSS, saldırganın DOM'a müdahale 

ederek kurbanın tarayıcısında zararlı JavaScript kodları çalıştırmasına izin verir. DOM-based 

XSS'de genelde zararlı kod HTTP istekleri içinde olmadığı için, modern tarayıcılar tarafından 

sunulan XSS korumaları etkisiz kalabilir. 

Web uygulamalarında kullanıcı giriş ekranlarında izin verilen alanlarda filtreleme yapmak,  

Aşağıda belirtilen karakterlerin filtrelenmesi web uygulamaların güvenliğini sağlayacaktır: 

['],[<],[>],[;],[/],[?],[=],[&],[#],[%],[{],[}],[|],[@],[\],["] Ayrıca bu tür karakterlerin gerektiği 

ortamlarda, girilen verinin encode edilmesi gerekebilir. 
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Çerezler için kullanıcı adı, şifre ve oturum bilgilerinin saklanılmasından kaçınılmalıdır. 

Çerezlerde “httponly” set edilmelidir. 

Loglama ve bloklama işlemleri yapılmalıdır. 

Belirli periyotlarla içeride ve dışarıda güvenlik penetrasyonları yapılmalıdır. [13] 

4. ZAYIF PAROLALAR 

Zayıf parolalar genellikle kısa, sık kullanılan kelimelerdir veya kolay tahmin edilebilecek 

niteliktedir. Saldırgan, sık kullanılan kullanıcı adları ve parolalardan bir sözlük listesi oluşturarak 

başlatacağı sözlük saldırısı ile zayıf parola kullanan sistemlere giriş yapabilir. 

Parola belirlerken, alfa sayısal karakterler, büyük-küçük harf, sayı, işaret ve karakterler 

kullanılmalı ve parola karakter sayısı on iki karakterden az olmamalıdır.  

Parolalar kullanıcı tarafından girişinden sonra hazırlanan yazılımda parolalar encyrpt (MD5, 

SHA1) edilmelidir. [14] 

5. KAYNAK KOD İFŞASI 

Web uygulamasının kaynak kodu, eğer yazılım açık kaynak kodlu değilse meraklı gözlerden 

uzak tutulmalıdır. Kaynak kodu inceleyen bir saldırgan, uygulamada olabilecek diğer güvenlik 

açıklarını tespit edebilir hatta bu uygulamanın üzerinde çalıştığı altyapı hakkında bilgi edinebilir. 

Sezgisel (heuristic) ve Benzetime(Simulation) yöntemlerinde statik ve dinamik analizler, 

biçimsel yöntemlerde biçimsel program analizi, model doğrulayıcılar, mantık yöntemleri, 

doğrulanmış araç ve kod depoları kullanma, Mikro Servis mimarisi kullanılmalıdır. [15] 

6. SERVER-SIDE REQUEST FORGERY (SSRF) 

Server Side Request Forgery zafiyeti, saldırganın zafiyetten etkilenen sunucudan sahte bir istek 

oluşturmasına izin verir. Bu zafiyet, güvenlik duvarını aşmaya çalışan saldırganın işini kolaylaştırır. 

Saldırgan aynı zamanda SSRF açığını kullanarak iç ağdaki sistemlere erişebilir, iç servislere DoS 

saldırıları gerçekleştirebilir ya da bir iç ağ üzerinde derinlemesine keşif yapabilir. 

Web sunucusunun uzak kaynakları çağırmasına izin verilen domainler ve protokoller için 

whitelist yöntemi uygulamanız gereklidir. Sunucu adına isteklerde bulunan işlevlerde kullanıcıları 

kısıtlaması yapılmalıdır. [16] 

7. OVERFLOW (BELLEK TAŞMASI) ZAFİYETLERİ 

Bir uygulamada sınır denetimi doğru yapılmadığında arabellek taşması zafiyeti ortaya çıkabilir. 

Bunun sonucunda saldırgan, girdi alanlarındaki sınırı aşarak veriyi başka konumların üzerine 

yazabilir. Web uygulamalarının yanında, VPN'ler, güvenlik duvarları, DNS ve eposta sunucuları 

gibi internete açık hizmetlerde de yazılımların güvenlik açıkları bulunan sürümü 

kullanılabilmektedir. Ayrıca yanlış yapılandırmalar da uygulamaları savunmasız bırakabilir.  

İşletim sistemlerinde kernel geliştirerek, bir yığın oluşturup, saldırgan kişinin göndermiş olduğu 

saldıralar kullanılmaz hale getirilebilir.  

Her işlem çalıştırıldığında rastgele bir yığın adresi şeklinde yapılandırırsak, saldırgan IP’yi 

nereye konumlandıracağını bilemez. Karmaşık yapılarda saldırganı bir nebze engelleyebiliriz. 
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Ara bellek taşmasını kontrol eden kod parçacıkları yazılarak kod derlemesi esnasında bellek 

taşması önlenebilir. [17] 

8. DoS İLE İLGİLİ ZAFİYETLER 

DoS saldırısı, saldırganın hedef aldığı sisteme çok fazla trafik göndererek hizmetleri belli 

süreyle hizmet dışı bırakmaya çalışmasıdır. DoS saldırısı, web sunucusu ve yük dengeleyici gibi ağ 

cihazlarının kaynaklarına tüketmeye çalışır. 

Güvenlik duvarı donanımı ve yazılımı, destekleyici unsur olarak lisanslı güncellenebilir 

antivirüs yazılımı kullanılmalıdır. 

Sistem için gerekli olan kararlı, güvenlik yaması güncellemeleri zamanında yapılmalıdır. 

Ağ Trafiği izlenmeli olası durumlarda ağ donanımları yapılandırılmalı, rate limiting özelliği 

kullanılmalıdır. 

Büyük ölçekli kurumlar için verilerin birden fazla sunucuda saklanmalıdır. [18] 

9. HOST BAŞLIĞI INJECTION 

Bu zafiyet, HTTP isteklerinde iletilen host başlığının güvenilir kabul edilip, herhangi bir 

kontrolden geçirilmeden sunucuya ulaştırılmasından kaynaklanmaktadır. 

Kontrol sistemleri kullanılmalıdır. [19] 

10. TLS/SSL, SSL 3.0 PODDLE ZAFİYETLERİ 

TLS ve bundan önce çıkan SSL teknolojileri, istemci ile sunucu arasındaki verilerin 

bütünlüğünü korumada, doğruluğunu kontrol etmede ve şifrelemede kullanılır. TLS, kullanıcı giriş 

bilgileri, kişisel veriler ve kredi kartı bilgileri gibi hassas veriler gönderip alan web uygulamaları 

için çok önemlidir. Veri alışverişi sırasında, üçüncü tarafların bu alışverişi görmesini ve 

değiştirmesini engeller. TLS'deki yapılandırma hataları veya eski/bozuk TLS şifrelemesinin 

kullanılması ise gizliliğin sağlanamamasına ve bütünlüğün korunamamasına yol açar.  

SSL ile güvenlik seviyesi ile ilgili bu yıl oldukça hareketli geçiyor HeartBleed‘den sonra Poodle 

adı verilen geniş çaplı kritik etki yaratan bir açık daha bulundu. Aslında sadece bu konu da değil 

global çapta herkesi ve hemen hemen her sistemi etkileyen ShellShock zaafiyeti’de hala tazeliğini 

koruyor. Bu gibi açıkların ortaya çıkmaları iyi oluyor çünkü bu zaafiyetleri zeroday  olarak uzun 

süreden beri kullanan bir çok zararlı yazılım olduğunu görüyoruz. 

SSL ve TLS şifre üretiminde güncel şifrelenmiş sertifikalar kullanılmalıdır. TLS’in 1.2 versiyonu ve 

şifreleme algoritması olarak ise AES kullanılması gerekmektedir.  

SSL Poodle ataklarından korunmanın en etkili yöntemi sunucuda SSL 3.0 yöntemini kapatmaktır. 

Internet Information Server kullanan Windows işletim sistemlerinde 

“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNE

L\Protocols” kısmına SSL 3.0 ile ilgili anahtar oluşturup, DWORD değerini “0” sıfır girmek 

gerekmektedir.   

Apache server üzerinde kapatmak için de “SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3”,”apachectl 

configtest” komutlarını kullandıktan sonra servisi yeniden başlatmak, SSL 3.0’ın kapatılması için 

yeterli olacaktır. [20] 

 

http://heartbleed.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shellshock_(software_bug)
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