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MAKALELER 

 

 

Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi 

 

Günümüz toplumlarında bilgi en büyük güç haline gelmiştir. Bilgiye sahip olan kişi, grup, şirket veya 

ülkeler güce de sahip durumdadır. Çok büyük savaşlar bilgi (enformasyon, istihbarat [intelligence]) 

sayesinde  kazanılır ya da kaybedilir. Bu nedenle her ülke kendi istihbarat teşkilatını kurmuştur. 

 

ETKİNLİKLER 

 

 

Siber Güvenlik Konferansı 2012 

 

Siber Güvenlik Derneği’nin katılımı ile Ankara’da Düzenlenen Siber Güvenlik Konferansı 6 Kasım 2012 

etkinliği, Ankara’dan ve yurdun çeşitli şehirlerinden gelen bilişim güvenliği sevdalılarının yoğun katılımı 

ile gerçekleştirildi. Konferansta, Siber Güvenlik Derneği adına  Bâkır EMRE, Siber Güvenlikte Ofansif 

Yaklaşımlar başlıklı sunumu yapmıştır 

 

Honeynet Project Türkiye Atölye Çalışması 

 

Derneğimizin çalışma gruplarından Turkish Honeynet Project 3 Kasım Cumartesi Marmara Üniversitesi 

Göztepe Kampüsü Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda atölye çalışması düzenlemiştir. Daha fazla 

bilgiye proje sayfasından erişebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siberguvenlik.org.tr/makaleler/bilgi-guvenligi-ve-risk-yonetimi-bolum-i/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.siberguvenlik.org.tr%2Fetkinlikler%2Fsiber-guvenlik-konferansi-6-kasim-2012-ankara%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmV_YzAzJDOCUQauLt68hQCX-sOg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.siberguvenlik.org.tr%2Fetkinlikler%2Fhoneynet-project-turkiye-atolye-calismasi-2012%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuc-zIbwf2BuPOQ_kGekL0KrYVDA
http://www.honeynettr.org/?p=232&lang=tr


 

SİBER DÜNYADAN HABERLER 

 

  

 

 Linux web sunucularındaki sayfalara kod enjekte edebilen rootkit 

keşfedildi. 

Rootkit bulaştığı web sunucularının tüm HTTP cevaplarına bilinmeyen bir HTTP iframe eklemektedir. 

Kaspersky'nin yaptığı incelemelerde rootkit'in bilinen bir kodun modifikasyonu olmadığı ve orta seviye 

Rus bir programcı tarafından geliştirildiği tahmin edilmektedir.  

 

http://blog.crowdstrike.com/2012/11/http-iframe-injecting-linux-rootkit.html 

 FreeBSD'nin iki önemli proje sunucusu hacklendi. 

Bunun sonucu olarak FreeBSD 9.1-RELEASE' in çıkış tarihi ertelendi.  

FreeBSD tarafından iki önemli proje sunucusuna sızıldığı açıklandı. Bu kapsamda hacklenen sunucuların 

bulunduğu cluster'daki tüm sunucuların incelenmek ve son kullanıcıya zarar vermemek üzere kapatıldığı 

belirtildi. Saldırı ile ilgili detaylar ve yeni bilgilendirmeler FreeBSD tarafından haber linkinde 

verilmektedir. 

http://www.freebsd.org/news/2012-compromise.html 

 Pakistan Google Hacklendi! 

Pakistan'daki Google, Apple, Yahoo ve Microsoft siteleri dahil yaklaşık 300 web sitesi Eboz adlı Türk 

grubu tarafından hacklendi.  

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-

26/internet/35366178_1_websites-top-level-domain-tld 

 Google Romanya Domain Hacklendi. 

Google'ın Romanya sitesi google.ro Cezayirli MCA-CRB hacker grubu tarafından DNS hijacking yöntemi 

ile başka bir web sitesine yönlendirildi. Google, web sitesinin hacklenmediğini, hacker 

grubunun google.ro alan adını başka bir siteye yönlendirmeyi başardığını açıkladı. 
http://techcrunch.com/2012/11/27/googles-romanian-domain-gets-taken-down-by-

algerian-hacker-mca-crb/ 
 

 

 

http://blog.crowdstrike.com/2012/11/http-iframe-injecting-linux-rootkit.html
http://www.freebsd.org/news/2012-compromise.html
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-26/internet/35366178_1_websites-top-level-domain-tld
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-26/internet/35366178_1_websites-top-level-domain-tld
http://google.ro/
http://google.ro/
http://techcrunch.com/2012/11/27/googles-romanian-domain-gets-taken-down-by-algerian-hacker-mca-crb/
http://techcrunch.com/2012/11/27/googles-romanian-domain-gets-taken-down-by-algerian-hacker-mca-crb/


 

 

 

SİBER GÜVENLİK İPUÇLARI 

 

  

 

Modem güvenlik ayarları 

Modem, bizi dünyaya bağlayan cihazlar… Bizi dünyaya bağlarken, bir yandan da internetin tüm 

tehlikeleriyle bizi buluşturur. Bu tehlikelerden korunmamız için cihazımızda bazı güvenlik ayarlarını 

yapmamız gerekir. 

 Kullanıcı Adı/Parola 
İlk yapmamız gereken cihazımızın varsayılan kullanıcı/parola bilgilerini değiştirmek olmalı. Seçeceğimiz 

parola uzun ve karmaşık olmakla birlikte hatırlanabilir fakat tahmin edilemeyen bir değer olmalıdır. 

  Yönetim Portları  
Cihazımızın yönetim amaçlı tüm servislerini internetten erişime kapatmamız gerekmektedir. Bunlar; 

HTTP/S, SSH, Telnet vb servislerdir. 

 Kablosuz Ağ Ayarları  

Burada alabileceğimiz pek çok önlem vardır; 

 

Bunlardan ilki kırılması çok kolay WEP ya da WPA prokolleri yerine WPA2 kullanmaktır. 

  

Her ne kadar %100 gizlilik sağlamasa da SSID’nin gizlenmesi, daha doğrusu yayınlanmaması da önemli 

bir önlem olacaktır. 

Kablosuz ağ şifresinin de yine uzun ve karmaşık olması gerekmektedir. 

MAC filtreleme de devreye alınarak modeme sadece izin verilen sistemlerin bağlanması sağlanabilir. 

 Güncel Firmware   

Cihazınızın işletim sistemi sayılan firmware sürümünün güncel tutulması önemlidir. Böylece önceki 

sürümlerde tespit edilen güvenlik zafiyetleri giderilmiş olacaktır. 

 ADSL Parolası  

Internet servis sağlayıcınızın size sağladığı parolanın mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir.  Bu parolanın 

başka hizmetlerde de kullanılabileceğini ve buralarda yapılan işlemlerden sizin sorumlu olacağınızı 

unutmayın. 



 

 Güvenlik Duvarı   

Cihazınız destekliyorsa güvenlik duvarı mutlaka devreye alınmalıdır. Güvenlik duvarının tek başına 

devreye alınması yeterli değildir. İzin verilen servisler dışında dışarıdan içeri erişim tamamen 

kapatılmalıdır. 

 

  

 

Notebook Diskinizi Şifreleyin! 

 

Bilgisayarınıza, daha doğrusu bilgilerinize karşı tüm tehditler nitelikli olmak zorunda değil. Unutmayın ki 

bilgilerinizi çalmanın en basit yolu taşınabilir bilgisayarınızı ya da diskinizi çalmaktır. Siz bir çay 

bahçesinde çayınızı yudumlarken, yanınızdaki sandalyeye bıraktığınız bilgisayarınız 2-3 sn içerisinde 

çalınabilir. Eğer haliniz vaktiniz yerindeyse bilgisayarınızdan çok içindeki özel bilgilerinizin yanlış ellere 

geçmesinden endişe duyarsınız. Bilgisayarınızda bulunan bir projenize ait önemli detaylar rakip şirketin 

eline geçmiş olabilir. Ya da ulusal güvenliği ilgilendiren istihbarat bilgileri düşman bir ülkenin gizli 

servisinin elinde oyuncak haline gelmiş olabilir. Bunun önüne geçmenin çok basit yolu var: Disk Şifreleme 

(Full Disc Encryption). Disk şifreleme ile diskinizde mevcutta bulunan ya da sonradan eklenen her veri 

şifreli olarak saklanmaktadır. Diskiniz sökülüp başka bir bilgisayara takıldığında da yine 

biçimlendirilmemiş disk olarak görünecek. Böylece kaybınız bilgisayarınızın maddi değeriyle sınırlanmış 

olacaktır. Aksi takdirde bilgisayarınızın maddi kaybı diğer zararınız yanında devede kulak kalacaktır. 

 

Bizi Facebook ve Twitter'dan takip edin 

 

  

  

  

  

  

Listeden Çıkmak İiçin Tıklayın   Üyelik Bilgileerinizi Güncelleyin  

 

 

http://siberguvenlik.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=31586d6314caf752862aede91&id=64dd53c1e5&e=%5bUNIQID%5d&c=035d1ee03e
http://siberguvenlik.us6.list-manage2.com/profile?u=31586d6314caf752862aede91&id=64dd53c1e5&e=%5bUNIQID%5d
http://www.twitter.com/siberguvenlik
http://www.facebook.com/siberguvenlikdernegi

