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ÖZET
Gelişen bilişim teknolojileri sayesinde internet üzerinden bilgiye erişim kolaylaşmaktadır.
İnternet yapısal olarak birçok bilgisayarın bir arada bulunduğu ağ topluluğudur. İnternet
ortamındaki bazı bilgisayarların veri sunma (sunucu - server), barındırma, çalıştırma gibi
görevleri vardır. Bu görev bilgisayarın sunduğu servise göre değişmektedir. Bir bilgisayar birden
fazla servis için sunucu görevi üstlenebilir. Sunucu bilgisayar üzerindeki veri güvenliği ise
günümüzde üzerinde durulması gereken önemli noktalardandır. Servisin devamlılığının
sağlanabilmesi için güvenlik önkoşuldur. Güvenlik donanım, yazılım ve ortam güvenliği olarak
temelde üç bölümde incelenebilir. Bu çalışma kapsamında yazılımsal güvenlik üzerinde
durulmuştur. Bir bilgisayarın web servisi ve ftp servisi olarak hizmet sunması amaçlanmıştır.
Birden fazla web sitesinin yayınlandığı bu bilgisayara ftp servis sunucu hizmeti de eklenerek, her
kullanıcının kendi web sitesinin yayın yapıldığı alana güvenli olarak erişimi sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda RSA 2048 bitlik sertifika oluşturularak verilerin
karşı tarafa (sunucu) güvenli kanal üzerinden iletimi gerçekleştirilmiştir. Ssl/Tls protokolü
kullanılarak oluşturulan bu güvenli kanal uygulaması sunucu sistemlerinde genel olarak tercih
edilen CentOS ve Arch Linux üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güvenli Erişim, Kriptoloji, Ssl/Tls, Sunucu Sistemleri.
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SUMMARY

Access to information via the internet is getting easy thanks to the developing information
technologies. Internet is structurally the community of network in which many computers are all
together. Some computers have some tasks on the internet such as data validation (host - server),
data storage, and data processing. This task can change in accordance with the services provided
by the computer. A computer can support server role for more than one service. Nowadays,
security of data on host computer is one of the significant points to be considered. Security is a
prerequisite to ensure the continuity of service. Security can be analyzed on three main sections;
hardware, software, and media security. This study mainly focused on software-security. It is
aimed that a computer can provide service as web service and ftp service. It is also added ftp
service server to this computer in which more than one web site are set up, by this way, it is tried
to access the domain safely where each user builds his/her own website. In this context, it was
performed to transfer the data through secure channel (server) to the other side by generating
2048-bit RSA certificates. This security channel execution which was formed by using Ssl/Tls
protocol was performed on CentOS and Arch Linux that is generally preferred in server systems.
Keywords: Cryptology, Secure Access, Server Systems, Ssl/Tls.
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1. GİRİŞ
Günümüzde internet hayatın her alanına girerek yaygınlaşmıştır. İçerisinde birbirine bağlı
milyonlarca bilgisayardan oluşan bu yapı özel şirketlerden idari-askeri kurumlara,
üniversitelerden ev kullanıcılarına kadar erişim için gerekli protokolleri sağlayan herkes
tarafından kullanılmaktadır. Aynı zamanda internet ağını oluşturan kullanıcılardır yani
bilgisayarlardır. Bilgi bilgisayarlar arasında yayınlanır, paylaşılır ve böylelikle sistemler arasında
dolaşır. İnternet erişimini sağlayan bütün kullanıcılar yayınlanan bilgilere ulaşabilir. Bir başka
deyişle gelişen internet teknolojileri sayesinde günümüz toplumunda bilgiye ulaşmak
kolaylaşmıştır (Öğün ve Kaya, 2013).
Gelişen bu teknolojiler içerisinde, üzerinde çalışılması gereken en önemli alanlardan biriside
güvenliktir. Milyonlarca kullanıcının bulunduğu bir ortam içerisinde servis veren sunucu
bilgisayarların güvenliği sağlanabilmelidir. Sunucuların servis devamlılığının sağlanabilmesi için
donanımsal güvenlik, yazılımsal güvenlik ve ortam güvenliği gibi temel değişkenler vardır. Bu
araştırma kapsamında sunucu sistemlerine erişimdeki yazılım güvenliği incelenmiştir. İnternet
çok büyük bir ortam olduğundan dolayı sürekli güvenlik açıkları oluşmakta ya da yeni saldırı
(atak) teknikleri geliştirilmektedir. Bu değişimlere paralel güvenlik duvarı, virüs programı gibi
güvenlik araçlarında da gelişimler vardır. Fakat bir internet kullanıcısı öncelikle kendi
bilgisayarının güvenliğini sağlamalıdır. Sonrasında ise erişmek istediği bilgisayara güvenli
yoldan erişim imkânlarını kullanmalıdır. İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğu veri güvenliği
problemiyle karşı karşıyadır.
Güvenlik ürünlerinin kurulması, korunmanın tamamen sağlandığı anlamına gelmez. Çünkü
güvenlik her gün düşünülmesi, var olan sistemlerin güncellenmesi ve yenilerinin eklenmesiyle
devam eden bir süreçtir. Bir sistemin değeri varsa, güvenlik riski de vardır. Dolayısıyla risk
sisteme bağlı olarak değişmektedir. İçerisinde e-posta sunucuları, web sunucuları, dosya
sunucuları, veri tabanı sunucuları ve uygulama sunucuları bulunan sistemler sundukları servisler
doğrultusunda risk altındadırlar. Aynı zamanda bir bilgisayar birden fazla servisi (web, ftp, mail,
vb.) sunabilir. Bir başka deyişle kesintisiz hizmet mantığıyla çalışması amaçlanan sunucuların
güvenlik yapılandırmaları sürekli geliştirilmeli ve yenilenmelidir. Ek olarak fiziksel güvenlik ve
ağ güvenliğinin de incelenmesi gereklidir. Bu çalışmada yazılımsal güvenlik üzerinde
durulmuştur. Bir bilgisayarın web ve ftp servisi olarak hizmet vermesi amaçlanmıştır. Birden
fazla web sitesinin yayınlandığı bu bilgisayara ftp sunucu hizmeti de eklenerek, her kullanıcının
kendi sitesine güvenli olarak erişimi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda
RSA 2048 bitlik açık anahtar oluşturularak verilerin karşı tarafa (sunucu) güvenli kanal üzerinden
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iletimi gerçekleştirilmiştir. Yani sunucu-istemci arasındaki iletişimin güvenliği Ssl/Tls
protokolünde şifreli kanal yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Ssl/Tls protokolü kullanılarak
oluşturulan bu güvenli kanal web ve ftp servisleri için genel olarak tercih edilen CentOS ve Arch
Linux işletim sistemleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada; bilgisayar sistemlerinin gelişimi ve günümüzdeki yazılım uygulamaları
incelenmiştir. Özellikle bilgi güvenliği konusu ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Linux tabanlı işletim
sistemlerinde ftp servislerine güvenli erişim için kullanılan Ssl/Tls protokolü üzerinde çalışmalar
yapılmıştır. Özellikle sunucu bilgisayardaki kişisel verilere güvenli kanal yardımıyla erişim
yönetimi sağlanmıştır. Erişim sırasında oluşabilecek muhtemel sızma girişimleri, algoritmalar
yardımıyla oluşturulan sertifikanın kullanımıyla oldukça güvenli hale getirilerek engellenmiştir.
Bu yöntem güvenli veri aktarımı için ön koşul olarak görülebilir ve güvenlik çalışmaları için ilk
adım olabilir.
Tezin tamamı yedi bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışma içerisinde yapılacak
uygulamalar ve kullanılacak protokoller açıklanmıştır.
İkinci bölümde bilgisayar sistemleri, bilgisayarın tarihi ve işletim sistemleri hakkında detaylı
bilgiler verilmiştir.
Üçüncü bölümde günümüzde önemi gittikçe artan bir konu olan bilgi güvenliği tanım ve
kavramları yer almaktadır.
Dördüncü bölümde kriptolojinin tarihçesi, kriptoloji üzerine yapılan ilk çalışmalar ve
kriptolojinin günümüzde kullanılan algoritmaları incelenmiştir.
Beşinci bölümde kriptolojide kullanılan bazı cebirsel işlemler incelenmiş ve bu teoremlere
göre Maple uygulamaları geliştirilmiştir.
Altıncı bölümde CentOS ve Arch Linux türlerinde Ssl/Tls protokolü üzerinden güvenli
erişim örneğinin adımları gerçekleştirilmiş ve açıklanmıştır.
Yedinci bölümde sonuçlar yer almaktadır.
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2. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Bilgisayar terimi, kelime anlamı olarak bilgi işlemek veya hesaplayıp sonuç almak anlamına
gelen computing kelimesinden türemiştir. Yapısal olarak insanların hafızalarında tutabileceği
bilgiler sınırlıdır. Genellikle duygusal bir bağ kurulmayan anılar, yazılar, terimler ve bulgular
unutulabilir. İlaveten yine insanlar olarak, ister basit ister karmaşık olsun, kısa bir süre içerisinde
yapılabilecek mantıksal ve matematiksel işlemler oldukça sınırlıdır (Dinçel, 2011). Bilgisayarlar
tam da bu işlemler ve daha fazlaları için üretilmiş donanım ve yazılımların bir arada çalıştığı
sistemlerdir.
Bilgisayar birçok elektronik devre elemanının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir
sistemdir. Kelime anlamı hesaplayıcı anlamına gelen bilgisayar, ilk olarak temel matematiksel
işlemler ve şifreleme teknikleri için geliştirilmiştir. İlerleyen zaman içerisinde savaşların çıkması
sebebiyle bilgisayarlar askeri amaçla üretilmeye başlanmıştır. Bu bilgisayarlar koordinat
hesaplama için kullanılmaya başlanmıştır. Amerika tarafından üretim desteği sağlanan Eniac ilk
elektronik bilgisayar olma özelliğinin yanında, II. Dünya Savaşında da kullanılmıştır. Eniac daha
az isabet hatalı, uzun menzilli top ve füzelerin hesaplamalarında kullanılmıştır (Wikipedia, Eniac,
2013). Bilgisayar sistemleri istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda gelişimini günümüz sistemlerine
kadar sürdürmüştür.
2.1 . Bilgisayarın Gelişim Süreci
Tarih boyunca insanlar farklı şekillerde hesaplama yapma ihtiyacı hissetmişlerdir.
Hesaplama sürecini kolaylaştırmak için MÖ (150-100) yılları arasında icat edildiği düşünülen
Abaküs bilgisayarın gelişimi için insanlığın attığı ilk adım olarak nitelendirilir. Sonrasında
Leonardo da Vinci’nin günlüklerinde, 13 haneli onluk sayıların toplanması için dişlilerle
gösterilen toplama makinesinin eskizlerine rastlanmıştır. 16. ve 17. Yüz yıllarda dört işleme
dayalı mekanik buluşlar gerçekleştirilmiştir. 18. Yüzyıla gelindiğinde bilgisayarın babası olarak
bilinen İngiliz matematikçi Ch. Babbage’in günümüz bilgisayarının temelini oluşturan birimleri
ortaya atmıştır. Bu birimler; aritmetik birim, bellek, taşıt (veri ve kontrol taşıtı), veri girişi ve veri
çıkışı birimleridir. Babbage’den sonra bu yolda önemli ilerleme gerçekleştirmiş kişilerden
Amerikalı mucit H. Hollerith’i gösterilebilir. Hollerith 1896 Computer Tabulating Recording
şirketini kurdu, sonraları bu şirket İnternational Business Machines (IBM-1924) olarak tanındı
(Wikipedia, Tabulating_machine, 2014). Hollerith’in geliştirdiği makineler ilk nüfus sayımında
kullanılmıştır. Fakat bu makineler çok fazla yer kaplamaktaydı. Zamanı için anlaşılmaz olan G.
Boole’ın mantık cebiri (Boole Cebri) 19. yüzyılda kullanılmasa da 20. yüzyılda bilgisayarın ikili
sayı sistemine dayalı geliştirilmesiyle uygulama alanları bulmuştur. Günümüzde de Boole cebri
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bilgisayar teknolojisinin matematiksel temelini oluşturmaktadır. Boole cebrinin kullanılmaya
başlanmasıyla, makine boyutları inanılmaz derecede küçülmüştür. Sonrasında isminden en çok
söz edilen ve ilk bilgisayar olarak tanıtılan makineler geliştirildi. İlk elektro-mekanik bilgisayar
March-1, tamamıyla elektronik olarak çalışan ilk bilgisayar Eniac (Şekil 2.1) ve ticari amaçla
üretilen ilk bilgisayar Univac olarak bilinen bu makineler günümüz teknolojisine alt yapı
hazırlamışlardır (Nabiyev, 2013).

Şekil 2.1 Tamamıyla Elektronik İlk Bilgisayar : Eniac.
Bilgisayar tarihi beş nesil üzerinde incelenebilmektedir. Bu nesiller; 1. Nesil Bilgisayarlar
(1946-1955); Ticari amaçla üretilen ilk bilgisayar, Univac yaklaşık 2000 adet vakum tüpü
içeriyordu

ve

makinenin

çalışması

sırasında

Philadelphia’nın

ışıklarının

zayıfladığı

görülmekteydi. 2. Nesil Bilgisayarlar (1955-1964); Transistörlerin bilgisayar yapısında
kullanılmaya başlandığı nesildir. Transistör kullanımının başlamasıyla daha hızlı ve güvenli
bilgisayarlar üretilmeye başlanmıştır. Assembly dili kullanılmaya başlanmıştır. 3. Nesil
Bilgisayarlar (1964-1971); Entegre (tümleşik) devreler bilgisayar yapısında kullanılmaya
başlanmıştır. Transistörler bir araya getirilerek yonga setleri (chip) üretilmiş, baskı devreler
kullanılarak bilgisayar boyutları önemli ölçüde küçülmüş, maliyet azalmış ve hız artışı
sağlanmıştır. 4. Nesil Bilgisayarlar (1971-); Tek bir yongada toplanmış CPU kullanımı, yeni nesil
bilgisayarların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1971 yılında bu kuşağın ilk işlemcisi Intel-4004
üretilmiştir. Klavye, fare, ekran, yazıcı vb. çevre üniteleri geliştirilerek bilgisayarların herkes
tarafından kullanılabilen bir teknik araç haline getirilmesi sağlanmıştır. 5. Nesil Bilgisayarlar
(1981-); Tasarımı 3 aşamalı olacağı düşünülen bu bilgisayarlar yapay zekâ çalışmalarına yönelik
olmakta ve henüz kesin bir örneği bulunmamaktadır. Yapay zekâ ile donatılmış, kendisi karar
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verebilen makinelerin, kuantum ve atom bilgisayarların gelişmesiyle algoritmik çalışma
ilkesinden farklı 5. Nesil bilgisayarlara geçileceği söylenebilir (Nabiyev, 2013).
Bilgisayar donanımlarındaki hızlı değişime paralel olarak yazılımlarda da önemli gelişmeler
gerçekleşmiştir. Bilgisayarlarda çeşitli parçaların yerleri değiştirilerek/eklenerek ilk programlama
dilleri oluşturulmuştur. Programcılık fiziksel olaylarla başlayıp sürekli yenilenerek gelişmiştir.
Bilgisayar tarihi mekanik yapıyla başlayarak, elektromekanik ve elektronik olarak değişimini
tamamlamıştır. Bilgisayarın elektronik olarak çalışmaya başlaması sonucu, elektrik sinyalleri
kullanılarak programlar yazılmıştır. Elektrik sinyalleri sayesinde geliştirilen bu programlar
makine dilinin (yazılım) temelini oluşturmuştur.
Yazılımlar ufak komutların kullanımıyla başlayıp, küçük parçacıklar halinde birkaç defa
kullanılmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Bu süreçte, mantıksal karşılaştırmalar, döngüler ve
kodların tekrarlı olarak kullanıldığı kütüphane mantığı ile çalışan yazılımlar geliştirilmiştir.
İnternet ortamı tarandığında geçmişten günümüze kadar birçok yazılımlar üretilmiştir. Bu
durumdan şöyle bir sonuç çıkartılabilir; donanımların gelişimi yazılımların, yazılımların gelişimi
donanımların gelişimini sağlayan bir döngü içerisinde devam etmiştir ve edecektir.
2.2 . İşletim Sistemleri
İşletim sistemi bilgisayar donanım ve yazılım kaynak kodlarını yöneten gelişmiş bir
bilgisayar yazılımıdır. Bir başka deyişle bilgisayarın çalışmasını, sunduğu imkânları ekonomik
ve verimli olarak yöneten, aynı zamanda üçüncü parti yazılımların çalışabilmesi için platform
sağlayan bir donanım yönetimi yazılımıdır. Yönetmekte olduğu cihazlara belirli işler yaptırmak
amacıyla geliştirilmiştir. İşletim sisteminin süreç yönetimi, giriş-çıkış birimlerinin kontrolü gibi
temel görevleri vardır.
Genel olarak işletim sistemi;
-

Kullanıcı ile donanım arasında arabirim ya da başka bir deyişle köprüdür.
Kullanıcı ve uygulama programlarıyla, donanım arasındaki iletişimi sağlar.

-

Bir koordinatördür. Karmaşık işlemlerin, bilgisayar sisteminde önceden belirlenmiş
bir sırada yapılmasını sağlar.

-

Bir kaynak paylaştırıcısıdır. Merkezi işlem birimi, ana bellek ve giriş-çıkış birimleri
gibi bilgisayar kaynaklarının, kullanıcılar tarafından paylaşımını sağlar.
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-

Bir gardiyandır. Sistemin bütün kaynaklarını ve kullanıcıları yakından izleyerek
yetkisiz erişimleri önler. Böylece sistemin bilgi giriş ve çıkışını sürekli denetim altında
tutarak güvenliği sağlar.

-

Bir saymandır. Bilgisayar sistemindeki kaynakların kullanım oranlarını gelecekte
sistem üzerindeki planlarda kullanılmak üzere izler. Böylece, sistem birimlerinin
verimli hizmet verip vermediğinin ve değiştirilmesinin gerekip gerekmediği
konularına ışık tutar.

-

Bir hizmetçidir. Kullanıcıya, alt düzeydeki donanımın işleyişini hissettirmeyerek
daha rahat bir kullanım ortamı hazırlar. Ayrıca bilgileri ikincil bellekte belirli bir düzen
içinde saklayarak kullanıcının kolayca erişimini sağlar.

-

Donanımı denetler. Bir işletim sistemi, bir bilgisayar sisteminin değişik bileşenlerini
ve parçalarını (bellek, monitör, yazıcı, sabitdisk vb.) sürekli olarak denetler ve bir arada
uyumlu olarak çalışmasını sağlar.

-

Programları çalıştırır. İşletim sistemi, kullanılacak uygulama yazılımları için gerekli
ortamı hazırlar, bu yazılımları çalıştırır ve kullanıma sunar.

-

Bilgileri düzenler. Her işletim sistemi, bilgisayarda saklı belgeleri düzenlemeye,
organize etmeye yardım eder, bunun için çeşitli araçlar sunar. Her işletim sistemi
dosyaları ve belgeleri sıralamak, kopyalamak, taşımak, silmek gibi temel işlemleri
kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Bu verilen özelliklerin hepsi birden, bir işletim sisteminde bulunmak zorunda değildir. İşletim
sistemleri, üzerinde çalışacağı donanıma uygun yazıldıkları için donanımın özelliklerine göre
yukarıdaki fonksiyonlardan bazılarını içermeyebilir. Örneğin, tek kullanıcılı bir bilgisayarın
işletim sistemi, bu özelliklerin sadece birkaçını içerir (Alakoç, 1998). Gün geçtikçe gelişen
teknoloji sayesinde, işletim sistemleri de büyük gelişmeler göstermekte ve daha kolay, pratik
kullanım imkânı sunmaktadır.
İşletim sistemlerinin yönetimin sağlanabilmesi ve kullanılabilmesi için kullanıcı ara yüzleri
geliştirilmiştir. Linux (X-Window), Microsoft Windows ve Apple Mac OS gibi işletim sistemleri
kullanıcı grafik ara yüzü (GUI) sunarlar. Fakat işletim sistemleri kullanıcı grafik ara yüzüne sahip
olmak zorunda değildir, sistem sadece komut satırı üzerinden yönetilebilir. Bir başka deyişle
işletim sistemi için, komut satırı ve grafik ara yüzü olmak üzere iki tür kullanıcı arabirimi vardır.
İşletim sistemi seçimi çok önemlidir, bu yüzden kullanıcının gerçekleştireceği işlemler
doğrultusunda seçilmesi gerekmektedir.
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2.2.1 Linux işletim sistemleri
Açık kaynak projesi kapsamında birçok yazılım geliştirilmiştir. Bu geliştirilen yazılımlara
işletim sistemleri de dâhildir. Açık kaynak projesinde geliştirilen yazılımların kaynak kodları
incelenebilmekte, güncellenebilmekte ve geliştirilebilmektedir. Gnu/Linux ve Bsd/Linux açık
kaynak kodlu işletim sistemleridir (Silberschatz, Galvin, ve Gagne, 2013).
Özgür yazılım olarak bir işletim sisteminin ortaya çıkması 1983 yılında düşünülmüştür. Bu
düşünce Richard Stallman tarafından ücretsiz ve açık kaynak kodlu işletim sistemi geliştirmek
üzere GNU projesinin ortaya atılmasıyla ilk çalışmalara başlanmıştır. Buna göre Unix’e
benzeyecek bir işletim sistemi geliştirilecekti ancak bu işletim sisteminin platformu ücretsiz
olacaktı. 1984 yılında başlayan bu çalışmalar 1991 yılında projeye dâhil olan Helsinki
Üniversitesi öğrencisi Linus Torvalds’ın ekibe katılmasına kadar, fazla ilerleme gösterememiştir.
Linus, sistem çekirdeğini (kernel the hearth of the operating system – çekirdek işletim sisteminin
kalbidir) oluşturmuş ve paylaşmıştır (Negus ve Johnson, 2009). Torvalds böylece işletim
sisteminin adının da belirlenmesini sağlamıştır; Linus’un ismine üst sistem katmanı olan ve
kullanıcıya grafiksel bir arabirim sunan “X Window System” sözcüğündeki X harfi eklendi ve
günümüze kadar gelen adıyla yani Linux olarak bilindi (Dinçel, 2011).
Günümüzde ise Linux özgür yazılım dünyasından ciddi bir destek almayı sürdürerek
gelişimine devam etmektedir. İlk zamanlar Minix topluluğundan destek alan Linus Torvalds,
1991 yılında ilk sürümü olan Linux 0.1 çekirdeğini yayınlamıştır. Kaynak kodlarının açık olarak
dağıtılması sebebiyle çok kısa zamanda hızlı bir gelişim gerçekleştirmiştir. Bu aşamada işletim
sistemine yardımcı araçlar eklenmiş ve işletim sistemine ait bir program kütüphanesi
oluşturulmuştur. Böylelikle gelişim süreci hız kazanmıştır. Linux genel olarak Unix benzeri
işletim sistemi kategorisinde değerlendirilir. Unix kategorisinde birçok işletim sistemi olmasına
rağmen Linux bunlardan en çok rağbet görenidir (Özbilen, 2013; Vacca, 2013).
Linux sistemlerin genel özellikleri su şekilde sıralanabilir; Çok kullanıcılı (Multiuser),
Linux sistemi üzerinde birden fazla kullanıcı hesabı bulunabilir. Ayrıca çok sayıda kullanıcı aynı
anda sistem üzerinde çalışabilir. Kullanıcılar kendi ev dizinlerini istedikleri gibi yönetebilir. Aynı
zamanda bütün kullanıcılara tanımlanan şifreler sayesinde erişim kontrolü sağlanabilir. Çoklu
görev (Multitasking), aynı anda birçok uygulamanın çalışabilmesini destekler. Bu sistemde
Linux ile sunucu olarak çalışabilmek mümkündür. Donanım desteği (Hardware support),
Birçok donanım sistem tarafından otomatik olarak yapılandırılır ve bu yapılandırma kullanıcı
tarafından değiştirilebilir. Açık kaynak işletim sistemi olduğundan dolayı, çekirdek üzerindeki
donanımın çalışmasını engelleyen veya olumsuz bir durum oluşturan yapılar değiştirilebilir,
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güncellenebilir. Ağa bağlanabilirlik (Networking connectivity), güncel modem ve seri cihazlar
için (kablolu-kablosuz) Lan protokolleri en üst düzeyde yerleşik olarak yapılandırılmıştır. Aynı
zamanda TCP/IP, IPX (Novell networks) ve X.25 (Avrupada kullanılan anahtarlamalı ağ tipi) gibi
diğerlerine de desteği vardır. Ağ sunucusu (Network server), Linux’un en iyi yaptığı
işlemlerden biriside ağ sunucusu hizmetidir. Lan veya internet üzerindeki istemci bilgisayarlara
ftp sunucu, web sunucu, mail sunucu gibi hizmetleri aksatmadan verebilir. Kullanıcı grafik
arayüzü (Graphical user interface- X window system), güçlü bir işletim sistemidir. Ayrıca her
işletim sistemine kullanıcı grafik ara yüzü (GUI) kurulmak zorunda değildir. X Windows
kurulumu için ayrı dağıtımlar vardır yada dağıtıma sonradan eklenebilir, kullanıcı istediği
(Gnome,Kde) gibi masa üstü ortamlarını kurmakta ve yönetmekte özgürdür. Uygulama desteği
(Application support) Gnu C kütüphaneleri ile uyumlu olduğu için geniş bir uygulama desteği
vardır (Negus ve Johnson, 2009).
Wisconsin Üniversitesi’nde yapılan bir işletim sistemi testinde farklı işletim sistemlerinde
çalışan uygulamaların rasgele giriş yapılarak, sistemlerin devre dışı kalma oranları
gözlemlenmiştir. Teste tabi tutulan 7 ticari işletim sisteminin ortalama hatalı çalışma olasılığı
gözlemler sonucu %23 olarak hesaplanırken Linux’un hatalı çalışma veya devre dışı kalma
olasılığı %9 olarak hesaplanmıştır. Yapılan araştırmalar Linux’un uzun süre çalıştığında bile
hafıza yönetimi nedeniyle kilitlenme sıkıntısı yaşamadığını ve yavaşlama göstermediğini ortaya
koymuştur (Güvensan, 2006). Bir başka deyişle Linux işletim sistemleri uzun süre stabil olarak
çalışmasını sürdürebilmektedir.
Güçlü ve etkin bir yönetim ortamına sahip olan Linux birçok sunucu sisteminde tercih
edilmektedir. Sistem yöneticilerinin bu yapıları tercih etmelerindeki sebep ise; sistemin etkin
kullanımının, yani süreç yönetiminin ve sistemin çalışma yapısının farkında olmalarıdır (Rankin,
2012). W3Techs tarafından tutulan güncel istatistiklere göre sunucu sistemlerinde %67,5 Linux,
%32,5 Windows işletim sistemleri tercih edilmektedir (W3techs, 2014).
2.3 . Kullanıcı/Sunucu Sistemleri
Oluşturulan herhangi bir ağ üzerinde bilgileri veya uygulamaları kullanıcıların hizmetine
sunan, donanım ve yazılım parçalarından meydana gelen ve normal hayatta “server” ya da “ana
makine” olarak bilinen bilgisayarlara sunucu denir (Elmas, 2013). Bir başka yönden sunucu
kullanıcıların bağlanabilecekleri ve üzerlerindeki kaynaklara erişebilecekleri makineler olarak da
tanımlanır (Panek ve Wentworth, 2010).
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Sunucular, yaptıkları işlere göre sınıflandırılmaktadırlar. Örnek olarak, veri tabanı
uygulamaları için hizmet veren sunucular “veri tabanı sunucusu”, uygulamaların çalıştığı
sunucular “uygulama sunucusu”, dosyaların tutulduğu ve erişiminin yönetildiği sunucular “ftp
sunucusu”, web hizmetlerinin sağlandığı sunucular “web sunucusu” şeklinde bilinmektedir.
Bilgisayar sistemleri üzerinden yapılan işlemlerde bilgilerin saklanması veya aynı programda
birden fazla kişinin çalışabilmesi için sunuculara ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde tüm
şirketler bilgilerini saklamak için kendilerine ait bir bilişim altyapı merkezi kurmaktadır. Bu
şekilde bir merkezde saklanan bilgiler, şirketin başka lokasyonlarda bulunan şubelerinin
erişimlerine açılmış olmaktadır. Böyle bir bilişim alt yapısının temel bileşeni de sunucular olarak
görülmektedir (Elmas, 2013).
İşletim sistemi bilgisayarların sunucu (server) ya da kullanıcı (istemci, client) olarak
çalışmasını belirleyen etkenlerden birisidir. İşletim sistemleri kullanımına göre, tek kullanıcılı ve
çok kullanıcılı olarak sınıflandırılabilir. Birçok kullanıcı bir bilgisayara aynı anda bağlanıp işlem
gerçekleştiriyorsa bu sisteme çok kullanıcılı sistem denir. Bir kullanıcı sadece kendi
bilgisayarında işlem gerçekleştiriyorsa bu sisteme de tek kullanıcılı sistem denir. Çok kullanıcılı
sistemlere sunucu (server), istek gönderen veya sunucunun kaynaklarına erişen sistemlere ise
istemci (client) denir. Çok kullanıcılı sistemler; işlem gücü ve sistem paylaşımı gerektiren
işlemler sunucu bilgisayarlarda çalıştırılıp, sadece sonuçların istemci (client) bilgisayara
gönderilmesi şeklinde çalışır. Örnek olarak web tarayıcı, istemci bilgisayarda çalışan
uygulamadır. Sunucu bilgisayarda ise web hizmetini yöneten bir yazılım çalışmaktadır. İstemci,
web tarayıcı yardımıyla internet protokollerini kullanarak, web hizmeti sunan bilgisayara bağlanır
ve oradaki internet sitesini görüntüler. Sunucu bilgisayarın sistem özelliklerine bağlı olarak, aynı
anda milyonlarca kişi istek gönderip, işlem sonucunu kendi kişisel bilgisayarında görüntüleyebilir
(Şekil 2.2).

Şekil 2.2. Sunucu/İstemci Çalışma Örneği.
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Sunucu bilgisayarlar; fiziksel özellikleri bakımından diğer bilgisayarlardan ayrılırlar. Uzun
süre açık kalabilme, birçok uygulamayı aynı anda gerçekleştirebilme, birçok kullanıcıya aynı
anda sonuç gönderebilme, ağı yönetebilme gibi işlevleri yerine getirdikleri için, bu bilgisayarlar
donanım olarak diğer bilgisayarlardan üstündür. Sunucuların fiziksel elektronik ve mekanik
parçalarının tümüne donanım adı verilir. Sunucu donanımı üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar
giriş (klavye, vb.) – işlem (işlemci, vb.) – çıkış (monitör, vb.) donanımlarıdır. İşlem donanımı
sunucu işlem performansında en önemli etkiye sahip kısımdır. Bu yüzden işlem donanımlarının
doğru seçilmesi oluşturulmak istenen sistemlerin performanslı çalışabilmesi açısından önemlidir.
İşlem donanımları sunucuların en önemli bölümüdür (Elmas, 2013). Bir başka yönden işlem
donanımları, verileri anlamlı çıktılara çeviren ve dönüştüren parçalar olarak da tanımlanmıştır
(Stair ve Reynolds, 2009).
Genellikle sunucular özel donanımlara sahip oldukları ve diğer bilgisayarlardan hizmet
olarak yapısal farklılık içerdikleri için özel tasarlanmış bir sistem odasında barındırılmalıdır.
Sunucu bilgisayarlar işlem yükü en fazla olan bilgisayarlardır. Bu yüzden sistemlerin bulunduğu
ortamların ve donanımların belirli özellikleri olmak zorundadır. Sunucular kesintisiz hizmet
amacıyla çalışmaktadır. Sunucuların yüksek hizmet verebilirlik oranı %99 ve üzeri olarak
belirtilmiştir (Robichaux, 2005). Herhangi bir problem nedeniyle sunucunun çalışmaması, sistem
için çok büyük kayıplara yol açabilir. Bu problemler göz önüne alındığında, sistem odası
tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya çıkmıştır. Sunucuların stabil olarak
çalışmasını sürdürebileceği ve kesintinin minimuma indirilebileceği sistem odası değişkenleri
hakkında gerekli araştırmalar yapılamadan kesinlikle sistem odası kurulmaya çalışılmamalıdır.
Sistem odalarının elektrik, ısıtma/soğutma, nem, fiziksel güvenlik (yangın söndürme, alarm,
kamera vb. sistemler) ve kimlik doğrulamayla giriş gibi çalışmaları profesyonel bir şekilde
yapılmalıdır.
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3. VERİ GÜVENLİĞİ KAVRAMLARI
3.1 . Veri İletişimi Ve Güvenliği
Bilgi çağı, hem sosyal yapı olarak hem de bir değerler bütünü olarak tüm insanlığı değişime
zorlayan bir süreçtir. Aslında uygarlığın tarihi, bilgi/veri iletişiminin tarihi olarak görülebilir. Veri
iletişiminin olabilmesi için verinin sembolik bir şekilde tanımlanması temel ilkedir. Başlangıçta
yalnızca basit tekniklerle yapılan veri iletişimi, uygarlıkların varoluşuna ve gelişmişliğine etki
etmiş ve veri iletişimini hızlandıran yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. Bilgisayarın
gelişimiyle oluşan ağ yapıları, veri iletişimini sağlamak için tüm dünyayı çepeçevre sarmış, veri
tabanları ile devasa miktarda bilgi depolanabilmiş ve bunlara erişim sağlanmıştır. Veri iletişimi,
en basit biçimiyle verilerin bir kaynaktan başka bir kaynağa hatasız olarak aktarılması sürecidir
(Baykal, 2005). Veri iletişimi bilgisayar ile birçok elektronik cihaz arasında olabilir. Veri
aktarımında bilgiler cihazların iletimini gerçekleştirebileceği şekilde kodlanarak aktarılır. Bilgi
teknolojilerine dayalı bu aktarım teknikleri sağladığı pek çok yararla birlikte gerekli güvenlik
önlemleri alınmadığı takdirde kişi ve kurumları zarara uğratabilmektedir (Eminağaoğlu ve
Gökşen, 2009).
Veri güvenliği, elektronik ortamlarda verilerin saklanması, taşınması veya erişilmesi
esnasında bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir veri işleme
platformu oluşturma çabalarının tümüdür. Bu durumun sağlanması için,

uygun güvenlik

politikaları belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu politikalar, işlemlerin sorgulanması, erişimlerin
incelenmesi, değişiklik kayıtlarının tutulup değerlendirilmesi, silme işlemlerinin yetkiler
doğrultusunda sınırlandırılması gibi düşünülebilir ve geliştirilebilir. Bilgisayar ve veri
güvenliğinde karşı taraf, kötü niyetli olarak nitelendirilen (korsan, saldırganlar) kişilerdir. Bu
kişiler bilgisayar güvenliğini aşmak veya atlatmak, zafiyete uğratmak, doğrudan veya dolaylı
olarak zarara uğratmak, sistemlere zarar vermek, sistemin işleyişini aksatmak, durdurmak veya
çökertmek gibi amaçlarla sistemlere yaptıkları bu girişimler saldırı ya da atak olarak adlandırılır.
Veri güvenliği kavramı ise; verinin bir varlık olarak hasarlardan korunması, doğru teknolojinin,
doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak her türlü ortamda, istenmeyen kişiler tarafından elde
edilmesini önlemek olarak tanımlanabilir (Canbek ve Sağıroğlu, 2006).
Elektronik sistemlerde karşılaşılan; dinleme, değiştirme, engelleme, yeniden oluşturma,
tekrar gönderme gibi sürekli gelişen atak teknikleri vardır (Şekil 3.1). Keşif atakları; saldırı şekli
olmaktan çok, arkasından yapılacak saldırılar için, hedef hakkında bilgi toplamak amacıyla
geliştirilirler. Aldatma atakları (spoofing); uç birimlerin birbirine gönderdikleri paketlerde
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hedef-alıcı adresi ve port bilgisinin yanı sıra gönderen uç birimin adresi ve gönderdiği port
bilgisini de taşımaktadır. En çok kullanılan saldırılardan biriside “Ip Spoofing” yani sahte adres
kullanma işlemidir. Bu basitçe bir kullanıcının kendi adresini gizlemesi olarak düşünülebilir;
fakat diğer taraftan hedefteki makine aldığı veri paketlerine karşılık yolladığı cevap paketlerini
bu sahte adreslere göndereceği için bu durum masum bir adres gizleme olarak düşünülemez.
Çünkü karşı tarafa gönderilen sahte adresli birçok paket, hedef uç birim kaynaklarını birçok yanlış
veya ulaşamayacağı adrese cevap paketleri göndererek harcayacaktır. Paket gözleme (sniffing);
genel anlamda gidip gelen veri paketlerinin içeriğinin gözlenmesidir. Saldırgan bu şekilde ağ
üzerinde aktarılan önemli bilgilere erişim sağlayabilmektedir. Ortadaki adam saldırısı (Man in
the middle); temelde ARP aldatma saldırısının kullanıldığı bu yöntemde saldırgan, bulunduğu
ağdaki hedef cihaz ile hedefin iletişimde bulunduğu bir başka cihaz arasındaki trafiği kendi
üzerinden geçirir. Bunu gerçekleştirebilmek için iki tarafa da gönderici ip adresi olarak
birbirlerinin adreslerini fakat MAC adresi olarak kendi adresini içeren sahte ARP mesajları yollar.
Uç birimler gelen bu ARP paketi sonucunda ARP geçici belleklerini güncellerler. Böylece bir uç
birim diğerine bir paket gönderdiğinde bu paket aradaki saldırgana, oradan da hedef uç birime
iletilir (Efe, 2006; Dwork, McSherry, Nissim, ve Smith, 2006).

13

Şekil 3.1. Örnek Atak Şekilleri.
Elektronik ortamlarda veri güvenliğinin sağlanabilmesi için şifreleme veya gizleme
teknikleri kullanılır. Bu tekniklerin dünyaca belirlenen standartlar tarafından uygunluğu sürekli
kontrol edilerek geliştirilir. Veri güvenliği üzerine NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji
Enstitüsü – National Institute of Standards and Technology) çağın gereklerine uygun ve güvenilir
şifreleme standartları oluşturan bir kurumdur. Türkiye de ise TÜBİTAK UEKAE bünyesinde
faaliyet gösteren kriptoanaliz merkezi kriptografik sistemlerin analizi ve tasarımı amacıyla
kurulmuştur. Artık günümüzde veri güvenliği çok daha ön plana çıkmış ve üzerinde sürekli
çalışmalar yapılan bilim haline gelmiştir.
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3.2 . Veri Güvenliği Kavramları
Kriptoloji gizlilik, bütünlük, kimlik denetimi ve inkâr edememe gibi bilgi güvenliği
kavramlarının matematiksel algoritmalar yardımıyla sağlandığı yapıdır. Veri güvenliği
kavramları birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. İletim esnasında bütünlüğü sağlanamamış
ama gizli verinin bir anlamı olmadığı gibi bütünlüğü sağlanmış ama iletişimin olmadığı verinin
de karşı taraf için bir anlamı olmayacaktır. Bu yüzden veri güvenliği kavramları birbiriyle ilişkili
olarak düşünülmeli ve ona göre çalışmalar geliştirilmelidir. Güvenli veri iletiminde dört temel
amaç vardır ve bunların yanına eklenebilen amaçlarda vardır. Temel amaçlar; veri bütünlüğü, veri
gizliliği, kimlik denetimi ve inkâr edememe olarak sıralanabilir. Günümüz çağı teknoloji ve bilim
çağı olduğundan dolayı, bunlara ek amaçlar da geliştirilebilir ve eklenebilir (Şekil 3.2). Bilgi
sürekli gelişmekte ve değişmektedir.

Şekil 3.2. Bilgi Güvenliği Kavramları.
3.2.1 Veri bütünlüğü
Veri bütünlüğü kavramı, bilginin içeriğinin değiştirilmemiş olmasıdır. Bilginin eksiksiz
olarak iletilmesinin, tamlığının ve doğruluğunun sağlanmasıdır. Bu durumda veri, haberleşme
sırasında izlediği yollarda değiştirilmemiş, araya yeni veriler eklenmemiş, belli bir kısmı ya da
tamamı tekrar edilmemiş ve sırası değişmemiş şekilde alıcıya ulaşmalıdır. Alıcı iki tür bütünlük
sınaması yapabilir. Bozulma sınaması ile verinin göndericiden alıcıya ulaştırılması sırasında
değiştirilip değiştirilmediğinin kontrolü sağlanabilir. Düzeltme sınamasında ise, bozulma
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sınamasına ek olarak eğer veride değişiklik sezildiyse, bunu orijinal haline dönüştürmek
hedeflenmiştir (Kırımlı, 2007; Ulutürk, 2010). Özet oluşturma algoritmaları yardımıyla bilgi
üzerinde değişiklik olup olmadığı kontrol edilebilir.
3.2.2 Veri gizliliği
Bilginin başkaları tarafından anlaşılmaması gerekmektedir. Ağı dinleyebilen birisi bilgiyi
alsa bile bilginin içeriğini anlayamamalıdır. Bir başka deyişle gerçek bilginin istenmeyen kişilerin
eline geçmesinin engellenmesidir. Bu aşamada kriptografi ve kriptoanaliz kavramları devreye
girmektedir. Önceleri yer değiştirme veya kaydırma gibi basit şifreleme teknikleri kullanılıyordu,
fakat günümüzde gelişmiş matematiksel algoritmalar kullanılarak çözümü zorlaştırılan şifreleme
teknikleri oluşturulmaktadır. Gizlilik hem kalıcı ortamlarda saklı bulunan, hem de ağ üzerinde bir
göndericiden bir alıcıya iletilen veriler için söz konusudur. Saldırganlar, yetkileri olmayan
verilere birçok yolla erişebilirler: Parola dosyasının çalınması, sosyal mühendislik, bilgisayar
başında çalışan bir kullanıcının fark ettirilmeden özel bir bilgisinin ele geçirilmesi gibi yöntemler
kullanabilirler. Bunun yanında trafik analizinin, yani ağ üzerinde hangi gönderici ile alıcı arası
haberleşme olduğunun belirlenmesine karşı alınan önlemler de gizlilik hizmeti çerçevesinde
değerlendirilir (Şekil 3.3) (Ulutürk, 2010).

Şekil 3.3. Veri Gizliliği - Ağ Dinleme.
3.2.3 Kimlik denetimi
İletimi gerçekleştirilen mesajın gerçekten karşıdaki kişi tarafından gönderildiğinden emin
olunmasıdır. Bu durumda araya giren kişi mesajın içeriğini değiştirebilir ve yapılması istenilen
işlemi engelleyebilir ya da kendi isteğinin yapılmasını sağlayabilir (Şekil 3.4). Günümüzde kimlik
denetimi birçok şekilde gerçekleştirilebiliyor ve giderek kimlik denetiminde güvenlik arttırılıyor.
Bilgisayar ortamında geliştirilen matematiksel algoritmalar ya da günlük hayatta kullanılan iris,
avuç içi tarama gibi güvenlik önlemleriyle kimlik denetimi güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Bir
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başka deyişle kimlik denetiminde amaç verinin gerçekten karşı taraftan geldiğinin bilinmesidir.
Gönderici ve alıcı birbirlerinin kimliklerini doğrulamalıdır.

Şekil 3.4. Kimlik Denetimi - İçerik Değiştirme.
3.2.4 İnkâr edememe
Ağ üzerindeki veri iletişimini sağlayan her iki taraf içinde gönderilen ve alınan verinin inkâr
edilememesidir. Yani gönderen gönderdiğini, veriyi alan da aldığını kabul etmelidir. Bu hizmet
özellikle gerçek zamanlı işlem gerektiren finansal sistemlerde kullanım alanı bulmaktadır. Bu
sistemde amaç gönderici ve alıcı arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların en aza indirilmesini
sağlamaya yardımcı olmaktadır (Ulutürk, 2010).
3.2.5 Veri iletiminde süreklilik
Veri iletimi esnasında kullanıcı işlemlerindeki program, personel, donanım ya da kötü niyetli
kişiler tarafından aksaklıklar yaşanabilir. Güvenilir bir ortamda böyle aksaklıkların hiç olmaması
gerekmektedir. Veri iletiminin engellenmesi durumu online alış-veriş hizmeti sunan firmalar için
düşünülebilir. Sistemlerin bir iki saat çalışmaması bile büyük zararlar oluşabilir (Şekil 3.5). Bu
yüzden sistem üzerindeki açıklar sürekli test edilmeli, gerekli güvenlik çalışmaları yapılmalı,
personele sistem kullanımı hakkında eğitimler verilmeli, donanım ve donanımların bulunduğu
ortamların bakım ve iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
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Şekil 3.5. Veri İletişiminde Süreklilik - İletişim Engelleme.
3.2.6 Veri iletiminde güvenilirlik
Sisteme verilen girdiler doğrultusunda uygun çıktıların üretilmesi ve bu durumun
sürekliliğinin sağlanması veri iletiminde güvenilirliği arttırır. Amaç sistem içerisindeki tutarlılığı
ve beklenen sonuçların üretilmesinin sağlanmasıdır.
3.2.7 Veri iletiminin izlenebilirliği
Ağ içerisinde işlem yapan kullanıcıların işlemlerinin kayıtlarının tutulması, incelenmesi ve
sistem üzerindeki açıkların kapatılmasına ilişkin çalışmaların yapılmasıdır. Amaç yönetimin
sağlanması ve gerçekleşen işlemlerin sonradan analiz edilebilmesini sağlamaktır. Uygun
olamayan durumlarda oluşabilecek saldırıların önceden tespiti ve giderilmesi amaçlanmaktadır.
Aynı zamanda bu yapı veri iletimindeki kavramlara destek olarak düşünülebilir (Kleidermacher
ve Kleidermacher, 2012).
3.3 . Bilgisayar Ağlarında İletişim Katmanları
Bilgisayar ağları veya haberleşme denildiği zaman akla ilk Telekomünikasyon kelimesi
gelmektedir. Yunanca ’da uzak anlamına gelen “Tele” kelimesi ve telefon, telgraf, televizyon gibi
iletişim ve haberleşme cihazlarını ifade eden “Komünikasyon” kelimesinin bir araya gelmesi ile
uzaktan erişimi tanımlayan bir terimdir. Günümüzde ise telekomünikasyon terimi, veri iletimi
için kullanılan teknik ve terimleri tamamını kapsar hale gelmiştir (Tutkun, 2012).
Temel olarak ağ, bilgisayarları birbirine bağlayan bir dizi kablo ya da daha genel anlamda
bağlantı mekanizmasından oluşur. Ağların bilgisayarları birleştirmesi, geniş bir ortamda
haberleşme sağlaması sonucudur. Günümüzde sürekli hareket eden insanlar bu sayede daha rahat
erişim imkânları elde etmişlerdir. Örneğin dünya çapında her gün milyonlarca kişiye hizmet veren
sunucunun, hizmet alan kişiden bağımsız çalışması oldukça başarılı bir öngörü ile tasarlanmış ağ
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yapılarının sonucudur. Temel bilgisayar ağlarını birbirinden ayırmak ve her birisini tanımlamak
için kullanılan üç farklı kavram vardır. Bunlar LAN (Yerel Alan Ağı - Local Area Network),
MAN (Şehir Alan Ağı - Metropolitan Area Network) ve WAN (Geniş Alan Ağı – Wide Area
Network)’dır. Yerel Alan Ağı – Local Area Network (LAN): Yerel ağ genellikle tek bir bina
ya da birbirine yakın yerleşkeler arasındaki iletişimin sağlanması olarak tanımlanabilir. İletişimin
sağlanması sırasında ağ donanımları kullanılır. Metropolitan Alan Ağı – Metropolitan Area
Network (MAN): Lan yapısına göre daha büyük bir ağ yapısıdır. Metropolitan olarak anılmasının
sebebi, büyük bir şehre servis vermek için hazırlanmasıdır. Yerel alan ağları en çok iki
kilometrelik alanlarda kullanılabilirken, MAN yapısında bu rakam yüz elli kilometreyi bulur.
Geniş Alan Ağı –Wide Area Network (WAN): Şehirler ve ülkeler arası iletişimi kapsayan,
geniş ölçekli ağlardır. Genel olarak, farklı yapılarda yerel alan ağlarının birleştirilmesinden, geniş
alan ağlarının oluşturulması mümkündür. WAN ağları sayesinde aynı şirketin, dünya üzerindeki
pek çok bayi ya da satış noktasının birbirine hızlı bir ağ ile bağlanması mümkün olur. Böylece
yönlendirme ayarlarının tam olarak yapılması halinde, tek bir noktadan bütün firma çalışanları
internete çıkabilecektir (Çetin ve Metin, 2005).
Bir bilgisayarda veri büyük dosyalar halinde saklanır. Veri göndermek isteyen bir bilgisayar,
iletişim ortamına aynı anda çok miktarda veri gönderirse, ağ işlevselliğini yitirir, iletişim ortamı
bu bilgisayarın gönderdiği büyük miktarda veri tarafından bloke edilir ve verinin tamamı
gönderilene kadar diğer bilgisayarların iletişim kurması engellenir. Ayrıca, bir hata durumunda
tüm verilerin bir daha gönderilmesi gerekebilir. Bu nedenle, birçok kullanıcının ortama erişimini
sağlayabilmek ve veriyi hızlı bir şekilde gönderebilmek amacıyla, veri kolay kullanılabilecek
küçük parçalara bölünür. Bu parçalara paket (packet) denir. Parçalar, bilgisayar haberleşmesinin
temel birimleri olarak görülebilir. Bu yöntemle, ağa bağlı her kullanıcının veri gönderme ve alma
şansı artar. Gönderilen paketler, alıcı tarafında hatalı olup olmadığı denetlendikten sonra, sıralı
bir şekilde biriktirilir ve özgün veri yeniden oluşturulur. Bu iletişimin sağlanabilmesi için her
pakete veri denetim bilgisi eklenir. Bu bilgiler, paketlerin alıcısına doğru olarak ulaşmasını sağlar.
İki bilgisayar arasında paket alış-verişi sağlanması, iletişimin kurulması anlamına gelir. Fakat veri
iletişimin gerçekleşebilmesi için sadece bilgisayarların birbirine bağlanması yeterli değildir. Veri
iletişiminin sağlanabilmesi için iki bilgisayar sistemi arasında üst düzeyde bir işbirliği
gerekmektedir. Bu işbirliği, bilgisayarlar arası iletişim (computer communication) olarak
adlandırılır. Bilgisayarlar arası iletişimin sağlanabilmesi için, nasıl ve ne zaman iletişim
kurulacağına dair aynı dilin kullanılması kararlaştırılmalıdır. Bu dil protokoller aracılığıyla
sağlanır. Bir başka deyişle protokoller, farklı sistemlerdeki öğeler arasındaki iletişimi sağlamak
için kullanılır. Öğe, bilgi gönderme ve alma işlevini yerine getiren birim, sistem ise bir ya da
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birden fazla öğeden oluşan bir bütündür. Sistem bir bilgisayar, terminal ya da uzaktan algılama
aygıtı olabilir. Öğe ise uygulama programları, dosya aktarım paketleri, veri tabanı yönetim
sistemleri veya elektronik postalar olarak düşünülebilir. Yani protokoller iki öğe arasındaki veri
değişiminin kurallarını belirler. Bir protokolün öncelikle belirli bir söz dizimi (syntax) olması
gerekir. Ayrıca, gönderilen sinyalin düzeyi, verinin hangi biçimde gönderileceği gibi unsurların
belirlenmesi gerekir. Bir protokolün, eşgüdüm ve hata saptama-düzeltme yöntemlerinin
tanımlanması gerekir. Son olarak hız uyumu ve ardışık veri gönderme gibi zamanlama
yöntemlerinin de belirlemesi gerekir. Veri iletişiminde farklı işlevleri yerine getirmek için farklı
protokoller kullanılır. Örneğin internette, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) grubu protokoller kullanılır. İnternetin ilk yıllarında, yerel alan ağlarının, geniş alan
ağlarına bağlanması kavramı ortaya çıkmış ve birbirine bağlı ağlar arası iletişim (internetwork)
gündeme gelmiştir. TCP/IP de bu ağlar arası uyumsuzluk sorununun giderilmesi amacıyla
geliştirilmiştir. Bir başka deyişle TCP/IP farklı topoloji ve protokollere sahip bilgisayar ağlarını
birbirlerine bağlamak için kullanılan bir protokoller dizisidir (Baykal, 2005).
Bilgisayar ağlarında birçok öğe bulunur; birçok uygulama ve protokol, farklı türde uç
birimler ve bunlar arasındaki iletişim türleri, yönlendiriciler ve bağlantı düzeyinde yer alan çok
çeşitli ortam vardır. İnternet gibi çok büyük ağlar söz konusu olduğunda ise bu karmaşıklık daha
da artar. Bir sistem birçok öğenin bulunduğu ve birçok işlevi bir anda yerine getiren karmaşık
yapıya ulaştığı anda tasarımı kolaylaştırmak için soyutlama (abstraction) düzeyleri tanımlanabilir.
Soyutlama düzeyleri, ağlarda katman (layer) kavramına karşılık gelir. Büyük ve karmaşık
sistemler sürekli güncellendiğinden, katmanlı yapı kullanılır. Çünkü bu yapılarda, katmanların
sunduğu hizmetlerin yerine getirilme biçimini değiştirmek kolaydır. Bir katmanın işlevi
değiştirildiğinde, sistemin diğer bileşenleri bundan etkilenmez. Katmanlarda da protokoller
düzenlenir. Katmanlı protokol yapısında, her protokol bir katmana aittir. Bir katmana ait protokol
ise, ağda bu protokolü yerine getirecek olan öğeler arasında dağıtılır. Yani her ağ öğesinde o
katmana ait bir parça bulunur. Bu parçalar, birbirleriyle o katmana ait iletiler aracılığıyla iletişim
kurar. Bu iletilere ilgili katmana ait, protokol veri birimleri (Protocol Data Unit - PDU) denir. İki
farklı ağda yer alan bilgisayarlar birbiriyle iletişime geçeceği zaman, bu bilgisayarların birbirine
denk gelen eş katmanları (aynı düzey katmanlar) arasındaki iletişim, protokoller aracılığıyla
sağlanır. Katmanlar ve katmanlarda uygulanan protokollerin tümüne bilgisayar ağı iletişim
mimarisi ya da kısaca ağ mimarisi adı verilir. En altta veri aktarımının yapıldığı fiziksel ortam
vardır. Bunun üzerinde katmanlar yer alır. Protokoller, eş düzey katmanlar arasında ortak bir dil
oluşturur. Ancak veri aktarımı yalnızca fiziksel ortamdan yapılabileceği için, bu katmanlar
arasında doğrudan bir iletişim yoktur (Şekil 3.6). Bunun yerine her katman, veriyi ve denetim
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bilgilerini bir altındaki katmana aktarır. Bitişik katmanlar arasındaki arabirimler, temel işlevleri
ve hizmetleri sağlayarak bu aktarımı mümkün kılar (Baykal, 2005).

Şekil 3.6. Ağ Katmanlarında Paket Oluşturma.
Protokollerin standartlaştırılması, farklı bilgisayar sistemlerinin birbirleri ile etkin ve doğru
olarak etkileşimde bulunabilmelerine olanak sağlamaktadır. Uluslararası protokol standartlarının
ilk adımı, Uluslararası Standartlar Kurumu (International Organization for Standardization - ISO)
tarafından önerilmiş ve geliştirilmiştir. Bu standart Açık Sistemler Bağlantı Başvuru Modeli
(Open Systems Interconnection Reference Model) ya da kısaca ISO-OSI olarak adlandırılır. OSI
başvuru modeli, yedi katmandan oluşur. Katman kavramının oluşturulması ve katman sayısının
belirlenmesinde temel alınan ilkeler şunlardır:
 Yeni katman, ancak farklı düzeyde bir soyutlama gerekiyorsa oluşturulur.
 Her katman, iyi tanımlanmış bir işlevi yerine getirmelidir.
 Her katmanın yerine getireceği işlev, uluslararası protokol standartlarını tanımlamaya
yönelik olarak seçilmelidir.
 Arabirimler aracılığıyla bir katmandan diğerine gönderilen bilgiler en aza
indirgenmelidir.
 Katman sayısı, farklı ve çok sayıda işlevi katmanlar arasında bölüştürebilecek kadar
fazla, fakat mimariyi fazla genişletmeyecek kadar az sayıda olmalıdır.
OSI bu ilkelerden yola çıkarak yedi katmanlı bir yapı önermiş ve her katmanda yapılması önerilen
işlevleri tanımlamıştır (Şekil 3.7). Katman 1 (Fiziksel Katman): Verilerin fiziksel ortam
üzerinden 1 ve 0 olarak aktarılmasından sorumludur. Bir başka deyişle veri ikililerinin bir iletişim
kanalı boyunca doğru/hatasız gönderilmesiyle ilgilidir. Katman 2 (Veri Bağlantı Katmanı):
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Gerekli eş zamanlama, hata ve akış denetimlerini sağlayarak bilginin fiziksel bağlantı üzerinden
güvenli biçimde aktarılmasını sağlar.

Asıl görevi gönderilen veriyi, iletişim hatalarından

arındırılmış olarak fiziksel katmandan almak ve ağ katmanına göndermektir. Katman 3 (Ağ
Katmanı): Alt ağlar arasında bağlantı kurulması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasından
sorumludur. Paketlerin, ağ üzerinde yönlendirilerek gönderilmesini koordine eder. Bu katmanın
temel görevi, paketlerin gönderici (kaynak) ve alıcı bilgisayara (hedef) nasıl ulaştırılacağıdır. Bu
nedenle de yönlendirme protokolleri bu katman düzeyinde çalışır. Katman 4 (Taşıma Katmanı):
Oturum katmanından aldığı veriyi küçük birimlere böler ve ağ katmanına aktarır. Uçtan uca
bağlantı kurulması, hata kurtarma ve akış denetimi sağlar. Gelen verinin doğruluğunu denetler ve
verinin taşınması sırasında oluşan hataları ortaya çıkarır. Katman 5 (Oturum Katmanı):
Uygulamalar arasında oturum açma, sürdürme ve kapama görevlerini yerine getirerek,
uygulamalar arası iletişimi ve erişim denetimini sağlar. Katman 6 (Sunum Katmanı):
Uygulamadan bağımsız olarak, verinin geçirmesi gereken sıkıştırma, kod dönüşümü, şifreleme,
şifre çözme gibi işlemleri gerçekleştirir. Bu katmanda gelen paketler bilgi haline dönüştürülür.
Yani sunum katmanı, iletilen verinin söz dizimi ve anlamıyla ilgilidir. Katman 7 (Uygulama
Katmanı): Bu katman kullanıcıya en yakın katmandır. Kullanıcıların uygulama yazılımları, veri
tabanları, elektronik posta gibi programlar aracılığıyla OSI sistemine erişimini sağlar. Uygulama
katmanının bir başka işlevi de dosya aktarımını sağlamaktır (Dosya Aktarım Protokolü – File
Transfer Protocol - FTP). Farklı dosya sistemleri arasında; dosya adlandırma, metin satırı
gösterimi gibi konulardaki farklılıkların yarattığı uyumsuzluklar olabilir. İki farklı sistem arasında
böyle bir dosyanın aktarılmasını sağlamak, uygulama katmanının işlevleri arasındadır (Baykal,
2005).
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Şekil 3.7. OSI Katmanları ve Yapısı.
Linux ağ dünyasında da kendisini kanıtlamış bir işletim sistemidir. Üzerinde birden fazla ağ
arayüzü bulunan Linux makineyi yönlendirici (router) veya güvenlik duvarı (firewall) olarak
yapılandırmak ve kullanmak mümkündür. Piyasadaki birçok ticari yönlendirici ve güvenlik
duvarında Linux işletim sistemleri kullanılmaktadır. Linux sistemlerde bu işlemleri
gerçekleştirmek daha kolay ve güvenlidir. Linux sürekli güncellenen bir yapıda olduğu için,
kullanıcıların her zaman en güncel ve en güvenli bir yapıda hizmet almasını sağlama amacı
taşımaktadır (Özbilen, 2013).
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4. KRİPTOLOJİYE GİRİŞ
Kriptoloji (cryptology), kriptografi (cryptography) ve kriptoanaliz (cryptanalysis)
kelimelerinin terminolojileri az farkla birbirlerinden ayrılmaktadır. Kriptoloji şifreleme ve şifre
çözme bilimidir. Veri güvenliği için matematiksel çözümler üreten ve bu çözümlerin analizlerini
gerçekleştiren disiplinler arası bir bilimdir. Kriptografi (Yunanca κρυπτός (kryptόs) “gizli” ve
γράφω (gráfo) “yazmak” fiilinden türetilmiştir), mesaj gizliliği çalışmasıdır. Verinin okunmasını
veya anlaşılmasını imkânsızlaştırmaya şifreleme (encryption), şifrelenmiş verinin tekrar
okunabilir veya anlaşılabilir hale getirilmesine deşifreleme (decryption) denir. Kriptolojinin veri
güvenliği için güncel şifreler üreten alt dalına kriptografi, üretilen şifrelerin çözümü için
algoritmalar geliştiren alt dalına ise kriptoanaliz denir (Şekil 4.1) (Batten, 2013). Genellikle
şifreleme ile uğraşanlara kriptograf, çözme ile uğraşanlara kriptoanalist denir. Kriptograflar ve
kriptoanalistler arasında geçen çekişme sayesinde kriptoloji günümüzde hızla gelişimini devam
ettiren bir bilim dalı olmayı sürdürmektedir. İnternet ortamı güvenli yani şifreli bilgiyi zorunlu
kılmaktadır. Birçok iletişim, sır paylaşımı artık internet ortamından gerçekleştirilebilmektedir. Bu
yüzden veri şifreleme teknikleri ve buna paralel geliştirilen çözme teknikleri sayesinde bu bilim
dalı gelişim göstermektedir. Bir başka deyişle kriptografi hassas, yüksek değeri olan, özel veriler
için düşünülmelidir. Bu önemli verilerin taşınması, erişimi veya depolanması sırasında, yetkisiz
kişiler tarafından ele geçirilse de anlaşılmasını engeller. Bazı algoritmalar iletişimden önce veriyi
şifreler, güvenli yani şifreli kanal üzerinden veri iletişimini sağlar. Böylece iletişim sırasındaki
gizlilik sağlanmış ve veri bütünlüğü korunmuş olur (Vacca, 2013).

Şekil 4.1. Kriptoloji Bilimi.
Günümüzde birçok alanda bilgisayar ve internet teknolojileri hayatın içerisine girmiştir.
İletişim, para transferi, kamu hizmetleri, askeri sistemler, elektronik bankacılık, savunma
sistemleri bu alanlardan sadece bir kaçıdır. Teknolojideki bu gelişmeler, bilgisayar ağlarını ve
sistemlerini bir saldırı aracı haline, kullanılan sistemleri de açık birer hedef haline getirmiştir
(Ulutürk, 2010).
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Bir kriptosistem ya da şifre, bir mesajın yetkili kişi/kişiler dışında okunmasını engelleyecek
matematiksel bir dönüşümdür. Şifreleme (encryption) süreci mesajı gönderen kişi tarafından
gerçekleştirilir ve yola çıkan mesajı dinleyebilecek herhangi bir yetkisiz kişinin mesajı anlamasını
engellemeyi hedefler. Deşifreleme süreci şifreleme sürecinden geçmiş mesajı alan yetkili kişi
tarafından gerçekleştirilir ve gizlenmiş mesajdan (şifreli metin -ciphertext) orijinal mesajın (düz
metin - plaintext) elde edilmesini hedefler (Şekil 4.2). Buradaki en önemli nokta, şifrelenmiş
metnin, istenmeyen kişinin/kişilerin eline geçerse çok büyük zorluklarla çözülebilecek şekilde
şifrelenmiş olmasıdır (Maurer, 1992; Tuncal, 2008).

Şekil 4.2. Şifreleme ve Şifre Çözme Süreci.
Şifre, gizliliğe değil matematiğe dayanmalıdır, çözümü imkânsıza yakın algoritmalar
sayesinde bu işlem gerçekleştirilir. Günümüzde genel olarak şifreleme simetrik ve asimetrik
olarak iki başlıkta incelenir. Simetrik şifrelemede tek anahtar kullanır, aynı anahtar şifreler ve
şifreyi çözer. Asimetrik şifrelemede iki anahtar kullanır: bir anahtarla şifrelenirse diğer anahtarla
şifre çözülebilir (Conrad, Misenar, ve Feldman, 2010).
Kriptolojinin Gelişim Süreci;
İletişimi kavramı insanın varoluşuyla başlamıştır. Kişiler zaman içerisinde birbirleri arasında
geçen olayları, durumları bir sonraki nesillere aktarmak için kendilerine özgü şekiller motifler
geliştirerek tarihe katkıda bulunmuşlardır. Fakat aynı zamanda bu insanlar yapıtlarında herkes
tarafından bilinmesini istemedikleri özel durumları da farklı figürlerle, motiflerle sembolize
ederek saklamışlar veya aktarmışlardır.
İnsanoğlu her dönemde kimi zaman farkında olmadan, kimi zaman da isteyerek iletişimlerini
diğer kişi ya da kişilerden gizleme ihtiyacı duymuş ve bilgilerin güvenle iletilebilmesi için
çalışmalar yapmışlardır. Bu konuda mektup örneği düşünülebilir. İnsanlar mektuplarını zarfa
koyarak yapıştırır, imzalar, gerekli bilgileri doldurur ve postaya teslim ederdi. Alıcı ise zarfı ve
göndereni kontrol ederek açar ve bilgiye ulaşırdı. En basit örneği zarfın içerisindeki bilginin
güvenliğinin sağlanması için zarfın kapatılmasıyla sağlanabildiği düşüncesiydi. Zarfların
kontrolünün sağlanması kolaydı hasar gördüyse, açıldıysa ya da değiştirildiyse alıcı bunu fark
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edebilmekteydi. Günümüzde ise mektupların yerini elektronik postalar aldı.

Fakat elektronik

postalarda mektuplarda yapılan kontrole benzer bir imkân daha önceden yoktu. Bilgi güvenliğinin
önem kazandığı günümüzde ise yeni geliştirilen kayıtlı elektronik posta uygulamasıyla, iletilen
elektronik postanın bilgi güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere
güvenlik çalışmaları günden güne hız kazanarak ilerlemekte, güvenli veri iletimi için birçok
algoritma veya yapı geliştirilmekte ve test edilmektedir. Amaç bütünlük, gizlilik, kimlik denetimi
gibi bilgi güvenliği kavramlarını hayata geçirmektir.
Kriptografi ve Steganografi çok eski çağlardan beri insanoğlu tarafından kullanılmaktadır.
Steganografi, kriptografiden farklı olarak bilgiyi şifrelemekten çok gizlemeye ya da önemsiz gibi
göstermeye dayanır. Bir başka deyişle steganografi veriyi gizleme bilimine verilen isimdir.
Zaman içerisinde geliştirilen steganografi teknikleri sınırlılık gösterdiğinden dolayı, kriptografi
daha hızlı ilerleme ve gelişme göstermiştir. Kriptografinin tarihçesi kısaca şu şekilde
incelenebilir:
MÖ.1900 dolaylarında bir Mısırlı kâtip yazdığı kitabelerde standart dışı hiyeroglif işaretleri
kullanmıştır.
MÖ.60-50 Julius Caesar (MÖ 100-44) normal alfabedeki harflerin yerini değiştirerek
oluşturduğu şifreleme yöntemini devlet haberleşmesinde kullanmıştır. Bu yöntem açık metindeki
her harfin alfabede kendisinden 3 harf sonraki harfle değiştirilmesine dayanmaktadır.
725-790 Abu Abd al-Rahman al-Khalil ibn Ahmad ibn Amr ibn Tammam al Farahidi alZadi al Yahmadi, kriptografi hakkında bir kitap yazmıştır (Bu kitap kayıp durumdadır). Kitabı
yazmasına ilham kaynağı olan, Bizans imparatoru için Yunanca yazılmış bir şifreli metni
çözmesidir. Abu Abd al-Rahman bu metni çözmek için, ele geçirdiği şifreli mesajın başındaki
açık metni tahmin etme yöntemini kullanmıştır.
1000-1200 Gazneliler’den günümüze kalan bazı dokümanlarda şifreli metinlere
rastlanmıştır. Bir tarihçinin dönemle ilgili yazdıklarına göre yüksek makamlardaki devlet
görevlilerine yeni görev yerlerine giderken şahsa özel şifreleme bilgileri (belki şifreleme
anahtarları) verilmiştir.
1586 Blaise de Vigenère (1523-1596) şifreleme hakkında bir kitap yazmıştır. İlk kez bu
kitapta açık metin ve şifreli metin için otomatik anahtarlama yönteminden bahsedilmiştir.
Günümüzde bu yöntem hala DES (Veri Şifreleme Standardı - Data Encryption Standart), CBC
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(Kapalı Metin Zincirleme – Cipher Block Chaining) ve CFB (Şifreyi Geri Besleme – Cipher
Feedback) kriptografilerinde kullanılmaktadır.
1623'de Sir Francis Bacon, 5 bit ikili kodlamayla, karakter tipi değişikliğine dayanan
stenografi çeşidini bulmuştur.
1790'da Thomas Jefferson, Strip Cipher makinesini geliştirmiştir. Bu makineyi temel alan
M-138-A, ABD donanması tarafından 2.Dünya savaşında da kullanılmıştır.
1917'de Joseph Mauborgne ve Gilbert Vernam mükemmel şifreleme sistemi olan “one-time
pad” bulunmuştur.
1920 ve 1930'larda FBI içki kaçakçılarının haberleşmesini çözebilmek bir araştırma ofisi
kurmuştur.
William Frederick Friedman, Riverbank Laboratuvarlarını kurmuş, ABD için kriptoanaliz
yapmış, 2. Dünya savaşında Japonlar'ın Purple Machine şifreleme sistemini çözmüştür.
2. Dünya savaşında Almanlar Arthur Scherbius tarafından icat edilmiş olan Enigma
şifreleme makinasını kullanmışlardır. Bu makine Alan Turing ve ekibi tarafından çözülmüştür.
1952 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi olarak NSA (Ulusal Güvenlik Kurumu)
kurulmuştur.
1970'lerde Horst Feistel (IBM) DES'in temelini oluşturan Lucifer algoritmasını
geliştirmiştir.
1976'da DES (Data Encryption Standard), ABD tarafından FIPS 46 ( Federal Bilgi İşlem
Standardı - Federal Information Processing Standard) standardı olarak açıklanmıştır.
1976 Whitfield Diffie ve Martin Hellman Açık Anahtar sistemini anlattıkları makale
yayınlandı.
1978'de Ronald L. Rivest, Adi Shamir ve Leonard M. Adleman: RSA algoritmasını buldular.
1985'de Neal Koblitz ve Victor S.Miller ayrı yaptıkları çalışmalarda ECC (Eliptik Eğri
Kriptografisi – Elliptic Curve Cryptography ) sistemlerini tarif etmişlerdir.
1990'da Xuejia Lai ve James Massey: IDEA (Uluslararası Veri Şifreleme Algoritması –
International Data Encryption Algorithm) algoritmasını buldular.
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1991'de Phil Zimmerman: PGP sistemini geliştirdi ve yayınladı.
1995'de SHA-1 (Güvenli Özetleme Algoritması - Secure Hash Algorithm) özet algortiması
NIST tarafından standart olarak yayınlandı.
1997'de ABD'nin NIST (National Institute of Standards and Technology) kurumu DES'in
yerini alacak bir simetrik algoritma için yarışma açtı.
2001'de NIST'in yarışmasını kazanan Belçikalı Joan Daemen ve Vincent Rijmen'e ait
Rijndael algoritması, AES (Advanced Encryption Standard) adıyla standart haline getirildi.
2005’de Çin’li bir ekip tarafından SHA–1 algoritmasının kırıldığı duyuruldu. Bunun üzerine
Amerika, Microsoft ve Sun gibi birçok büyük firma artık kullanmayacaklarını açıkladı.
2007’de artık her programcı algoritma geliştirebilir ve bu algoritmayı programlayabilir hale
gelmiştir. Fakat geliştirilen algoritmalar her seferinde kırılarak geçerlilik sağlayamamıştır.
Türkiye’de UEKAE tarafından bu gelişimler takip edilmekte ve sürekli kriptoloji konusu üzerinde
çalışmalar gerçekleştirilmektedir (Gülaçtı, 2006; Ulutürk, 2010).
4.1 . Kriptografi Çalışmaları
Yazının icadıyla birlikte bilgi toplanabilir, saklanabilir ve iletilebilir hale gelmiştir. Kripto
tarihçisi David Kahn’a göre ilk kriptografik belge yaklaşık olarak M.Ö. 1900 yılında yazıldığı
tahmin edilen bir hiyerogliftir. Bu yazıt bir lordun hayatını anlatmaktadır. Aynı şekilde, M.Ö.
1500 yılına ait olduğu düşünülen bir Mezopotamya tabletinde çömleklerin cilalanması hakkındaki
bilgilerin şifrelenmiş olarak bulunduğu anlaşılmıştır. Daha sonraları ise M.Ö. 600-500 yılları
arasında yazılmış olan ve Eski Ahit’te de yer alan İbrani peygamber Yeremya (Jeremiah)’nın
uyarılarında bazı şifreli kelimelere rastlanmıştır. O dönemde yaşanan Babil saldırısını önceden
haber veren Yeremya peygamber yazılarında Atbash adı verilen bir şifre sistemi kullanmıştır. Bu
şifreleme sistemi İbranice alfabesindeki ilk harf sondan birinci harfe, ikinci harf sondan ikinci
harfe denk olacak şekilde tüm alfabe yer değiştirilerek, harflerin karşılıklarına göre şifreleme
işlemi gerçekleştirilmiştir. Türkçe alfabeye göre de BABİL kelimesi YZYOL şeklinde
şifrelenebilir. Askeri haberleşmede ilk kriptografi kullanımı M.Ö. 5. yüzyılın başlarında
Yunanlılar tarafından Skytale adını verdikleri cihazla başlamıştır. Skytale aynı zamanda
kriptolojide kullanılan ilk cihazdır. Skytale kullanarak bir mesajı şifrelemek için öncelikle uzun
bir parşömen ya da papirüs, silindirik bir sopa üzerine sarılıyordu. Gizlenecek mesaj,
uzunlamasına papirüs sarılı sopa üzerine, her bir şerit turunda bir harf gelecek şekilde yazılıyordu.
Şerit açılıp kaldırıldıktan sonra anlamsız harflerin oluşturduğu şifrelenmiş metin ortaya çıkıyordu.
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Şifre çözme işlemi için, şifrelemede kullanılan sopa ile aynı çapta ve uzunlukta bir sopaya sahip
olmak gerekmekteydi. Ayrıca sopanın çapındaki farklılık metnin anlamsız olarak ortaya
çıkmasına sebep olmaktaydı. Yine Yunanlılar tarafından M.Ö. 205-123 yılları arasında
geliştirildiği düşünülen Polybius’un dama tahtası kriptografi yöntemidir. Bu yöntemde elemanları
harfler olan 5X5’lik bir matris kullanılmaktaydı. Kuralı ise; alfabedeki her harf matrisin sıralarına
yazılır, her harfin numarasını belirleyen iki rakam vardır, harfin bulunduğu satır ilk rakamı, sütun
ise ikinci rakamı temsil eder. Polybius’un şifresinin Türkçe alfabe kullanılarak oluşturulan
örneğinde harf sayısı nedeniyle 5X6’lık matris kullanılmıştır (Şekil 4.3).

Şekil 4.3. Polybius'un Dama Tahtası Kriptografisi (Türkçe).
Kuraldan da anlaşılacağı üzere A=11, B=12, …, Z=55 olarak eşleştirilir. Bu tabloyu kullanarak
istenilen metin şifrelenebilir. Örnek olarak “Dpü Fen Bilimleri Enstitüsü” metninin şifrelenmiş
hali “15-42-52-21-16-35-12-26-33-26-34-33-16-43-26-16-35-44-46-26-46-52-44-52” şeklinde
olacaktır. Gerçek metne dönüş ise yine tablo yardımıyla gerçekleştirilir (15=D, 42=P, 52=Ü). Bu
tür şifrelemelerden biri de M.Ö. 60-50 yılları sırasında Galya Savaşları’nda kullanılan Julius
Caesar’ın, Caesar (Sezar) şifresi adını verdiği şifreleme sistemidir. Bu sistem sayesinde savaş
boyunca gizli haberleşme sağlanmıştır. Sezar şifresi düz alfabe harflerinin yerlerinin
kaydırılmasıyla elde edilir ve bu şekilde oluşturulan şifrelere kaydırma şifreleri denir. Bu
şifrelemeyi kullanarak mesaj gönderilmesi şu şekilde açıklanabilir; şifreleme şifre alfabeye göre,
çözme şifre alfabenin düz alfabedeki karşılıklarına göre gerçekleştirilir (Şekil 4.4). Örneğin
“MATEMATİK” kelimesinin şifreli hali “ÖÇVĞÖÇVLN” olacaktır. Bu tür şifreleme
tekniklerinde frekans analizi yapılarak çözüm gerçekleştirilebilir. Bu tarz şifrelerin çözümü de 9.
yüzyılda yaşamış ve Arapların Filozofu olarak bilinen Al-Kindi’nin yazdığı “Kriptografik
Mesajların Deşifresi” isimli yazıda bulunmuştur. Bu yazı İstanbul’da, Süleymaniye Osmanlı
Arşivi bölümünde bulunmaktadır (Çimen, Akleylek, ve Akyıldız, 2014).
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Şekil 4.4. Caesar (Sezar) Şifreleme Algoritması.
İlkel şifreleme yöntemlerinde, düz alfabedeki harfler sayılara ya da alfabedeki diğer harflerle
değiştirilerek şifre alfabeler elde ediliyordu. Yer değiştirme ve yerine koyma şeklinde birçok
algoritma geliştirilebilir. O günün şartlarında bu tür şifreleme teknikleri yeterli ve güvenliydi.
Fakat bu tarz şifrelemelerin günümüz teknolojisi karşısında geçerliliği çok fazla yoktur.
Günümüzde daha çok matematiksel algoritmalara dayanan şifreleme teknikleri kullanılmaktadır.
Şifreleme yöntemlerinde mesajı gönderen ve alan kişi algoritma üzerinde önceden bir karara
varmış olmalıdır. Tek alfabeli şifrelerden sonra çok alfabeli şifreleme teknikleri geliştirildi.
Tarihte çok alfabeli şifrelemeden ilk olarak 1518 yılında Johannes Trithemius adında bir Alman
tarfından yazılan “Polygraphiae” adlı kitapta bahsedilmektedir. Esas olarak uzun yıllar
kırılamayan çok alfabeli şifreyi 1553 yılında Giovan Batista Belaso isimli bir İtalyan
geliştirmiştir. O sene yayınladığı “La cifra del. Sig. Giovan Batista Belaso” adlı kitabında
açıkladığı bu şifre daha sonraları Vigenere şifresi olarak adlandırılan şifrenin orijinal halidir. Bu
şifre uzun yıllar kırılamayan şifre olarak adlandırılmıştır. Bu tekniği bir örnek ile açıklayalım: Bu
tekniğin kullanılabilmesi için öncelikle bir anahtar seçilmelidir. Anahtar olarak “CEBİR”
kelimesi tanımlanmış olsun. Anahtar kelimedeki her harf oluşturulacak şifre alfabenin ilk harfi
olacaktır. Anahtar aynı zamanda kaç adet şifre alfabe olacağını gösterir. Bu örnekte şifre alfabe
yani anahtardaki harf sayısı beştir. Şifrelenmek istenen metin “MATEMATİK” olsun.
Şifrelenmek istenen metnin her karakteri farklı bir alfabede şifrelenmelidir.
Düz Metin

:

Anahtar

:
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Şekil 4.5. Vigenere Örnek Algoritması.
Şekil 4.5 incelendiğinde düz metindeki ilk harf C şifre alfabesinde, ikinci harf E şifre
alfabesinde şifrelenecektir. Benzer işlemler geriye kalan harfler için de tekrarlanır. Düz metindeki
mesaj belirtilen şifre alfabedeki karşılığına göre şifrelenir. “M” “O”, “A” “E”, “T” “U”,
“E”  “N”, “M” “F”, “A”  “C”, “T” “Z”, “İ” “J”, “K” “U”, dönüşümleri sonucunda
“MATEMATİK” kelimesinin şifrelenmiş hali “OEUNFCZJU” olarak elde edilir. Vigenere
kriptografik algoritması basit bir yöntem olmasına rağmen 200 yıl güvenilirliğini korumuştur. Bu
şifrede frekanslar çok daha dengeli ve düzgün dağılmaktadır, çünkü farklı şifre alfabeler arasında
gidip gelmeyi sağlayan bir anahtar sözcük kullanılmıştır. Önemli olan anahtarın güvenliğinin
sağlanmasıdır. Şifrenin çözümü için ise anahtar boyutunun bilinmesi çok önemlidir. Çünkü
anahtar boyutu aynı şifreye ne zaman dönüldüğünün göstergesidir. 1854-1863 yılları arasında
İngiliz matematikçi Charles Babbage ve Avusturya ordusu görevli kriptografi Friedrich Kasiski
tarafından kırılmıştır. Kasiski testi denilen bu yöntemde, şifreli metinde birden fazla meydana
gelen üç veya daha uzunluklu harfler kümesinin düz metinle ilişkisinin olup olmadığı kontrol
edilir ve bir tekrarlama söz konusuysa tekrarlayan şifre metinlerin arasındaki harf sayısının
periyot olup olmadığına bakılır. Periyot değilse de o sayının tam bölenleri periyodu verir, bu
nedenle bölenleri araştırılır. Vigenere şifresinin kriptoanalizi oldukça ayrıntılı ve teknik bilgi
gerektiren bir konudur (Kahn, 1996). Vigenere şifresinin üstünlüğünün kaybolduğu sıralarda
Thomas Jefferson, Pennyslvainia Üniversitesi matematikçilerinden Dr. Robert Patterson’un
yardımıyla şu anda Jefferson Diski adıyla bilinen sistem geliştirildi. Jefferson cihazında, her
birinde alfabenin harflerinin yazılı olduğu alfabe sayısı kadar disk bulunur. Şifreleme işlemi
yapmak isteyen kişi düz metindeki harfleri sırasıyla diskler üzerinde bularak şifreli metni elde
eder. Şifre metni alan alıcı da elindeki Jefferson diskiyle şifre metni oluşturur, böylelikle geri
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kalan sıralardaki anlamlı metin elde edilmiş olur. Şifre metni ele geçiren düşmanın elinde, bu
özellikteki, yani harflerin göndericinin ve alıcının diskindeki karıştırılmış şekliyle bulunan
Jefferson diskinin bulunması gerekmektedir. Başka bir deyişle, her Jefferson diski aynı değildir,
bu yüzden güvenli bir sistem olmuştur ve bu şifreleme aletinin bir benzeri ikinci dünya savaşı
sırasında kullanılmıştır (Çimen, Akleylek, ve Akyıldız, 2014).
Charles Wheatstone, 1854 yılında ilk kez gerçek anlamda digraphic, yani harflerin ikişer
ikişer şifrelendiği ve sonucun her iki harfe birden bağımlı olduğu bir sistemin oluşturulması için
çalışmalar yapıldı ve icat edilen sistem arkadaşı Baron Playfair’in ismi ile anılmaya başlandı. Bu
sistemin üç önemli özelliği vardır: Öncelikle digraphic olduğu için harfler artık kimliklerini
kaybetmiş ve tek tek tanınamaz hale gelmiştir. Bu nedenle normal tek alfabeli istatistiksel analiz
yöntemleri uygulanamamaktadır. İkinci olarak digraphic kodlama istatistik uygulanabilecek
mesajın uzunluğunu yarıya indirmektedir. Üçüncü en önemli özellik ise digraphların sayısının
alfabedeki harf sayısına oranla çok büyük olmasıdır. Bu nedenle dile bağlı karakteristik özellikler
çok daha büyük bir sahaya yayılmıştır ve tanınamaz hale gelmiştir. Bu sistemde İngiliz
alfabesindeki 26 harf yerine 676 digraph vardır ve İngilizce’de en çok kullanılan harfler “e= %12”
ve “t=%9” olmasına karşılık en çok kullanılan digraph’lar olan “th” ve “he”nin kullanım oranları
sırasıyla %3 ve %2,5’e düşmektedir. Bu özelliklerinden ötürü sistem, zamanında kırılamaz olarak
nitelendirilmiştir. Playfair’den sonra kriptoloji biriminde devrim yapmış olan ve kriptoloji ile
matematiğin yakın ilgisini ortaya koyan Lester Hill’in geliştirdiği Hill sistemidir. Hill bu sistemin
ilkelerini The American Mathematical Monthly dergisinin 1929 Haziran-Temmuz sayısında
yayınlanan “Cryptography in a Algebraic Alphabet” (Bir Cebirsel Alfabeyle Kriptografi) başlıklı
makalesinde ortaya koymuştur. Hill sistemi çok fazla kullanım alanı bulamamış olmasına karşın
kriptoloji alanında çalışanlar üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Hill şifresinin tarihe girişiyle
matematikçilerin bu alana eğilmesi sağlanmıştır. Şifreleme sistemlerinin matematiksel bir
biçimde formüle edilmesi, bu sistemlerin zayıflıklarını ve kriptologların sistem tasarımındaki
hatalarını ortaya koymaktadır. Kriptoanalistler ise artık istatistiksel yöntemlerin dışında
matematiksel yöntemlerde kullanabileceklerini görmüşlerdir. Günümüzde ise kriptoloji
matematiksel işlemler, matematiksel yöntemler ve matematiksel düşünceyle ilerlemektedir.
Kriptoloji uygulamada artık matematiğin bir kolu haline gelmiştir (Babaoğlu, 2009).
Makinelerin şifrelemeye girmesiyle hem hız hem de güvenlik alanında ilerlemeler olacağına
inanılmaktaydı. 1918 yılında Alman mühendis Arthur Scherbius, I. Dünya Savaşı sırasında
kullanılan yetersiz şifreleme sistemlerinin yerine o günün teknolojisine uygun güvenli bir sistem
için çalışmalara başladı. Aynı yıl dış görünüşü daktiloya benzeyen, gizliliği sağlayacak, pratik,
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kullanışlı ve güçlü olduğunu düşündüğü rotorlu bir kripto cihazı tasarladı ve elektromekanik
kripto cihazına “muamma bilmece” anlamına gelen Enigma ismini vererek ilk patentini aldı.
Geliştirdiği makinesini Alman ordusuna tanıtmak için, I. Dünya Savaşını şifreleme sistemlerinin
güvensizliği yüzünden kaybettiklerini göstererek kanıtladı. Bu durumdan sonra Alman ordusu
yaptığı araştırma sonucu Enigma’nın güvenliği sağlamak için en iyi çözüm yolu olduğu sonucuna
vardı. Bunun üzerine Enigma II. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunun en yaygın kullandığı
şifreleme cihazı oldu. Savaş sonunda ordunun envanterinde kayıtlı yüz bin Enigma vardı.
Enigma’daki matematiksel fonksiyonlar 26 elemanlı harf kümesindeki permütasyonlardı. Bir
harfi şifreleme için kullanılan bir permütasyon ancak bütün rotorlar birer tam tur döndüğünde,
yani 26*26*26=17 576 harf şifrelendikten sonra tekrar kullanılıyordu. Böylelikle pratikte her harf
şifrelenişinde farklı bir permütasyon kullanılmış oluyordu. Alman Enigma’sı ilk Polonyalılar
tarafından çözüldü. Hatta Polonyalılar Enigma’ya benzer iki tane de kopya üretti. Almanya’nın
işgaliyle Polonyalı kriptoanalistler diğer ülkelere dağıldı ve Enigma için ürettikleri bütün
çözümleri yok ettiler. Fakat sonrasında diğer uluslar tarafından da Enigma’nın yapısı çözüldü
(Menezes, Oorschot, ve Vanstone, 1997; Kara, 2009).
Dünyada bu tür gelişimlerin olduğu sıralarda, günümüzde geliştirilen kriptografinin temelleri
de atılmıştı. Güvenli ve pratik olması şifre sistemlerinin sağlaması gereken en önemli
özelliklerindendir. Tarihte bu konuda yazılı olarak ilk bahseden dilbilimci ve kriptograf Auguste
Kerckhoffs’tur. Auguste Kerckhoffs, 1883 yılında yayınladığı “La Cryptographie Militarie”
isimli makalesinde bir şifreleme sisteminde anahtar bilinmediği takdirde, sistem ile ilgili her şey
bilinse bile sistemin güvenliğinin tam olması gerektiğini söylemiştir. Bu prensipler o tarihten
sonra tasarlanan şifre sistemleri için ve günümüz sistemleri için bir yol gösterici olmuştur.
Kerckhoffs Prensipleri altı maddede özetlenebilir:
1. Sistem pratik ve matematiksel bir gerçekliğe dayanmalıdır.
2. Sistem gizliliğe dayanmamalı, yani sistem hakkındaki her şey herkes tarafından
bilinmelidir.
3. Sistemde kullanılan anahtarlar taraflar arasında kolayca, üçüncü kişinin değiştirmesine
izin vermeden değiştirilebilmelidir.
4. Sistem telgraf uygulamasında kullanılabilmelidir. Günümüzde bilgisayar olarak
düşünülebilir.
5. Sistemin kullanılabilmesi için fazla sayıda insana ihtiyaç duyulmamalıdır.
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6. Sistemin uygulaması ve anlaşılması kolay olmalı ve şifreleme sisteminin güvenliği,
şifreleme algoritmasını gizli tutmaya dayanmamalıdır; güvenlik yalnızca anahtarı gizli
tutmaya dayanmalıdır.
Kerckhoffs o dönem için oldukça önemli saptamalar yapmıştır. Özellikle ikinci madde
Kerckhoffs prensibi olarak bilinir ve “Bir kriptosistemin güvenliği anahtarın gizliliğine bağlıdır.”
diye özetlenebilir. Kerckhoffs’tan yaklaşık 60 sene sonra Amerikalı ünlü bilim adamı Claude
Shannon da güvenli bir şifreleme sisteminde ele geçirilen şifreli mesajdan istatistiksel verilerle
anahtara ulaşılamaması gerektiğini ve anahtarın gizliliğinin sistemin güvenliği için en önemli
etken olduğunu öne sürmüştür (Çimen, Akleylek, ve Akyıldız, 2014). Günümüzde kriptografik
algoritmalar simetrik ve asimetrik olarak incelenebilmektedir.
4.2 . Simetrik Kriptografi Algoritmaları
Simetrik (gizli) anahtar şifreleme algoritmalarında düz metni şifreleyen ve çözen anahtar
aynıdır. Şifreleme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra şifreli metin ve anahtar karşı tarafa
iletilmelidir. Fakat burada anahtarın iletiminde karşılaşılacak sıkıntılar açıktır. Simetrik şifreleme
sistemine aynı zamanda özel anahtar, tek anahtar veya geleneksel şifreleme sistemleri de
denilebilmektedir.

Şekil 4.6. Simetrik Kripto Sistemlerde Mesaj Alışverişi.
Anahtar üretme ve birbirine güvenli bir şekilde iletme işlemi simetrik kripto sistemlerde
üzerinde durulan en önemli konudur. Anahtar karşılıklı matematiksel ifadelerin takas edilmesi ile
ortaklaşa oluşturulabildiği gibi, mesaj gönderen kişi tarafından oluşturulup asimetrik kripto
sistemler yardımıyla şifrelenerek kullanıcıya iletilebilir (Şekil 4.6). Simetrik kripto sistemlerde
kullanılan anahtar uzunlukları değişkenlik gösterir. Ne kadar uzun anahtar kullanılırsa o kadar
güçlü bir şifreleme elde edilir. Ayrıca bu sistemler asimetrik sistemlere göre daha hızlıdır
(Dahlgren ve Jönsson, 2000). Bilinen simetrik algoritmalar DES (Data Encyption Standard – Veri
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Şifreleme Standardı), AES (Advanced Encryption Standard – Gelişmiş Şifreleme Standardı),
IDEA (International Data Encyption Standard – Uluslararası Veri Şifreleme Algoritması), RC2
(Rivest’s Chipher – Rivest Şifresi) gibi algoritmalardır (Ambainis, Jakobsson, ve Lipmaa, 2004;
Kırımlı, 2007).
Standart kriptografik algoritma sorunu DES’in kabul edilmesiyle birlikte çözülmüştür. Fakat
ortaya anahtar dağıtım sorunu çıkmıştır. DES’in yapısı gereği şifreleme işleminde kullanılan
anahtar hem alıcı hem de gönderici tarafından bilinmek zorundadır. Bu da mesajlaşmadan önce
anahtarın alıcı ve gönderici arasında güvenilir bir şekilde iletilmesi gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır. Anahtar paylaşımını daha hızlı ve güvenli bir hale getirmek için 1976 yılında
Whitfield Diffie ve Martin Hellman bir anahtar değişim algoritması geliştirdi. Bu algoritmaya
göre anahtar değişiminin bir örnekle açıklanması:
Durum: Ayşe ve Barış kullanacakları sistemin anahtarlarını birbirlerine iletmek istemektedirler.
Barış elindeki çantayı Ayşe’ye güvenli bir biçimde iletmek ve çantanın yalnızca Ayşe tarafından
açılmasını istemektedir.
Adım 1: Barış elindeki çantaya sadece bir tane anahtarı olan bir kilit takar ve Ayşe’ye gönderir.
Buradaki anahtar barışın özel anahtarıdır.
Adım 2: Ayşe de çantayı aldığı zaman kilidi açabilecek anahtarı olmadığı için, anahtarı sadece
kendisinde bulunan başka bir kilidi çantaya takarak tekrar Barışa gönderir.
Adım 3: Barış çantayı aldığı zaman kendi takmış olduğu kilidi açar ve tekrar Ayşe’ye gönderir.
Adım 4: Ayşe çantayı aldığında çantanın üzerinde yalnızca kendi takmış olduğu kilit vardır.
Elindeki anahtarı kullanan Ayşe, çantayı açar ve Barış’ın göndermiş olduğu belgeleri sadece
kendisinin almış olduğundan emin olur (Şekil 4.7).
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Şekil 4.7 Diffie-Helman Anahtar Değişim Modeli.
Diffie-Hellman anahtar değişimi günümüzde bu şekilde çalışmamaktadır. Sistemin
matematiksel açıklaması bir örnek üzerinden incelenebilir. Barış ve Ayşe DES kullanarak
haberleşmeye karar versinler. Ancak ilk olarak DES’te kullanacakları ortak bir anahtar
belirlemeleri gerekmektedir. Bu durumda yapılması gereken sadece kendilerinin bildiği özel
anahtarlarını kullanarak ortak bir anahtar üzerinde anlaşmak olacaktır. Bu durumda
matematikteki sihirli fonksiyonlar (magic function) devreye girecektir. Bu fonksiyonların değeri
x verildiği zaman kolayca hesaplanabilir; fakat fonksiyonun değeri verildiği zaman x’in
hesaplanması çok zordur. Matematikte ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden denklemlerin
köklerini bulmak için formül bulunmuştur ancak beş ve beşten büyük dereceli denklemlerin
köklerini veren bir formülün olamayacağı ispatlanmıştır. İlk olarak algoritma şu şekilde
açıklanabilir:
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Adım 1: Barış ve Ayşe herkes tarafından bilinen asal p sayısı ve sihirli olarak adlandırılacak olan
mod p’ye göre bir g sayısı üzerinde anlaşılır.
Adım 2: Barış ve Ayşe sadece kendilerinin bildiği özel anahtarlarını belirlerler. Barış’ın anahtarı
b, Ayşe’nin anahtarı a olsun. Burada a ve b’ nin p-1’den küçük olarak seçilmesi gerekir.
Adım 3: Barış kendi özel anahtarıyla gb mod p değerini bulur. Ayşe’ye açık bir şekilde, yani
herkesin görebileceği bir yolla gönderir. Ayşe de aynı şekilde ga mod p değerini hesaplar ve
Barış’a açık bir şekilde yollar.
Adım 4: Ayşe, Barış’ın gönderdiği (gb mod p) değerini aldıktan sonra kendi anahtarını kullanarak
(gb mod p)a değerini hesaplar. Bu değerinde mod p üzerindeki değerini alır. Barış da Ayşe’den
gelen ( ga mod p) değerini alınca kendi anahtarıyla ( ga mod p)b mod p değerini hesaplar. Sonunda
Ayşe ve Barış aynı sayıya yani ga.b(mod p)’yi elde ederler. Bu sayı sadece Barış ve Ayşe
tarafından

bilinmektedir.

Bunun

nedeni

ayrık

logaritma

probleminin

zorluğundan

kaynaklanmaktadır (Çimen, Akleylek, ve Akyıldız, 2014).
1980’li yıllarda güvenli olduğuna inanılan DES 90’lı yılların başında hızla itibar kaybetti.
1991’de Biham ve Shamir tarafından yapılan diferansiyel atakla DES kırılmaya çalışıldı.
Sonrasında Mitsuri Matsui doğrusal kriptoanalizi keşfetti ve DES’in doğrusal atakla
kırılabileceğini kanıtladı. Bütün bu gelişmeler artık DES’in şifreleme algoritması olarak ömrünü
tamamladığı ve 2000’li yılların güvenlik ihtiyacını karşılamakta yetersiz olduğu düşüncesi ortaya
çıkmıştır. NIST (National Institute of Standards and Technology – Ulusal Standartlar ve
Teknoloji Enstitüsü) 1997’de yeni bir şifreleme standardı için yarışma başlattı. Yarışma 2001
yılında sonuçlandı. Rijmen ve Daemen adlı iki Belçikalının Rijndael adlı algoritması, AES
(Advanced Encryption Standard – Gelişmiş Şifreleme Standardı) adıyla yeni standart şifreleme
algoritması olarak seçildi. Günümüzde AES bütün dünyada en yaygın kullanılan simetrik
şifreleme algoritmalarından biridir (Kara, 2009).
4.3 . Asimetrik Kriptografi Algoritmaları
Diffie - Hellman anahtar değişim algoritması, 1976 yılına kadar sayılar teorisinin uzun
yıllardır bilinen ama kullanılmamış özelliklerini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Diffie ve
Hellman, kriptografinin temel tabularından birini yıkarak alıcı ve göndericinin gizli bir anahtar
üzerinde anlaşabilmeleri için bir araya gelmek zorunda olmadıklarını kanıtlamıştır. Sayılar
teorisini kullanarak şifreleme işleminin herkese açık bir şekilde yapılabileceğini gösteren ve
kanıtlayan Diffie - Hellman anahtar değişim algoritması, simetrik şifrelerin anahtar dağıtım
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sorununa güvenilir bir çözüm getirmekle birlikte, yeni bir tanım olan Asimetrik (Açık Anahtarlı)
Kriptografi’yi de ortaya atmıştır. Açık anahtar kriptografisi temelde herkesin birbirlerini
tanımadan bile gizli bir şekilde haberleşmesi demektir. Bu tanım kriptografi için bir dönüm
noktası olmuştur. İlkel şifrelerden o döneme kadar tasarlanan bütün sistemlerde kullanılan
anahtarın taraflarca bilinmesi gerekiyordu. Oysaki artık, kişilerin sadece kendilerinin bildiği özel
anahtarları olacaktı. Bu yüzden birçok bilim adamı çalışmalarını bu yönde geliştirmeye başladılar.
1977’de bu düşünceden etkilenen Ronald Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman, RSA adını
verdikleri yeni bir açık anahtar şifreleme sistemini bulmuşlardır. RSA Diffie – Hellman anahtar
değişim algoritmasının ortaya attığı felsefeyi içeren ilk şifreleme sistemidir. Açık anahtar
kriptografisinin ilk örneği olan RSA, matematiğin zor problemlerinden olan çarpanlara ayırma
problemine dayanmaktadır. Büyük sayıları çarpanlara ayırma matematiğin algoritmik yöntemini
bulamadığı bir konudur. Bu nedenle RSA’nın kullandığı N sayısı her biri en az 512 bitten oluşan
iki asal sayının çarpımından, yani en az 1024 bitten oluşur. Günümüz teknolojisinde 1024 bitten
oluşan bu sayının çarpanlara ayrılması bile yıllar sürecek bir işlemdir (Çimen, Akleylek, ve
Akyıldız, 2014).
Asimetrik kripto sistemlerde her kullanıcının iki adet anahtarı mevcuttur. Bu anahtarlardan
birisi sadece kendisinin bildiği ve güvenli bir şekilde saklanması gereken gizli anahtar, diğeri ise
herkesin kullanabilmesi için dağıtılan açık anahtardır. Mesaj gönderen kişi ya da parti mesajını
karşı tarafın açık anahtarıyla şifreleyerek gönderir. Bu mesaj ancak alıcının gizli anahtarıyla tekrar
deşifre edilebilir. Asimetrik kripto sistemlerin gücü gizli anahtarın açık anahtardan türetilme
ihtimalinin yok denecek kadar az olmasından kaynaklanmaktadır. Diffie-Helman anahtar değişim
modeli, RSA (Rivest, Shamir and Adleman), ElGamal ve DSA (Dijital Signature Algorithm)
algoritmaları en bilinen asimetrik kripto sistemleridir. Asimetrik kripto sistemlerin genel
özellikleri şu şekildedir:
 Açık anahtar (Kp p:public) ve gizli anahtar (Ks s:secret) çiftinin oluşturulması basit olmalı ve
alıcı tarafından polinomiyal zaman içinde yapılabilmelidir.
 Şifreleme işlemi: C=EKp (M) olup, gönderici tarafından polinomiyal zamanda yapılabilmelidir.
 Düşman kriptoanalisti açık anahtardan (Kp) giderek, gizli anahtarı (Ks) oluşturmaya
kalktığında çözümsüz bir sorunla karşı karşıya gelmelidir.
 Düşman kriptanalist, açık anahtar ve kriptogram ikilisine (Kp,C) ikilisinden hareketle açık
metni (M) bulmaya çalıştığında, yine çözümsüz bir sorunla karşılaşmalıdır (Kırımlı, 2007).
Açık anahtarlı algoritmaların üç önemli sınıfı vardır:
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1. Açık Anahtar Dağıtım Şeması (Public-Key Distribution Schemes-PKDS), bilginin bir
kısmının güvenli olarak değiştirilmesi için kullanılır (değer iki tarafa bağlıdır). Bu değer gizli
anahtar şeması için bir oturum anahtarı olarak kullanılır.
2. İmza Şeması (Signature Schemes), sadece sayısal imza üretmek için kullanılır. Burada gizli
anahtar imzayı üretmek, açık anahtar ise doğrulamak amacıyla kullanılır.
3. Açık Anahtar Şeması (Public Key Schemes-PKS), şifrelemek için kullanılır. Burada açık
anahtar mesajı şifreler, gizli anahtar mesajların şifresini çözer. Herhangi bir açık anahtar
şeması, gerekli olan oturum anahtarlı mesajı seçmek suretiyle PKDS olarak kullanılabilir.
Çoğu açık anahtar şeması aynı zamanda imza şemasıdır. Ayrıca gizli anahtar derken,
geleneksel kriptografi uygulamalarının (DES, IDES, Blowfish, vb.) kullandığı anahtarlar
kastedilmektedir (Çetin, 2006).
4.3.1 RSA asimetrik kripto sistemi
RSA algoritması, bir açık anahtarlı şifreleme algoritmasıdır. Şifreleme için kullanılan açık
anahtar herkese duyurulurken, şifre çözmek için kullanılan anahtar gizli tutulur (Sarıkaya, 2012).
1977 yılında R. Rivest, A. Shamir ve L. Adleman tarafından geliştirilmiş 4405829 numaralı
Amerikan Patenti ile korunan ve kısaca RSA ismi ile en çok kullanılan asimetrik anahtar kripto
sistemidir. Bu yöntemin temel tekniği ise 1973 yılında C. Cocks tarafından önerilmiştir. RSA hem
veri güvenliği, hem de sayısal imza için kullanılabilir. RSA’nın güvenliği çarpanları ayırma
probleminin zorluğuna dayanır. RSA ile yapılacak şifrelemede öncelikle anahtar üretimi
yapılmalıdır. Haberleşmede yer alacak kişiler bir RSA genel anahtarı ve buna karşılık gelen özel
anahtarı oluşturur. Günümüzde RSA; SSL, S-HTTP, S-MINE, S/WAN, STT ve PCT gibi birçok
standartta kullanılmaktadır.
RSA Anahtar Üretimi: RSA algoritmasında anahtar üretimi aşağıdaki işlem adımlarını
içermektedir.
1. Aynı boyutlu 𝑝 ve 𝑞 gibi, iki büyük asal sayı üretilir. Büyüğün buradaki anlamı asal
sayıların yüzlerce haneli sayılar olmasıdır. Bu sayede 𝑝 ∗ 𝑞 sayısının çarpanlarına
ayrılması çok zor olacaktır. Bu da şifreleme sisteminin güvenliğini oluşturur.
2. 𝑛 = 𝑝 ∗ 𝑞 ve ∅ = (𝑝 − 1) ∗ (𝑞 − 1) çarpımları hesaplanır.
3. 1 < 𝑒 < ∅ Aralığında rasgele bir 𝑒 sayısı gcd(𝑒, ∅) = 1 şartını sağlayacak şekilde seçilir.
EBOB fonksiyonu iki sayı için en büyük ortak böleni bulur.
4. 1 < 𝑑 < ∅ aralığında 𝑒𝑑 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 ∅) şartını sağlayan 𝑑 sayısı hesaplanır.
5. Genel anahtar (𝑛, 𝑒); özel anahtar ise 𝑑’dir.
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RSA Genel Anahtar Şifreleme: Herhangi bir mesajı şifrelemek ve deşifrelemek için aşağıdaki
yöntem incelenir.
Şifreleme:
1. Mesajın gönderileceği kişinin genel anahtarı (𝑛, 𝑒) elde edilir.
2. Şifrelenecek mesaj, [0, 𝑛 − 1] aralığındaki bir 𝑚 sayısına dönüştürülür.
3. 𝑐 = 𝑚𝑒 mod 𝑛 hesaplanır.
4. Oluşturulan 𝑐 şifreli mesajı alıcıya gönderilir.
Deşifreleme:
1. 𝑑 özel anahtarı ile 𝑚 = 𝑐 𝑑 mod 𝑛 ve orijinal mesaj elde edilir (Batten, 2013).
RSA’nın Güvenliği: RSA sistemi 𝑛’nin çarpanlara ayrılması ile çözülebilir. Bu sayede gizli
anahtar bulunabilir. 𝑛, uzunluğu 512 ile 2048 bit arasında değişen bir sayı olduğundan mevcut
teknoloji ile gereken hesaplama gücü ve zaman oldukça fazladır. 100 haneli bir sayısı çarpanlarına
ayırmak √𝑛 yada 1050 işlem gerektirir. Günümüzdeki en güçlü bilgisayar 512 bitlik sayıyı makul
bir zamanda çarpanlarına ayırmada güçlük çekmektedir. 1024 bitlik bir sayının çarpanlara
ayrılması zaman açısından pratik değildir. Yinede 𝑛’nin çarpanlara ayrılması, kaba kuvvet
yönteminden (brüte forca attack) daha verimlidir. Kaba kuvvet yöntemi gizli anahtar için tüm
mümkün olasılıkların denenmesidir. Gizli anahtar en az 100 haneli olacağından 10100 farklı sayı
denenmelidir. Mevcut bilgisayarların bu kadar değeri makul bir zamanda denemesi mümkün
değildir. Bu nedenle algoritma kaba kuvvet yöntemi açısından güvenlidir (Şekil 4.8) (Nabiyev,
2013).

Şekil 4.8. RSA Şifreleri ve Ödülleri.
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5. KRİPTOLOJİDE BAZI CEBİRSEL İŞLEMLER VE MAPLE UYGULAMALARI
5.1 . Tamsayıların Gösterimi Ve Maple Uygulaması
Kitaplarda tamsayılar onluk tabanlı notasyonla gösterilir. Bilgisayarda ise ikili tabanlı
notasyon kullanılmaktadır. Daha genel olarak tamsayılar g-adic uzantı olarak adlandırılan
gösterim şekli kullanılarak ifade edilebilir. 𝑔 > 1 olan bir 𝑔 tamsayısı ve 𝛼 pozitif reel sayısı
𝑙𝑜𝑔𝑔 𝛼 olarak gösterilebilir. Bir 𝑀 kümesi için 𝑀𝑘 𝑀’deki uzunluklu tüm sıraları ifade edebilir
(Buluş, 2006).
Tanım:
Aşağıda verilen teorem bir pozitif tam sayı için g-adic uzantı hesaplama prosedürünü
vermektedir.
Teorem: 𝑔 > 1 ve 𝑔𝜖ℤ olmak üzere, ∀ 𝑎 ∈ ℤ+ için, teklikle belirli bir 𝑘 ∈ ℤ+ ve bir sıra vardır,
öyleki
(𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑘 )𝜖(0,1, … , 𝑔 − 1)𝑘 ∋ 𝑎1 ≠ 0
ve
𝑘

𝑎 = ∑ 𝑎𝑖 𝑔𝑘−1
𝑖=1

dir. Ayrıca burada,
𝑘 = [𝑙𝑜𝑔𝑔 𝑎] + 1
ve 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 için
𝑖−1

𝑎𝑖 = [(𝑎 − ∑ 𝑎𝑗 𝑔𝑘−𝑗 )⁄𝑔𝑘−𝑖 ]
𝑗=1

dir.
İspat:
Verilen teorem, standart tabandaki (decimal) bir sayının, ikilik tabanda ki (binary)
uzunluğunu ve değerini bulunması için bir prosedür sağlamaktadır (Buluş, 2006).
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Decimal olarak girilen bir şifre ya da kodun hızlı bir biçimde binary sisteme çevrilmesi önem
arz etmektedir. Bu işlemler sembolik programlar yardımıyla (MAPLE, MATHEMATICA,
MATLAB,…) gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda yukarıda ki teoremde verilen prosedür için
aşağıdaki Maple Sembolik program yazılımı geliştirilmiştir.
Decimal olarak girilen bir tam sayıyı ikili sayı sistemine çeviren sembolik yazılım:

restart:
a:=
: # Standart tabandaki sayınızı giriniz
if a=0 then
uzunluk:=1;
a[1]:=0;
else
for k from 0 while a>(2^k) or a=(2^k) do:
uzunluk:=k+1:
end do:
print("uzunluk=",uzunluk);
m:=a:
for i from 1 to uzunluk do
if i=1 then
a[i]:=iquo(m,2^(uzunluk-i));
else
if a[i-1]=1 then
m:=m-(2^(uzunluk-i+1));
a[i]:=iquo(m,2^(uzunluk-i));
else
a[i]:=iquo(m,2^(uzunluk-i));
end if:
end if:
end do:
for i from 1 to uzunluk do
print(a[i]);
end do:
end if:
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Örnek:
𝑎 ≔ 76 değeri için yukarıda verilen Maple algoritması ile sayının uzunluğu 6 ve binary
katsayıları 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 0, 𝑎3 = 1, 𝑎4 = 0, 𝑎5 = 0 ve 𝑎6 = 1 olarak elde edilmiştir. Böylece 76
sayısının ikili uzantısı 101001 dir.

Örnek:
𝑎 ≔ 412345654334325678909876540323222356713456700182024009472304754498
3721461682764112010854412389106178163128000000004235467568123413452434
63812390123846141347484746 değeri girildiğinde 𝑎 değerinin uzunluğu 537 olarak elde
edilmiş ve ikili uzantısı için

1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1,
0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0,
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1,
0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1,
0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1,
1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1,
1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0,
0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1,
1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1,
1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0,

1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0
çıktısı 0.1 saniyeden kısa bir sürede elde edilmiştir. Kriptolojide algoritma tasarlarken, ne kadar
zaman ve ne kadar bellek kullanılacağı önemlidir. Bu yüzden geliştirilen yazılım hızı önemlidir.

5.2 . Asal Sayılar Ve Maple Uygulamaları
Tanım: 1 den büyük ve 1 den ve kendisinden başka hiçbir böleni olmayan tam sayılara asal
sayılar denir.
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2, 3, 5, 7, 11,13, … asal sayılara örnektir.
Verilen bir tam sayının asal sayı olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki Maple sembolik
yazılımı asal sayının tanımı kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca bu yazılım asal olmayan sayıların
1’den ve kendisinden başka pozitif bölenlerini vermektedir.
Girilen bir tam sayının asal sayı olup olmadığını belirleyen sembolik yazılım:

restart: # girilen bir sayını asal olup olmadığını bulan
program
print("girilen sayı");
i:= :
print(i):
say1:=0:

# Sayı giriniz

for j from 2 to i-1 do
if iquo(i,j)=evalf(i/j) then
print(j,"böler",i,yi);
else
say1:=say1+1:
end if;
end do;
if say1=(i)-2 then
print(i,"asal sayıdır")
else
print(i,"asal sayı değildir")
end if;
Örnek: 𝑖 ≔ 197 girdisi için yukarıda verilen sembolik yazılımın çıktısı

197, "asal sayidir"
olarak alınmıştır.
Örnek: 𝑖 ≔ 1457 girdisi için yukarıda verilen sembolik yazılımın çıktısı

31, "böler", 1457 , yi

47, "böler", 1457 , yi
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1457 , "asal sayi degildir"
olarak alınmıştır.

Girilen bir tam sayıdan küçük asal sayıları bulan sembolik yazılım:

restart: # Girilen bir sayıdan küçük asal sayıları bulan
program
print("Girilen sayı:");
x:=
: # Bir sayı giriniz
print(x);
say1:=0:
say2:=0:
for i from 2 to x-1 do
say1:=0:
for j from 2 to i-1 do
if iquo(i,j)=evalf(i/j) then
else
say1:=say1+1:
end if;
end do;
if say1=(i)-2 then
say2:=say2+1:
a[say2]:=i;
else
end if;
od:
print(x,"sayısından küçük asal sayılar:"):
for k from 1 to say2 do
a[k];
od;
Örnek: 𝑥 ≔ 46 girdisi için yukarıda verilen sembolik yazılımın çıktısı

46, "sayisindan küçük asal sayilar:"

2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37 , 41 , 43
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olarak alınmıştır.
Yukarıda verilen bu program Eratosthenes Kalburu metodu için referans bir yazılım
oluşturmaktadır.
Eratosthenes Kalburu (The Sieve of Eratosthenes)
Verilen bir tamsayının asal sayı olup olmadığı Eratosthenes Kalburu metodu ile bulunabilir.
Verilen tamsayı kendisinden önce gelen her pozitif tamsayıyla bölünür. Eğer hiç bir sayıya
bölünemiyor ise bu sayıya asal sayı denir (Keyman ve Yıldırım, 2014).

Metot:
𝑎 > 1 bir tamsayı olsun. Bu sayı eğer bölünebilir bir sayı ise 1 < 𝑏 < 𝑎, 1 < 𝑐 < 𝑎 olmak üzere
𝑎 = 𝑏. 𝑐 şeklinde yazılabilir. Bütünlüğü bozmadan 𝑏 ≤ 𝑐olduğu kabul edilsin. O zaman,
𝑏 2 ≤ 𝑏. 𝑐 = 𝑎 ⇒ 𝑏 ≤ √𝑎
Aritmetiğin esas teoremini kullanarak 𝑏 yi bölen ve 𝑝 ≤ 𝑏 ≤ √𝑎 koşulunu sağlayan bir 𝑝
sayısı bulunur, öyle ki bu 𝑝 sayısı 𝑏 yi böldüğü ve 𝑏 de 𝑎 yı böldüğü için 𝑝, 𝑎 yı da bölmüş olur
(Keyman ve Yıldırım, 2014).
Yukarıda verilen metot için kalburun üst sınırını bulan sembolik yazılımı:

restart:#Girilen bir sayı için, kalburun üst sınırını bulan
program
print("Girilen sayı:");
a:=
; # Bir sayı giriniz
x:=0:
for m from 0 while m<evalf(sqrt(a))or m=evalf(sqrt(a))
do
x:=x+1:
od:
print("Kalburun üst sınırı:");
print(x);
Örnek: 𝑎 ≔ 197 girdisi için yukarıda verilen sembolik yazılımın çıktısı

"Kalburun üst siniri:"
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15
olarak alınmıştır.
Örnek: 𝑎 ≔ 1009 girdisi için yukarıda verilen sembolik yazılımın çıktısı

"Kalburun üst siniri:"
32
olarak alınmıştır.
Örnek: 𝑎 ≔ 1009 girdisi için yukarıda verilen sembolik yazılımın çıktısı

"Kalburun üst siniri:"

39
olarak alınmıştır.

Eratosthenes kalburu yöntemi için sembolik yazılım:
Yukarıda verilen metot ve yardımcı yazılım ile bir pozitif tam sayının asal sayı olup
olmadığını Eratosthenes Kalburu yöntemini kullanarak bulan sembolik yazılım aşağıdaki gibi
geliştirilmiştir.

restart:# girilen bir sayının kalbur yöntemiyle asal olup
olmadığını bulan program
print("Girilen sayı"):
a:=1009; # Sayıyı giriniz
x:=0:
b:=a:
for m from 0 while m<evalf(sqrt(a))or m=evalf(sqrt(a))
x:=x+1:
od:
print("kalburun üst sınırı");
say1:=0:
say2:=0:
say3:=0:
for i from 2 to x-1 do
say1:=0:

do
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for j from 2 to i-1 do
if iquo(i,j)=evalf(i/j) then
else
say1:=say1+1:
end if;
end do;
if say1=(i)-2 then
say2:=say2+1:
a[say2]:=i;
else
end if;
od:
print("Kalburun üstünde kalan asal sayılar");
for k from 1 to say2 do
a[k];
od;
for n from 1 to say2 do
if iquo(b,a[n])=evalf(b/a[n]) then
say3:=say3+1:
else
end if:
od:
if say3=0 then
print(b,"asal sayıdır.");
else
print(b,"asal sayıdır değildir")
end if;
Örnek: 𝑎 ≔ 1009 girdisi için yukarıda verilen sembolik yazılımın çıktısı

"kalburun üst siniri", 32
"Kalburun üstünde kalan asal sayilar"
2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31

1009, "asal sayidir."
olarak alınmıştır.
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Örnek: 𝑎 ≔ 1457 girdisi için yukarıda verilen sembolik yazılımın çıktısı

"kalburun üst siniri", 39

"Kalburun üstünde kalan asal sayilar"
2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37

1457 , "asal sayi degildir"
olarak alınmıştır.
5.3 . Çarpanlara Ayırma Problemi
Çarpanlara ayırma problemi, p ve q gibi iki büyük asal sayının çarpımından oluşan n sayısı
verildiğinde, p ve q sayılarının bulunmasıdır. Asal çarpanların bulunması problemi sayılar
büyüdükçe çok karmaşık bir hal almaktadır. Bir sayının asal çarpanlarının bulunması onun
asallığının araştırılmasından daha çok zaman gerektirmektedir. 2 Aralık 2003’te BIS (Federal
Bureau for Security in İnformation)’den Jens Franke 176 basamaklı RSA sayısının (RSA-576)
çarpanlarını buldu. RSA sayıları iki asal çarpana sahip bileşik sayılardır. Bileşik sayılar küçük
sayıların çarpanları şeklinde tanımlanır. Asal sayıların ise kendisi haricinde 1’den başka çarpanı
yoktur. RSA sayıları içerdikleri basamak sayıları ile tanımlanırlar. Örneğin RSA-576 sayısı 576
ikili rakam içerir ve buda 174 onlu rakama karşılık gelir. Bu sayının bulunan çarpanları iki adet
87 basamaklı asal sayıdır ve RSA Security tarafından 10.000$ ile ödüllendirilmiştir (Nabiyev,
2013).
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6. LINUX TABANLI FTP SUNUCULARDA GÜVENLİK UYGULAMALARI
İnternet hizmeti sunan herhangi bir oluşuma İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) denir. Bu tanım
çerçevesinde çevirmeli internet erişimi sunan bir işletmeden, Uluslararası Telekomünikasyon
Birliği (İnternational Telecommunication Union - ITU)’ne kadar internet hizmeti veren her
kuruluş İSS olarak görülebilir. İnternet servis sağlayıcıları kendilerine ait bilgisayar donanımı ve
yerel şebekeden kiraladığı hatlar aracılığı ile kullanıcıları yerel ve uluslararası internet
omurgalarına taşımak için çalışır. İnternet ise, TCP/IP protokol takımı ile kontrol edilen,
birbirinden tamamen farklı işletim sistemlerine sahip bilgisayar sistemleri arasında paket
anahtarlamalı veri iletimini destekleyen, birbirleri arasındaki bağlantıların telekomünikasyon
(ISS) altyapısı ile sağlandığı küresel bir bilgisayar şebekesidir. Bilgisayarlar arası iletişim TCP/IP
olarak adlandırılan iletişim protokolü kullanılarak gerçekleştirilir. Ip’nin başlıca görevi, iletimi
yapılacak olan verinin paketlenmesi ve iletim sırasında izlenecek sanal yola dair bir yönlendirme
adresi verilmesini içermektedir. TCP’nin görevi ise söz konusu veri paketlerinin ne şekilde
iletiminin yapılacağını ve diğer uç noktada ne şekilde birleştirileceğini kapsamaktadır (Güngör
ve Evren, 2002). Giriş kısıtlamasının veya yasağının olmadığı, isteyen herkesin serbestçe
girebildiği bilgisayar ağlarına açık bilgisayar ağları denir. Bu nedenle açık ağlarda güvenlik en
büyük problemdir (Kırımlı, 2007).
İnternet ortamında matematiksel algoritmaların gücüyle şifrelemeye dayalı güvenli bir kanal
oluşturulması için Ssl/Tls protokolü geliştirilmiştir. Bu protokol bulunulan ağda veya internet
ortamında iletişim kanalını dinleyerek verileri elde etmeye veya veri iletimini durdurmaya ya da
değiştirmeye çalışan saldırganlardan korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bilgi gizliliği ve
bütünlüğünün korunmasının yanında, göndericinin ve alıcının kimliğinin doğrulanması
gereklidir. Veri güvenliği kavramları burada büyük önem arz etmektedir. Veri güvenliğinin
sağlanması için kriptolojiden yararlanılır. Anahtar değişimi sırasında Diffie - Hellman
algoritmasının, blok şifrelemede AES algoritmasının, özetleme de SHA algoritmalarının
kullanımı örnek olarak gösterilebilir. Bir bağlantı işlemi içerisinde birden fazla şifreleme
algoritması kullanılabilir. Şifreleme algoritmalarının kullanımı sonucunda bağlantı güvenliği,
arttırılmış ve açıkları en aza indirgenmiş olacaktır (Fischlin, Lehmann, ve Wagner, 2010).
İlk web tarayıcısı 1991 yılında geliştirilmiştir. Web tarayıcılarının geliştirilmesiyle
bilgisayarlar üzerindeki erişim artmaya başlamış ve güvenlik problemleri gündeme gelmiştir.
Neyse ki mühendisler webin başlangıcından itibaren bu konular üzerine çalışmalar
geliştirmekteydi. Bu gelişmelerin gerçekleştiği sıralarda, 1994 yılında şifreleme biliminin
araçlarını kullanarak ağ üzerinden taraflar arasında güvenli bir iletişim kanalının kurulmasını
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sağlamak üzere Ssl protokolü Netscape tarafından geliştirilmiştir. Netscape Ssl 1.0’ı geliştirdiği
sıralarda Mosaic en popüler web tarayıcısıydı. Netscape Ssl 1.0 sürümünü geliştirdikten beş ay
sonra sürümünü güncelleyerek Ssl 2.0 ve Netscape Navigator tarayıcısını geliştirdi. Sonrasında
Ssl 3.0 geliştirildi, Ssl gelişimine Tls 1.0, Tls 1.1 ve Tls 1.2 ile devam etti. Aslında isim
değişiminin dışında Tls, Ssl’den başka bir şey değildir. Tls protokolü sunucu-istemci
uygulamalarının, ağ üzerinden dinlenmelerinin ve asıl veri üzerinde oynama yapılmasının
engellenmesini sağlamaktadır. Bu protokoller OSI modelinin uygulama katmanında
çalışmaktadır. Ssl/Tls üzerinde bağlantı güvenliği sertifikalar ile sağlanır. Sistem yöneticileri
sertifikalarını kendileri oluşturabileceği gibi ücret karşılığı da satın alabilirler. Popüler sertifika
sağlayıcıları AT&T Certificate Services, GTE CyberTrust, KeyWitness International, Microsoft,
Thawte Consulting ve VeriSign olarak sıralanabilir (Thomas, 2000).
Tarayıcı üzerinde sertifika ile korunan bir siteye giriş yapıldığında adres satırında “http://...”
olarak devam eden kısım “https://...” olarak değişecektir. Günümüzde güvenliğin sağlandığını
kullanıcıya belirtmek için bu alana sarı kilit resmi de gelebilmektedir. Bu alandan sertifikanın kim
tarafından sağlandığı, geçerlilik süresi gibi bilgiler görülebilir. Bu sertifika, kullanıcı adı, parola,
kredi kartı gibi bilgilerin, gerekliyse tüm oturum bilgilerinin şifrelenerek iletilmesini sağlar. Ftp
sunucuya bağlantı aşamasında da yönetici tarafından oluşturulan veya satın alınan sertifika
sayesinde, ftp kullanıcılarının giriş yaptığı bilgilerin güvenli kanal üzerinden sunucuya
aktarılması sağlanır ve işlemler, asimetrik (açık anahtar) kriptografi kullanılarak gerçekleştirilir.
Asimetrik kriptografiyle birlikte simetrik kriptografi, mesaj özet (hash) fonksiyonları ve sayısal
imzalama gibi kriptoloji biliminin sağladığı araçlar kullanılarak Ssl/Tls üzerinde güvenlik daha
da arttırılmaya çalışılmaktadır (Dierks, 2008). FTP Sunucular için sertifika oluşturma adımları ve
güvenli bağlantı örneği uygulamada incelenmiştir.
6.1 . Linux Tabanlı CentOS Üzerinde Ssl/Tls Uygulaması
CentOS, topluma hizmet amacıyla geliştirilen bir işletim sistemi türüdür. Red Hat Enterprise
Linux (RHEL) tarafından tam destek alan ve ücretsiz olarak edinilmesi mümkün olan Linux
türevlerinden birisidir. Sunucu yönetmek amacıyla organizasyonlar, şirketler, çalışanlar ve ev
kullanıcıları tarafından öncelikli tercihler arasındadır. CentOS işletim sistemi web sunucusu,
dosya sunucusu, ftp sunucusu, isim sunucusu gibi birçok hizmeti güçlü ve esnek yapısıyla
kolaylıkla sağlamaktadır. CentOS işletim sistemi, sunucu sistemleri için tam yetenekli, hızlı,
güvenli ve anahtar teslim çözümlerin bulunduğu bir yapıdır (Hobson, 2013).
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CentOS işletim sistemi “Community ENTerprise Operating System” kelimeleri üzerinden
türetilen özgür, açık kaynak kodlu işletim sistemidir. CentOS açık kaynak kodlu işletim sistemi
olduğundan dolayı kullanıcı, kaynak kodunu değiştirmekte ve her hangi bir duruma uyarlamakta
özgürdür. CentOS dünya genelinde uygulamaları ve hizmetleri yürütmek amacında olan insanlar
tarafından kullanılan en güvenilir platformlardan birisidir. Yeni başlayanlar için Fedora ve
Ubuntu gibi sürümleri kullanarak sunucular kurmak olağan bir durumdur. Bu sürümler
mükemmel masaüstü olanakları barındırmasına rağmen, sunucu için uygun değildir. Çünkü bu
yazılımların versiyonları temelinde değişiklik göstermektedir. CentOS ise uzun süreli spesifik
yazılım versiyonları ortaya koymaktadır ki buda kullanıcının hoş olmayan sürprizlerle
karşılaşmasını engellemektedir. Linux sistemlerin özellikleri; geniş çaplı destek, düşük riskli
güvenlik güncelleştirmeleri, düzenli güncellemeler ve hata düzeltmeler olarak sıralanabilir. Sonuç
olarak, bu sebeplerden ötürü Linux türevi işletim sistemleri, sunucular için açık ara en uygun
sonuç olarak görülmektedir. Ayrıca eğer donanımınız yeterliyse ve CentOS günlük kullanım için
yazılım ihtiyacınızı karşılıyorsa, CentOS’u sunucu ve masaüstü için en ideal dağıtım olarak
tanımlayabilirsiniz. Bunun sonucunda uzun süre desteğe sahip olacaksınız ve de her yeni gün 100
ayrı yeni paket yüklemek zorunda kalmayacaksınız (Angenendt, Membrey, ve Verhoeven, 2009).
6.1.1 Sunucu üzerinde web servisi kurulumu
CentOS kurulumu Ek-1 de verilmiştir Sisteme giriş yapıldıktan sonra, dhcp’ye dinamik ip
için istek gönderilir ve bağlantı atanan ip üzerinden kontrol edilir. İnternet bağlantısı
sağlandığında ilk yapılması gereken işlem, sistemin güncellenmesidir (Şekil 6.1). Güncellemeler
yüklendikten sonra bilgisayarın web ve ftp servis sunucusu olarak hizmet vermesi için gerekli
yazılımlar

yüklenecektir.

Yazılımlar

yüklendikten

sonra

güvenlik

çalışmaları

gerçekleştirilecektir.
Sistemde statik ip tanımlaması yapılabilmesi için belirtilen dosyada gerekli eklemeler ve
düzeltmeler yapılmalıdır. Sadece belirtilen satırlarda düzeltmeler yapılması yeterli olacaktır.
Dosya içerisindeki diğer satırların donanım bilgisi içerdiğinden değiştirilmesi uygun değildir.
Aşağıda örnek statik ip tanımlaması gösterilmiştir:
 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.55
NETMASK=255.255.255.0
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GATEWAY=192.168.1.250
ONBOOT=yes
 service network restart
Şekil 6.1 Kullanılan Komutlar:
 dhclient
 ifconfig eth0
 yum update

Şekil 6.1. Sisteme Giriş ve Network Tanımı.
Sistemde hizmet vermesi gereken servislerin kurulumu ekran görüntüsünde olduğu gibi
gerçekleştirilir (Şekil 6.2). Httpd yazılımı apache web sunucusu yazılımı, Wget web üzerinden
dosya indirmek için kullanılan yazılım ve Nano metin düzenlemeleri için kullanılan bir metin
editörü yazılımıdır. Kurulum onaylanarak (y) devam edilir.
Şekil 6.2 Kullanılan Komutlar:
 yum install httpd wget nano
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Şekil 6.2. Yazılım Yüklemesi.
Bu aşamada Apache web sunucusunun istek bekleyeceği portlar konfigürasyon dosyasına
eklenir (Şekil 6.3). Aynı işlem herhangi bir metin editörü (vi, nano) yardımıyla da
gerçekleştirilebilir. 80 portu genel web portu, 443 ise güvenli web portu olarak çalışır.
Şekil 6.3 Kullanılan Komutlar:
 echo “ServerName localhost:80” >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
 echo “ServerName localhost:443” >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
 cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | tail -2

Şekil 6.3. Web Servisinin Port İşlemleri.

54

Apache web sunucusunun sistem açılışında otomatik olarak çalışması için gerekli açılış
ayarları yapılabilir (Şekil 6.4). Belirtilen seviyelerde sunucunun çalışması için bu düzeltmeler
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle servis bilgisayar açıldığında otomatik olarak çalışmaya
başlayacaktır.
Şekil 6.4 Kullanılan Komutlar:
 chkconfig --list httpd
 chkconfig --level 2345 httpd on
 chkconfig --list httpd

Şekil 6.4. Web Servisinin Açılış Konfigürasyonu.
Web

servisinin

ayarlarına

uygun

olarak,

sunucunun

da

güvenlik

ayarlarının

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Firewall yani güvenlik duvarı üzerindeki ayarlar sağlandığında,
web servisinin sunduğu hizmete, dışarıdan bağlantı izinleri verilmiş olacaktır. Bir başka deyişle
bu aşamada firewall ayarları gerçekleştirilerek gelen bağlantılara (web sitesi istekleri) izin
verilecektir (Şekil 6.5). Artık web siteleri için gelen istekler kurulan Apache web servisi
tarafından yanıtlanacaktır. Bu aşamadan sonra Apache web servisinin sunucu konfigürasyonları
düzenlenir.
Şekil 6.5 Kullanılan Komutlar:
 iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
 iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
 service iptables save
 service iptables restart
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Şekil 6.5. Firewall Konfigürasyonu.
Virtual host yapılandırması, sunucu üzerinde birden fazla web sitesinin barındırılmasını
sağlayan konfigürasyonlar bütünüdür. Hazırlanan sistem içerisinde, her kullanıcının kendi web
sitesinde bulunan dosyalara ağ üzerindeki saldırılardan veya güvenlik açıklarından etkilenmeden
erişimini sağlayan şifreli kanal yapısı oluşturulacaktır. Öncelikle, tanımlanacak virtual host
konfigürasyonlarının tutulacağı dizin, web servisinin ayarlarına eklenmelidir. Apache web servisi
için,

virtual

host

olarak

tanımlanacak

web

sitelerinin

konfigürasyon

dosyaları

/etc/httpd/conf.d/vhosts.d/ dizininde oluşturulmalıdır (Şekil 6.6.). Web sunucusunun sistematik
çalışması ve istenmeyen bir durumda yanıt verebilmesi için default virtual host tanımlanır.
Sonrasında ise normal virtual host tanımlamaları gerçekleştirilir. Şekil 6.6 üzerinde default.conf
isminde bir virtual host tanımlaması gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan default.conf dosyasının
içeriği Şekil 6.7. üzerinde açıklanmıştır. Ayrıca ilerleyen aşamalarda normal virtual host tanımları
da gerçekleştirilmiştir.
Şekil 6.6 Kullanılan Komutlar:
 echo “Include conf.d/vhosts.d/*.conf” >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
 echo “NameVirtualHost *:80” >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
 cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | tail -2
 mkdir -p /etc/httpd/conf.d/vhosts.d
 cd /etc/httpd/conf.d/vhosts.d
 pwd
 touch default.conf
 nano default.conf
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Şekil 6.6. Virtual Host Yapısı.
Bir önceki ekran görüntüsünde (Şekil 6.6) verilen son komut ile açılan dosyanın içerisine
default virtual host bilgileri eklenir. Ekran görüntüsünde default.conf dosyasının içerisine örnek
default virtual host tanımlaması oluşturulmuştur (Şekil 6.7).

Virtual host tanımlamasında

DocumentRoot olarak belirlenen dizin sistem yöneticisi tarafından ayrı bir yer olarak
gösterilebilir. Bu dizin web sitesinin dosyalarının bulunduğu dizindir. Yani belirtilen
konfigürasyonlara ait web sitelerinin dosyaları DocumentRoot olarak belirtilen dizinin içerisinde
bulunmalıdır.
Şekil 6.7 Dosyada Oluşturulan Satırlar:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin default@tez.com
ServerName default
ServerAlias default
DirectoryIndex index.html index.php index.cgi
DocumentRoot /var/www/html/
ErrorLog /var/www/html/error.log
CustomLog /var/www/html/access.log combined
LogLevel warn
</VirtualHost>
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Şekil 6.7. Default Virtual Host Tanımı.
Default virtual host tanımlaması ve düzenlemesi yapıldıktan sonra, konfigürasyon dosyası
içerisinde belirtilen dizin oluşturulur ve sunucu üzerindeki web servisi yeniden başlatılır (Şekil
6.8). Ekran görüntüsünde (Şekil 6.8) yapılan işlemler; default host tanımlamasında belirtilen dizin
içerisine girilerek index.html isminde örnek web sayfası oluşturuldu, sonrasında ise servis
yeniden başlatıldı. Servis başlatıldıktan sonra default virtual host için örnek index.html sayfası
düzenlendi.
Şekil 6.8 Kullanılan Komutlar:
 cd /var/www/html/
 pwd
 touch index.html
 service httpd restart
 nano index.html
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Şekil 6.8. Virtual Host Olarak Tanımlanan Dizin Düzenlemesi.
Hazırlanan default virtual host için index.html örneği belirtilmiştir (Şekil 6.9). Dosya
üzerinde yapılan değişiklikler kaydedilerek çıkış gerçekleştirilir. Bu aşamadan sonra internet
tarayıcısına sunucu bilgisayarın ip adresi ( http://ip_addr ) yazılarak kontrol sağlanabilir.

Şekil 6.9. Default Host İçin Oluşturulan Dosya İçeriği.
Şekil 6.10 incelendiğinde hazırlanan index.html sayfası sistem üzerinde kullanıcıya bilgi
vermektedir. Sayfa sistem yöneticisine bağlı olarak istenildiği gibi özelleştirilebilir. Sunucu
bilgisayarın ip adresi “ifconfig -a” komutuyla öğrenilebilir.
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Şekil 6.10. Default Host İçin Oluşturulan Dosyanın Test Ekranı.
Default host ile ilgili son bir güncelleme daha yaparak sistem için yeni virtual host tasarımları
gerçekleştirilir. Apache web sunucusunun index sayfasını bulamadığı zaman yayına alacağı
default noindex sayfasını silerek, bir önceki aşamada hazırlanılan index.html için
/var/www/error/noindex.html sembolik linki verilir (Şekil 6.11). Böylelikle işlemlerde herhangi
bir aksama olamadan default host olarak tanımlı alana ulaşılabilir. Bu örnekte default virtual host
/var/www/html/ dizini olarak tanımlanmıştır. Fakat isteğe göre bu adresin sonuna eklemeler
yapılarak istenildiği şekilde değiştirilebilir. Yani default isminde bir dizin oluşturularak default
virtual host için DocumentRoot olarak tanımlanabilir. Bu kısım tamamen yöneticinin isteği
doğrultusunda değiştirilebilir.
Şekil 6.11 Kullanılan Komutlar:
 rm -fr /var/www/error/noindex.html
 ln -s /var/www/html/index.html /var/www/error/noindex.html
 file /var/www/error/noindex.html
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Şekil 6.11. Default Host İçin Sembolik Link Ekleme.
Sunucu içerisinde default host tanımlamasındaki (Şekil 6.6) gibi aynı adımlar kullanılarak
normal virtual host uygulamaları gerçekleştirilir. Virtual host bilgilerinin bulunduğu dizinde
tez1.com için yeni bir konfigürasyon tanımlaması yapılmalıdır. Ekran görüntüsünde olduğu gibi,
konfigürasyon tanımlaması için tez1.com.conf dosyası oluşturulmuş ve düzenleme yapılabilmesi
için metin editörü ile açılmıştır (Şekil 6.12).
Şekil 6.12 Kullanılan Komutlar:
 touch /etc/httpd/conf.d/vhosts.d/tez1.com.conf
 nano /etc/httpd/conf.d/vhosts.d/tez1.com.conf

Şekil 6.12. Örnek Virtual Host Dosyası.
Tez1.com isimli virtual host için ayarlar konfigüre edilmelidir (Şekil 6.13). Virtual host için
hazırlanan tez1.com.conf dosyasının içeriği gereksinimler doğrultusunda geliştirilebilir.
Konfigürasyon dosyası kaydedilerek kapatılır.
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Şekil 6.13 Dosyada Oluşturulan Satırlar:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin tez1@tez1.com
ServerName tez1.com
ServerAlias tez1.com
DirectoryIndex index.html index.php index.cgi
DocumentRoot /var/www/html/tez1.com/
ErrorLog /var/www/html/tez1.com/error.log
CustomLog /var/www/html/tez1.com/access.log combined
LogLevel warn
</VirtualHost>

Şekil 6.13. Örnek Virtual Host Dosyasının İçeriği.
Konfigürasyon dosyasında DocumentRoot olarak belirtilen dizin oluşturulmalıdır. Ayarlar
konfigüre edildikten sonra sunucu üzerinde çalışan web servisi yeniden başlatılmalıdır (Şekil
6.14). Dizin oluşturulmadan servis yeniden başlatılırsa web sunucusu hata verecektir. Bu yüzden
öncelikle belirtilen dizin oluşturulmalı sonra servis yeniden başlatılmalıdır. Servis yeniden
başlatıldıktan sonra oluşturulan dizine yayın yapılacak dosyalar taşınabilir. Bu virtual host için,
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örnek index.html dosyası oluşturulmuş ve son komut kullanılarak nano editörüyle açılarak
düzenlenmiştir (Şekil 6.14).
Şekil 6.14 Kullanılan Komutlar:
 mkdir -p /var/www/html/tez1.com
 touch /var/www/html/tez1.com/index.html
 service httpd restart
 nano /var/www/html/tez1.com/index.html

Şekil 6.14. Virtual Host Dizininin Oluşturulması.
Tez1.com için oluşturulan örnek index.html dosyasının içeriği ekran görüntüsünde olduğu
gibi düzenlenmiştir (Şekil 6.15).
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Şekil 6.15. Örnek Virtual Host İçin Web Sayfası İçeriği.
Tarayıcının adres satırına http://ipadresi/tez1.com/ yazılarak örnek olarak hazırlanan
index.html sayfasına erişim sağlanabilir (Şekil 6.16). Böylelikle örnek web servisi, sunucu
üzerinde hatasız olarak çalışmaktadır.

Şekil 6.16. Örnek Virtual Host İçin Tarayıcıdaki Ekran Görüntüsü.
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6.1.2 Sunucu üzerinde ftp servisi kurulumu
Ftp kullanıcıların uzaktaki bilgisayarda bulunan dosyalara erişimini sağlayan bir servis
yapısıdır. Bu aşamada, sunucuya ftp servisi üzerinden erişim sırasındaki güvenliği arttırma
çalışmaları yapılmış ve adım adım incelenmiştir. Ftp üzerinde açıkta Tls isteyerek, sistem üzerine
gelen veriler, veri şifreleme algoritmalarıyla güvenli kanal üzerinden sunucuya iletilecektir.
CentOS işletim sisteminde PureFTP programı yardımıyla, sunucu üzerinde ftp servisi
çalıştırılacak ve güvenlik uygulamaları gerçekleştirilecektir. PureFTP programı kullanım ve yapı
bakımından güvenliği arttırılabilir, geliştirilebilir bir ftp servis yazılımıdır.
PureFTP programını kurmak için öncelikle CentOS işletim sistemine Epel reposunun
eklenmesi gerekmektedir. Repolar işletim sistemlerinin paket deposu olarak çalışmaktadır.
Sistemler için programlar toplu olarak bu repolar üzerinde tutulur. Bazı programlar sistemle
beraber gelen repolarda olmayabilir. Bu durumda programın bulunduğu repo sisteme eklenebilir.
Bir başka deyişle aynı sisteme birden fazla repo eklenebilir. CentOS işletim sistemiyle beraber
gelen repoda PureFTP programı olmadığı için, programın bulunduğu Epel reposu sisteme
eklenmelidir. Ekran görüntüsündeki kurulum onaylanarak yüklemeye izin verilir ve işlem
tamamlanır (Şekil 6.17.). Böylelikle kurulu olan sisteme Epel reposu eklenmiş olur.
Şekil 6.17 Kullanılan Komutlar:
 yum install http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Şekil 6.17. CentOS Epel Reposunun Eklenmesi.
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Repo eklendikten sonraki aşama ise güvenlik çalışmalarının yapılacağı PureFTP ftp
servisinin kurulmasıdır. Ekran görüntüsünde programın kurulumu gerçekleşmektedir (Şekil
6.18). Eklenen repo üzerinde PureFTP servis yazılımı olduğundan dolayı, tarama sonucunda
bulunur ve kurulum işlemi onaylanarak gerçekleştirilir.
Şekil 6.18 Kullanılan Komutlar:
 yum install pure-ftpd

Şekil 6.18. PureFTP Servisinin Kurulması.
Ftp servisi kurulduktan sonra konfigürasyon dosyalarının bulunduğu dizin içerisine geçerek
servis ayarlamaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 6.19). Herhangi bir metin editörü (yeni başlayanlar
için tercihen nano) yardımıyla, alt kısımda belirtilen alanlar uygun olarak değiştirilmelidir.
Değişiklikler gerçekleştirildikten sonra, konfigürasyon dosyasına kaydedilerek çıkış yapılır.
Konfigürasyon dosyası üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra servis yeniden başlatılmalıdır.
Şekil 6.19 Kullanılan Komutlar:
 cd /etc/pure-ftpd/
 ls -l
 nano pure-ftpd.conf
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Şekil 6.19 Dosyada Düzenlenmesi Gereken Satırlar:
 ChrootEveryone yes
 MaxClientsNumber 20
 NoAnonymous yes
 PureDB /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.pdb
 PassivePortRange 30000 40000
 #Comment MinUID
 #MinUID 500
 AnonymousCantUpload yes
 #Quota =1000 files and 100 MB per user
 Quota 1000:100
 MaxDiskUsage 90
 TLS 2

Şekil 6.19. PureFTP Servisinin Konfigürasyon Dosyası.
Ftp sunucu üzerinde açık anahtar sertifikası oluşturulur ve oluşturulan sertifika PureFTP
servisi için tanımlanır (Şekil 6.20). Oluşturulan sertifikanın geçerlilik süresi (days), Rsa
algoritmasının boyutu (2048, 1024) gibi sertifika özellikleri yapılandırma sırasında belirtilebilir.
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Sertifika oluşturulurken istenilen bilgiler, sunucu üzerine bağlantı onay sürecinde ekranda
gösterilecektir.
Şekil 6.20 Kullanılan Komutlar:
 openssl req –x509 –nodes –days 365 –newkey rsa:2048 –keyout /etc/pki/pure-ftpd/pureftpd.pem –out /etc/pki/pure-ftpd/pure-ftpd.pem

Şekil 6.20. TLS Uygulaması İçin Sertifika Oluşturulması.
Oluşturulan sertifikanın güvenlik nedeniyle, sadece kullanıcısında (root) okuma ve yazma
izinleri kalacak şekilde yetkilendirilir (Şekil 6.21). Sertifikanın bulunduğu dizin listelendiğinde
izinlerin belirtildiği gibi düzenlendiği görülebilir. Oluşturulan sertifikanın içeriği için ise
/etc/pki/pure-ftpd/pure-ftpd.pem dosyası incelenebilir.
Şekil 6.21 Kullanılan Komutlar:
 chmod 600 /etc/pki/pure-ftpd/pure-ftpd.pem
 ls -l /etc/pki/pure-ftpd/pure-ftpd.pem
 cat /etc/pki/pure-ftpd/pure-ftpd.pem | less
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Şekil 6.21. TLS Sertifikasının İzinleri.
Ftp bağlantısında güvenlik için kullanılacak, örnek sertifikanın içeriği şekil 6.22’de
incelenebilir. Sertifika, verilen bilgiler doğrultusunda özel olarak üretilmiştir. Sonrasında
sertifikanın değişimi için sadece şekil 6.20’deki işlemler gerçekleştirilerek yeni sertifika
oluşturulabilir ve sisteme eklenebilir.

Şekil 6.22. TLS Sertifikasının İçeriği.
PureFTP ve httpd yazılımlarının konfigürasyon dosyaları değiştirildiği için bu aşamada
servislerin yeniden başlatılması gerekmektedir (Şekil 6.23).
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Şekil 6.23 Kullanılan Komutlar:
 cd ~
 service pure-ftpd restart
 service httpd restart

Şekil 6.23. Servislerin Yeniden Başlatılması.
Çalışma kapsamında kurulan ve gerekli güvenlik çalışmalarının yapıldığı web ve ftp
servislerinin çalışması kontrol edilmelidir. Web servisi tarayıcı üzerine ip adresi yazılarak kontrol
edilebilir. Ftp servisinin aktif olarak çalışabilmesi için öncesinde ftp kullanıcısı eklenmesi
gerekmektedir. Kullanıcıya web sitesi için oluşturulan dizin ev dizini olarak tanımlanabilir ya da
istenilen bir dizin tanımlaması gerçekleştirilebilir. Sonrasında yapılması gereken kullanıcıya
atanan ev dizininin sahipliğinin de yeni oluşturulan kullanıcıya tanımlanmasıdır. Bu işlem
sonucunda ftp sunucusuna bir kullanıcı eklenmiş olacaktır (Şekil 6.24). Sistem üzerinde
oluşturulmuş olan ftp kullanıcılarının bilgilerine /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.passwd dosyasından
erişilebilir.
Şekil 6.24 Kullanılan Komutlar:
 pure-pw useradd tez1.com -d /var/www/html/tez1.com/ -u ftp -g ftp
 pure-pw mkdb
 chown -R ftp:ftp /var/www/html/tez1.com/
 ls -l /var/www/html
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Şekil 6.24. TLS Uygulaması İçin FTP Kullanıcısı Oluşturma.
Ftp sunucusuna erişim için iptables (güvenlik duvarı) ayarları güncellenerek bağlantının
kabul edileceği portlar açılmalıdır (Şekil 6.25). Ftp ile ilgili birçok port vardır ya da sistem
yöneticisi istediği bir portu ftp için tanımlayabilir. Örnek 20-21-22-989-990 gibi portlar ftp
bağlantısı için kullanılan portlardır. Güvenliğin arttırılması için bu sistemde pasif (passive) ftp
modu kullanılmıştır. Pasif ftp modu için PureFTP yazılımının konfigürasyon dosyası içerisinde
belirtilen portlar aktif edilmelidir. Bu portların sayısı sistemde bulunan ftp kullanıcısının iki katı
kadar veya daha fazla olabilir. Bu uygulamada rasgele kullanılacak 10000 port belirlenmiş ve
açılmıştır. İptables üzerinde ekleme işlemleri gerçekleştikten sonra yapılan değişiklikler
kaydedilir. İptables için gerekli kayıt işlemi gerçekleştikten sonra güvenlik duvarı servisi yeniden
başlatılır.
Şekil 6.25 Kullanılan Komutlar:
 iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 30000:40000 -j ACCEPT
 iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
 service iptables save
 service iptables restart
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Şekil 6.25. Ftp Sunucusu İçin İptables İşlemleri.
Bir diğer güvenlik izni ise Selinux üzerinde ftp kullanıcılarının ev dizinlerine ulaşma
yetkisinin verilmesidir. İşlem gerçekleştirilmeden önce Selinux’un izinleri kontrol edilmiş ve
sonrasında ftp kullanıcılarının ev dizinlerine erişim yetkisi tanımlanmıştır (Şekil 6.26).
Şekil 6.26 Kullanılan Komutlar:
 getsebool -a | grep ftp_home_dir
 setsebool -P ftp_home_dir=on
 getsebool -a | grep ftp_home_dir

Şekil 6.26. Selinux Ftp Sunucu Konfigürasyonları.
Ftp sunucu olarak hizmet veren bilgisayar üzerinde çalışan, PureFTP servisinin sistem
açılışında otomatik olarak çalışması sağlanmalıdır. Öncesinde PureFTP servisinin sistem
üzerinde çalıştığı seviyeler incelenebilir ve 2., 3., 4. ve 5. seviyelerde çalışması sağlanabilir (Şekil
6.27). Sistem yöneticisine göre açılışta programın çalışacağı seviye değiştirilebilir.
Şekil 6.27 Kullanılan Komutlar:
 chkconfig --list | grep pure-ftpd
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 chkconfig --level 2345 pure-ftpd on
 chkconfig --list | grep pure-ftpd

Şekil 6.27. Ftp Servisinin Sistem Açılış Konfigürasyonları.
Bu aşamaya kadar gerçekleştirilen adımlar sonucu güvenli erişim için kullanılacak Tls
uygulaması hazırlanmıştır. Bu aşamadan sonra sunucuya bağlantı güvenli kanal üzerinden
gerçekleştirilecektir. Sunucuya uzaktan bağlantı için en çok tercih edilen programlardan birisi de
FileZilla’dır. Ücretsiz olan bu program https://filezilla-project.org/download.php?type=client
adresinden indirilip, kurulabilir.
Program kurulduktan sonra bağlantı aşamaları takip edilir (Şekil 6.28):
 File – Site Manager kısmına gelerek yeni bir site eklenir.
 Eklenen sitenin bilgileri girilir.
 Şifreleme türü olarak Require explicit FTP over TLS seçilir.
 Kullanıcı adı ve şifre girilerek bağlan butonu tıklanır. Eğer girilen bilgiler doğru ise bağlantı
için hazırlanmış sertifika ekrana gelecektir.
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Şekil 6.28. FileZilla Bağlantı İşlemleri.
Sunucuya bağlantı aşamasında oluşturulan sertifika onay süreci ekrana gelir. Ekran
görüntüsünden de anlaşılacağı üzere oluşturulan sertifikada 2048 bit RSA, AES ve SHA
algoritmaları kullanılarak veri transferinde güvenlik sağlanmıştır. Sertifika oluşum sürecinde,
sisteme girilen bilgiler ekranda görülecektir (Şekil 6.29).
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Şekil 6.29. Sertifika Onay Süreci.
Sertifika kabul edilip onaylandığında sisteme giriş yapılır ve web sunucudaki verilere
güvenle ulaşılır (Şekil 6.30). Bu işlem sonucunda ftp sunucu üzerinde gerçekleştirilen güvenlik
çalışmalarıyla uzaktaki bilgisayara bağlanılmıştır. Ekran görüntüsünde sağ taraftaki küçük
pencere uzak bilgisayardaki dosyaları, sol taraftaki küçük pencere ise yerel bilgisayarda bulunan
dosyaları göstermektedir (Şekil 6.30). Bu iki ağ arasında gerçekleştirilen veri aktarımı gibi
işlemler güvenle gerçekleştirilebilir.
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Sunucu Bilgisayar

Yerel Bilgisayar

Şekil 6.30. FTP Sunucusuna Bağlantı İşleminin Sonucu.
6.2 . Linux Tabanlı Arch Üzerinde Ssl/Tls Uygulaması
Arch Linux 2002 yılında Judd Vinet tarafından geliştirilmiş olup; Slackware, Crux ve Polish
gibi Linux dağıtımlardan etkilenmiştir. Arch Linux’un etkilendiği bu dağıtımlarda, paket
yöneticisinin olmayışı büyük bir problem oluşturmuştur. Judd Vinet, temel olarak kendi hayatını
kolaylaştırmak amacıyla, Arch Linux için pacman isminde bir paket yöneticisi geliştirmiş ve
otomatik olarak yükleme, güncelleme veya kaldırılma gibi fonksiyonları bu paket yöneticisine
eklemiştir. Yıllar geçtikçe Arch Linux daha fazla kullanıcı toplamayı başarmış ve Distrowatch’da
kullanılan en iyi 10 Linux dağıtımı arasında yerini almıştır. Arch Linux hali hazırda birçok
gönüllü tarafından geliştirilmekte olup, herhangi bir şirket tarafından desteklenmemektedir; ki
zaten amacı da her haliyle ücretsiz ve bağımsız olmaktır. Arch Linux i686/x86-64 sistemleri için
optimize edilerek geliştirilmiş GNU/Linux dağıtımıdır. Dağıtım çok yönlü olup her role uymakta
ve ihtiyacı karşılamaktadır. Sadelik, kodlama anlayışı ve “kendin yap” ilkelerine odaklanarak
dizayn edilmiştir. Arch Linux’un temel yüklemesi minimal bir sisteme dayalıdır. Temel sistemde
her şey kullanıcı isteğine göre düzenlenebilir veya spesifik durumlara uyarlayabilir. Kurulum
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aşaması, grafiksel ara yüz bulunmadığı için diğer Linux türlerine göre zordur. Sürüm mühendislik
ekibi tarafından, zaman zaman yeni yükleme görüntüleri sağlanmaktadır, böylece kurulum ortamı
zamanla daha da kolaylaşmaktadır (Devolder, 2012).
Arch Linux felsefesi, aynı zamanda "Arch Yolu" olarak tanımlanan, KISS (keep it simple,
stupid) ile özetlenmiştir. Bu felsefede çekirdek olarak tanımlanan beş temel ilke vardır; kod
doğruluğu, sadelik, kullanıcı merkezlilik, açıklık ve özgürlük. Sadelik, Arch gelişiminin temel
nesnesi olarak tanımlanmaktadır. Hafif bir yapı sebebiyle daha düşük sistem kaynaklarına
gereksinim duymaktadır. Arch Linux’u oluşturan yapı herhangi bir dağınıklık içermemektedir.
İşletim sistemindeki bütün konfigürasyonlar basit, okuması kolay ve hızlı düzenlenebilmesi için
iyi bir şekilde düzenlenmiş ve dokümanlarla desteklenmiştir. Böylece sistem en ince detayına
kadar düzenlenebilmektedir. Kod doğruluğu, temiz, doğru, basit kodlamayı ima etmektedir.
Yazılım yamaları sadece gerektiğinde sunulmaktadır. Arch Linux’ta kullanılan paketler,
geliştiricilerin felsefesiyle biçimlendirilmektedir yani paket içerisinde sadece gerekli olan kodlar
bulunur ne fazla, ne eksiktir. Kullanıcı merkezlilik, kullanıcıların sistemi bütün özellikleriyle
kullanabilmelerini ve geliştirebilmelerini sağlar. Sistem yönetimi kullanıcı tarafından verilen,
basit komutlara dayandırılmıştır, bu yüzden basit bakım araçlarına sahiptir. Arch Linux basitlik
ve hassas dizaynın yanında mükemmel dokümantasyona da sahiptir. Kullanıcı olarak sisteme yeni
bir özellik eklemek için “kendin yap” felsefesine sahiptir. Birçok Arch Linux kullanıcısı,
problemlerini kendileri çözerek bunları diğer kullanıcılarla paylaşmaktadırlar, bu durum
arkadaşçı ve yardım sever bir ortam oluşturmaktadır. Açıklık, genellikle kullanıcıların
karşılaştıkları

problemlerin

çözümlerini

diğer

kullanıcılarla

paylaşmaları

ilkesine

dayandırılmaktadır. Ayrıca Arch Linux açık bir sistem için basitliği ön planda tutmaktadır.
Açıklık yapılması gerekenleri en basit bir yolla yapmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda
soyutlamaları ortadan kaldırmakta ve daha dik bir öğrenme eğrisine yöneltmektedir. Kullanıcıyı
kolay kontrol edilebilir ve bakımı yapılabilir bir sisteme yönlendirmektedir. Özgürlük, Linux
tabanlı işletim sistemlerinin tercih edilmesinde en önemli faktörler arasındadır. Arch Linux bütün
bir sistemin yeniden inşa edilebileceği bir yol sunmaktadır. Bunun yapılabilmesi için kullanıcısına
kolay bir yönetim ve buna ek olarak, açık kaynak kodlu yazılım kullanma rahatlığı sağlamaktadır
(Devolder, 2012).
Arch Linux son dönemlerde sayısı hızla artan, gayesi ‘kullanıcı dostu’ olmak olan
dağıtımlardan birisi değildir ve Linux ile yeni tanışacak kişilerden ziyade uzun süredir Linux
kullanan kişilere hitap etmektedir. Hızlı, kararlı ve son derece güncel bir dağıtımdır. Basit yapısı
ile kolay yönetilebilir. Burada ‘basitlik’, Arch geliştiricileri tarafından ‘gerekli olmayan eklentiler
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ve değişiklikler olmaksızın’ anlamına gelmekte ve bu felsefe son kullanıcıdan ziyade geliştirici
bakış açısını yansıtmaktadır. Geliştirici ekibin Arch’ın dizaynı ile ilgili yaklaşımı minimalist, kod
doğruluğu ve kod zarafeti çerçevesindedir. Bu özelliklerinin yanında internetten kurulum,
grafiksiz kurulum da dezavantajı olarak görülebilir. Arch Linux’un yapısıyla ilgili bilgiler:
Sürüm Yapısı: Diğer birçok dağıtımın aksine Arch Linux, sürekli devam edebilen bir yapıya
sahiptir. Bunun anlamı, eğer güncellemeler takip ediliyorsa ve eğer yeni bir sürüm çıkarıldıysa,
sistem zaten o sürüme sahiptir demektir. Her yeni sürümle birlikte sistemde bir şeyler değiştirmek
ya da baştan kurmak gerekli değildir! Dağıtıma ait “core” ve “ftp” olmak üzere iki sürüm
bulunmaktadır. Her ikisi de internetten kurulmak ve güncellenmek üzere tasarlanmıştır. Bu
nedenle “core” sürümünün boyutu yaklaşık 290 MB, “ftp” sürümünün boyutu yaklaşık 140
MB’tır. Aralarındaki temel fark, içerdikleri paketler ve sonrasındaki kurulumun nasıl olacağıdır.
Paket Yönetim Sistemi: Arch Linux, pacman adı verilen bir paket yöneticisine sahiptir. Dağıtıma
ait depolar “core”, “extra”, “testing”, “unstable” ve “community” olarak ayrılmıştır. Core deposu
Arch Linux CD’si ile kurulabilecek paketlerin bütününden ibarettir. Pacman ile yalnızca istenen
depolardan paket kurulabilirken, istenen paketlerin belli bir depodan indirilip sabitlenmesi de
sağlanabilir. Dağıtımdaki tüm paketler, i686 ve x86-64 mimarilerine göre derlenmiştir. Arch
Linux’ta yazılımlar, “derlenmiş” ve “kaynak kodundan derlenecek” olmak üzere iki farklı şekilde
kurulabilir. Resmi depolarda bulunan derlenmiş paketlerin yanı sıra, AUR adı verilen sistem
sayesinde çok daha geniş bir yazılım yelpazesi de kullanıcıların ellerinin altındadır. Resmi
depolarda bulunan yazılımların bir özelliği beğenilmediğinde ya da eksiklerinin bulunduğunda,
ABS adı verilen bir diğer sistem ile paket dosyaları indirilip, istenilen şekilde derlenip yeni
paketler oluşturulabilir. Arch Linux paketleri gerçekte PKGBUILD adı verilen metin dosyalarının
ve paketi etkileyecek yama dosyalarının bulunduğu küçük yapılardır. PKGBUILD dosyası
oldukça basit bir yapıya sahiptir ve herhangi bir kullanıcının son derece rahat paket hazırlamasına
olanak verir. Topluluk ve Belgelendirme: Arch Linux’un sitesinden erişilebilen Wiki ve
forumlar, son derece iyi ve güncel belgelere sahiptir. Topluluk bu bakımdan Gentoo’dan sonra en
aktif ikinci topluluk olarak anılmaktadır. Ülkemizde de bulunan Arch Linux Türkiye topluluğu
özellikle Wiki’de, dağıtıma Türkçe belgeler kazandırmaya ve mümkün olduğunca (pacman vb.)
yazılımlar için dil desteği sağlamaya çalışmaktadır (Kanat, 2014). Arch Linux hakkında son sözü
ise geliştiricisi Judd Vinet “Arch Linux ne yapmak istiyorsanız odur.” cümlesiyle açıklamıştır.
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6.2.1 Sunucu üzerinde web servisi kurulumu
Arch Linux kurulumu Ek-2 de verilmiştir. Kurulum gerçekleştirildikten sonra sistem
güncellenerek gerekli çalışmalara başlanır (Şekil 6.31). Güncellemelerin yüklenebilmesi için
internet bağlantısının sağlanmış olması gerekmektedir. Paketler internet ortamında taranarak en
güncel sürümleri ile sisteme eklenecektir. Bu yüzden sistemin internet ayarları tanımlanmalıdır,
bu ayarlar bulunulan ağdaki dhcp üzerinden sağlanabilir yada statik olarak sistem konfigürasyon
dosyalarına eklenebilir (Şekil 6.31). Genel olarak bütün sistemlerde, kurulumlara başlamadan
önce işletim sisteminin son güncellemeleri yüklenmelidir.
Şekil 6.31 Kullanılan Komutlar:
 dhcpcd
 pacman -Syu

Şekil 6.31. Arch Linux Sistem Update.
Sistem güncellendikten sonra Apache web servisi kurulumu pacman komutu yardımıyla
gerçekleştirilir. Aynı zamanda web servisinin yanında terminal için web tarayıcı olarak çalışan
lynx programının da kurlumu gerçekleştirilir (Şekil 6.32). Kurulum tamamlandıktan sonra
Apache servisinin konfigürasyonları düzenlenecektir.
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Şekil 6.32 Kullanılan Komutlar:
 pacman -S apache lynx --noconfirm

Şekil 6.32. Apache Web Servisi ve Lynx Kurulumu.
Apache web servisinin istek bekleyeceği portlar 80 (genel web yayın portu), 443 (güvenli
web yayın portu) servis konfigürasyonlarına eklenir (Şekil 6.33). Böylelikle bu servise belirtilen
portlardan gelecek web istekleri cevaplanacaktır.
Şekil 6.33 Kullanılan Komutlar:
 echo “ServerName localhost:80” >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
 echo “ServerName localhost:443” >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
 cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | tail -2

Şekil 6.33. Web Servisinin Port Konfigürasyonu.
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Bu aşamada Apache web sunucusu çalıştırıldı ve sistem açılışında servisin otomatik olarak
çalışması sağlandı (Şekil6.34).
Şekil 6.34 Kullanılan Komutlar:
 apachectl start
 systemctl enable httpd

Şekil 6.34. Web Servisinin Çalıştırılması Ve Açılış Ayarları.
Sistemin ip adresi web tarayıcının adres satırına yazılarak sunucu kontrol edilebilir. Arch
Linux üzerinde ip adresini öğrenebilmek için gerekli kod ekran görüntüsünde incelenebilir (Şekil
6.35). Bir başka deyişle 172.16.192.205 numaralı ip adresi üzerine herhangi bir bilgisayardan
istek geldiğinde Apache web servisi yayın yapabilecektir. Test işleminden sonra bir sunucuda
birden fazla web sitesi barındırılabilmesi için virtual host tanımlamaları gerçekleştirilecektir.
Virtual host için ilerleyen adımlarda belirtilen dosyalar düzenlenmelidir.
Şekil 6.35 Kullanılan Komutlar:
 ip addr show dev enp0s3

Şekil 6.35. Arch Linux Ip Bilgileri.
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Apache servisi üzerinde virtual host tanımlamalarının gerçekleştirilebilmesi için yazılımın
konfigürasyon dosyası içerisindeki virtual host satırı aktif edilmelidir (Şekil 6.36).
Bu işlem iki yolla gerçekleştirilebilir:
 nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

dosyasının içerisinde bulunan httpd-vhosts.conf ile ilgili

satırın başındaki # işareti kaldırılarak satır açıklama satırı olmaktan çıkarılabilir.
 Bir diğer yöntem ise echo komutu ile dosyanın sonuna istenilen satır eklenir. Ekran
görüntüsünde bu yöntem kullanılmıştır (Şekil 6.36).
echo “Include conf/extra/httpd-vhosts.conf”>> /etc/httpd/conf/httpd.conf
Oluşturulacak virtual host konfigürasyon dosyalarının, sonrasında kullanım ve yapılandırma
kolaylığı sağlaması açısından /etc/httpd/conf/extra/vhosts.d dizini oluşturulur. Tanımlanacak
virtual host konfigürasyon dosyaları bu dizin içerisinde bulundurulur. Böylece virtual host
kullanıcılarını aktif etmek ya da kullanımı sonlandırmak, yani yönetimini sağlamak çok daha
kolay olacaktır.
 mkdir –p /etc/httpd/conf/extra/vhosts.d
Sonraki aşamada ise oluşturulmuş olan vhosts.d dizininin içerisinde virtual host
konfigürasyon dosyalarının olduğunun sunucuya bildirimi gerçekleştirilecektir. Sistemde
bulunan bir metin editörü yardımıyla /etc/httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf dosyasının
düzenlenmesi gerekmektedir.
 nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf

Şekil 6.36. Virtual Host Konfigürasyon Dosyalarının Tutulacağı Dizin İşlemleri.
Şekil 6.36’da açılan virtual host konfigürasyon dosyasının en sonunda bulunan örnek default
konfigürasyon tanımları düzenlenir ve sistem için geçerli olacak konfigürasyonlar eklenir.
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Dosyanın içeriği, ekran görüntüsünde (Şekil 6.37) belirtilmiştir. Bu aşamadan sonra oluşturulacak
virtual host dosyaları /conf/extra/vhosts.d/ dizininin içerisinde tutulacaktır. Nano editörü için
Ctrl+o ile kaydedilir ve Ctrl+x komutuyla çıkış işlemi gerçekleştirilir.
Şekil 6.37 Dosyada Oluşturulan Satırlar:
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /srv/http/
ServerName localhost
ServerAlias localhost
<VirtualHost>

Include conf/extra/vhosts.d/*.conf

Şekil 6.37. Default Virtual Host Tanımı Ve Konfigürasyon Dizini Tanımı.
Düzenlenen dosyada (Şekil 6.37) belirtilen dizinin içerisine virtual hostların *.conf uzantılı
konfigürasyon dosyaları oluşturulmalıdır. Örnek olarak tez1.com virtual host’u için,
tez1.com.conf dosyası /etc/httpd/conf/extra/vhosts.d/ dizininin içerisine oluşturulmalıdır (Şekil
6.38).
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Şekil 6.38 Kullanılan Komutlar:
 touch /etc/httpd/conf/extra/vhosts.d/tez1.com.conf
 nano /etc/httpd/conf/extra/vhosts.d/tez1.com.conf

Şekil 6.38. Uygulama İçin Virtual Host Tanımlamasının Yapılacağı Dosyanın Oluşturulması.
Uygulama için oluşturulan tez1.com.conf dosyasının içeriği düzenlenmiştir (Şekil 6.39). Bu
dosyada belirtilen dizin artık oluşturulan tez1.com için yayın dizini olarak tanımlanmıştır. Dosya
içerisindeki yapılan değişiklikler kaydedilerek kapatılır.
Şekil 6.39 Dosyada Oluşturulan Satırlar:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin tez1@tez1.com
ServerName tez1.com
ServerAlias tez1.com
DirectoryIndex index.html index.php index.cgi
DocumentRoot /srv/http/tez1.com/
<VirtualHost>
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Şekil 6.39. Uygulama İçin Oluşturulan Virtual Host Dosyasının İçeriği.
Tanımlanan konfigürasyon dosyası (tez1.com.conf) içerisinde belirtilen yayın dizini
(DocumentRoot) oluşturulur. Artık bu dizin (tez1.com) içerisindeki bütün dosyalara, tarayıcının
adres satırına http://ip_adresi/tez1.com yazılarak ulaşılabilir. Bu tanımlamanın benzerleri
oluşturularak sistemde birden fazla web sitesi barındırılabilir. Test işlemi için örnek olarak
index.html dosyası oluşturulmuş ve herhangi bir metin editörü yardımıyla içeriği düzenlenmiştir
(Şekil 6.40).
Şekil 6.40 Kullanılan Komutlar:
 mkdir -p /srv/http/tez1.com
 cd /srv/http/tez1.com
 pwd
 touch index.html
 nano index.html
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Şekil 6.40. Vhost1'in Yayın Yapacağı Dizinin Oluşturulması.
Oluşturulan index.html dosyası düzenlenir ve kaydedilip kapatılır (Şekil 6.41). Sonrasında
yapılan

değişikliklerin

http://sunucu_ip_addr/tez1.com

görülebilmesi
yazarak

için

oluşturulan

tarayıcının
index.html

gerçekleştirilir.

Şekil 6.41. Örnek index.html Dosyasının İçeriği.

adres
sayfasının

satırına
kontrolü
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Önceki aşamalarda oluşturulmuş olan index.html dosyasının, tarayıcı üzerindeki görüntüsü
test edilir (Şekil 6.42). Eğer işlemler sırasında farklı bir hata alınmadıysa tarayıcıda belirtilen
ekran görüntüsü oluşacaktır.

Şekil 6.42. Oluşturulan index.html Dosyasının Tarayıcı Üzerindeki Görüntüsü.
Bir sunucu üzerinde birden fazla virtual host tanımlanabilir, böylelikle bir sunucuda birden
fazla web sitesi için hosting hizmeti sağlanmış olur.
6.2.2 Sunucu üzerinde ftp servisi kurulumu
Sistemde bulunan web sitelerinin, kullanıcıları tarafından güvenli erişimini sağlamak için
veri şifreleme algoritmaları yardımıyla bağlantıyı güvenli hale getirme uygulaması için
sunucunun ftp sunucu olarak da hizmet vermesi gerekmektedir. Sunucu üzerinde PureFTP
programı yardımıyla 2048 bit RSA sertifikası oluşturularak verinin güvenli iletimi sağlanacaktır.
Şifrelemenin yapılmasındaki adımlar ekran görüntüleriyle adım adım sunulmuştur. Güvenlik
işlemlerine başlamadan önce OpenSSH ve PureFTP programları kurulmalı ve gerekli
konfigürasyonlar yapılıp şifre algoritması oluşturulmalı ve sunucuya eklenmelidir.
Öncelikle sunucuya OpenSSH ve Wget programlarının kurulumu gerçekleştirilir (Şekil
6.43). Wget programı internet ortamından bir dosya indirmek için kullanılan programdır.
PureFTP programının indirilmesi sırasında kullanılacaktır. OpenSSH ise sertifika oluşturulurken
kullanılacaktır.
Şekil 6.43 Kullanılan Komutlar:
 pacman -S openssh wget
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Şekil 6.43. Openssh Kurulumu.
Sunucu üzerinde Ssl/Tls uygulaması gerçekleştirileceğinden dolayı /etc/ssh/sshd_config
dosyası içerisinde eğer “Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server” satırı yoksa herhangi bir metin
editörü yada önceki aşamalarda olduğu gibi echo komutu yardımıyla eklenmelidir. Fakat genel
olarak bu satır ekli olarak gelmektedir (Şekil 6.44).
Şekil 6.44 Kullanılan Komutlar:
 nano /etc/ssh/sshd_config
Şekil 6.44 Dosyada Oluşturulan Satırlar:
 Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server
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Şekil 6.44. Sshd_Config Dosyasının İçeriğinin Düzenlenmesi.
Openssh için belirtilen konfigürasyon dosyası düzenlendikten sonra servis yeniden başlatılır.
PureFTP programını kurmak için sisteme, kurulumu yapabilecek kullanıcı eklenir, eklenen bu
kullanıcının ev dizininin otomatik olarak oluşturulması sağlanır ve şifre ataması gerçekleştirilir
(Şekil 6.45).
Şekil 6.45 Kullanılan Komutlar:
 systemctl restart sshd
 useradd -m tez
 passwd tez
 visudo
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Şekil 6.45. Pure-Ftp Yazılımının Kurulumu İçin Sisteme Kullanıcı Eklenmesi.
Oluşturulan tez kullanıcısı derleme işlemini yapabilmesi için, root yetkilerini
kullanabilmelidir. Ekran görüntüsünde olduğu gibi tez kullanıcısına root yetkileri atanmalıdır
(Şekil 6.46). Editörden kaydederek çıkış için sırasıyla ESC tuşuna basılır :wq (write and quit)
yazılarak onaylanır. Artık sisteme tez kullanıcısı ile giriş yapılabilir ve gerekli derlemeler
gerçekleştirilebilir.
Şekil 6.46 Dosyada Oluşturulan Satırlar:
 tez ALL=(ALL) ALL
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Şekil 6.46. Oluşturulan Kullanıcıya Root Yetkisinin Verilmesi.
Ekran görüntüsünde tez kullanıcısı olarak sisteme giriş yapılır ve kullanıcının ev dizinine
geçilir. Wget programı yardımıyla PureFTP programı tez kullanıcısının ev dizinine indirilir (Şekil
6.47).
Şekil 6.47 Kullanılan Komutlar:
 su tez
 cd ~
 wget https://aur.archlinux.org/packages/pu/pure-ftpd/pure-ftpd.tar.gz
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Şekil 6.47. Pure Ftp Servisinin Sisteme İndirilmesi.
Ekran görüntüsünde ilk olarak indirilen pure-ftpd.tar.gz dosyası arşivden çıkartılmıştır.
Sonrasında pure-ftpd dizininin içerisine girilerek derleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Şifre
girildikten sonra derleme işlemi gerçekleşir ve son olarak da kurulum gerçekleştirilir (Şekil 6.48).
Şekil 6.48 Kullanılan Komutlar:
 tar -zxvf pure-ftpd.tar.gz
 cd pure-ftpd
 makepkg -s
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Şekil 6.48. Pure Ftpd Servisinin Kurulum Aşaması-1.
Derleme işlemi bittikten sonra belirtilen komut çalıştırılır ve kurulum tamamlanır. Kurulum
bittikten sonra tekrar sisteme root olarak login olunur. Şekil 6.49’daki ekran görüntüsü
alındığında artık sisteme bir ftp servisi kurulmuştur. Geri kalan kısım ise ftp server üzerine gelen
bağlantıların ve aktarılan dosyaların güvenliğini sağlamaktır. Bunun için ftp server programının
ayarları konfigüre edilmeli açık anahtar sertifikası oluşturularak sisteme eklenmelidir.
Şekil 6.49 Kullanılan Komutlar:
 sudo pacman –U pure-ftpd-1.0.36-6-i686.pkg.tar.xz
 su  nano /etc/pure-ftpd.conf
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Şekil 6.49. Pure Ftpd Servisinin Kurulum Aşaması-2.
PureFTP programının konfigüre edilebilmesi için /etc/pure-ftpd.conf dosyası açılarak
düzenlenmesi gereklidir (Şekil 6.50). Aşağıda belirtilen ayarlar sistem yöneticisinin isteği
doğrultusunda güncellenebilecek alanlardır. Belirtilen konfigürasyon dosyası istenilen herhangi
bir metin editörü ile açılarak belirtilen satırlar belge içerisinde düzenlenmelidir. Dosya içerisinde
belirtilen satırlar bulunarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kaydedilerek kapatılır.
Şekil 6.50 Dosyada Düzenlenen Satırlar:
 ChrootEveryone yes
 MaxClientsNumber 20
 NoAnonymous yes
 PureDB /etc/pureftpd.pdb
 #comment MinUID
 #MinUID 100
 PassivePortRange 30000 40000
 AnonymousCantUpload yes
 #Quota = 1000 files and 100 MB per user
 Quota 1000:100
 MaxDiskUsage 90
 TLS 2
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Şekil 6.50. Ftp Servisinin Konfigürasyon Ayarlarının Gerçekleştirilmesi.
Artık sisteme özgü verilen bilgiler dâhilinde şifreleme algoritması oluşturulabilir ve ftp
üzerine eklenebilir. Öncelikle sistemde eğer /etc/ssl/private dizini yoksa oluşturulmalıdır.
Sonrasında ise belirtilen kod bloğu adım adım sisteme girilerek güvenlik sertifikası
oluşturmalıdır.
Şekil 6.51 Kullanılan Komutlar:
 mkdir –p /etc/ssl/private
 openssl req –x509 –nodes –days 365 –newkey rsa:2048 –keyout \
 /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem \
 -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem
Ekran görüntüsü incelendiğinde ftp üzerinde veriyi şifrelemek için oluşturulacak algoritma
için bilgiler verilmiştir (Şekil 6.51). Sistem üzerinde yeni ve özel olarak üretilmiş olan şifreleme
algoritması artık ftp server üzerinde veriyi şifrelemek için kullanılabilecektir. Oluşturulan
algoritma /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem dosyasının içerisine kaydedilmiştir.
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Şekil 6.51. Güvenlik Sertifikasının Oluşturulması.
Toplanan

bilgiler

yardımıyla

oluşturulan

veri transferinde

kullanılacak sertifika

algoritmasının ekran görüntüsüdür (Şekil 6.52). Sertifika istenildiği kadar yeniden oluşturulabilir,
ya da sertifikanın geçerlilik süresi oluşturulurken belirlenebilir.
Şekil 6.52 Kullanılan Komutlar:
 cat /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem | less
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Şekil 6.52. Oluşturulan Sertifikanın Şifrelenmiş Halinin Ekran Görüntüsü.
Güvenlik nedeniyle oluşturulan sertifika dosyasının izinleri grup ve diğerlerinden kaldırılır,
root (dosya sahibi) için ise okuma ve yazma (600) yetkileriyle düzenlenir. PureFTP servisi
yeniden başlatılır ve sonrasında sistem açılışında, servisin yapılmış olan konfigürasyonlar ile
otomatik olarak çalışması sağlanır. Bu aşamada ftp kullanıcıları sisteme eklenebilir ve eklenilen
kullanıcıların güvenli erişiminin sağlanmasının istendiği ev dizinine bağlantısı yapılır (Şekil
6.53). Böylelikle her kullanıcı kendi ev dizinine güvenli olarak erişmiş olacaktır. Kullanıcıların
eriştikleri yer aynı zamanda virtual host olarak tanımlanmış ve tanımlanan web sitesi için yayın
yapan dizindir. Bu işlem sonucunda kullanıcılar aslında kendi yayınlarının yapıldığı alana güvenli
bir şekilde bağlanmış olacaklardır. Son komutta ise kullanıcılara tanımlanan ev dizininin sahiplik
yetkileri de root üzerinden onlara yani kullanıcılara devredilmiştir. Böylelikle ftp sunucusuna
erişen kullanıcılar kendilerine tanımlanan alan üzerinde silme, oluşturma, değiştirme, ekleme gibi
işlemleri rahatlıkla güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.
Şekil 6.53 Kullanılan Komutlar:
 chmod 600 /etc/ssl/private/*.pem
 systemctl restart pure-ftpd
 systemctl enable pure-ftpd
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 pure-pw useradd tez1.com -d /srv/http/tez1.com -u ftp -g ftp
 pure-pw mkdb
 chown -R ftp:ftp /srv/http/tez1.com/
 ls -l /srv/http/

Şekil 6.53. Sertifika İzinlerinin Düzenlenmesi ve Ftp Kullanıcısı Oluşturma.
Bu aşamaya kadar gerçekleştirilen adımlar sonucu sistem hem web, hem de ftp sunucu olarak
hizmet vermektedir. Ftp bağlantı sırasında güvenli erişim için kullanılacak Tls uygulaması
hazırlanmıştır.

Bu

aşamadan

sonra

sunucuya

bağlantı

güvenli

kanal

üzerinden

gerçekleştirilecektir. Sunucuya uzaktan bağlantı için en çok tercih edilen programlardan birisi de
FileZilla’dır. Ücretsiz olan bu program https://filezilla-project.org/download.php?type=client
adresinden indirilip, kurulabilir.
Program kurulduktan sonra bağlantı aşamaları takip edilir (Şekil 6.54).
 File – Site Manager kısmına gelerek yeni bir site eklenir.
 Eklenen sitenin bilgileri girilir.
 Şifreleme türü olarak Require explicit FTP over TLS seçilir.
 Kullanıcı adı ve şifre girilerek bağlan butonu tıklanır. Eğer girilen bilgiler doğru ise bağlantı
için hazırlanmış sertifika ekrana gelecektir.
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Şekil 6.54. FTP Sunucuya Bağlantı.
Bir önceki aşamada Connect butonu tıklandığında oluşturmuş olan sunucuya bir istek
gönderildi. Eğer bilgiler doğru ve eksiksiz ise sunucu tarafından bağlantının güvenli olduğunu
belirten sertifika görüntüsü ekrana gelecektir (Şekil 6.55). Openssh ile sertifika oluştururken
verilen bilgiler burada gösterilmektedir. Sertifika kabul edilip onaylandığında sisteme girilebilir
ve kullanıcı web sunucuda kendine tanımlanmış alan içerisindeki verilere güvenle ulaşabilir.
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Şekil 6.55. Ftp Sunucuya Bağlanırken Sertifika Onayı.
Bu işlem sonucunda ftp sunucu üzerinde gerçekleştirilen güvenlik çalışmalarıyla uzaktaki
bilgisayara bağlanılmıştır. Ekran görüntüsünde sağ taraftaki küçük pencere uzak bilgisayardaki
dosyaları, sol taraftaki küçük pencere ise yerel bilgisayarda bulunan dosyaları göstermektedir. Bu
alanlar arasında veri iletişimi artık ağı dinlemeye çalışan kişiler tarafından ele geçirilemeden
güvenli kanal üzerinden gerçekleştirilebilir (Şekil 6.56).
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Sunucu Bilgisayar

Yerel Bilgisayar

Şekil 6.56. Ftp Sunucuya Güvenli Bağlantının Sağlanması ve Dosyaların Listelenmesi.
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7. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Günümüzde internet teknolojilerindeki gelişmeler bilgiye erişim, saklama ve iletme
açısından güvenlik problemleri ortaya çıkarmaktadır. Sürekli güncellenen ve açıkların olduğu bir
sistem olan internet ortamında, güvenli erişim en önemli unsurlardandır. Veriye güvenli erişimin
yanında veri güvenliği kavramlarının da sağlanması güvenlik için ön koşuldur. İnternetin
kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. Ticari-bireysel işlemler, haberleşme gibi birçok işlem
internet ortamından gerçekleştirilebilmektedir. İnternet ortamında gerçekleştirilebilen işlem
sayısı arttıkça kriptografik güvenlik yöntemlerine ihtiyaç da artmaktadır. Bu ihtiyaç göz önüne
alınarak ftp sunuculara güvenli erişim yönetimi çalışmaları yapılmıştır. Linux tabanlı sunucular
üzerindeki ftp bağlantıları sırasında kullanılabilen kriptografik algoritmalar genel olarak
incelenmiş ve uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
Sunucu sistemlerinde Linux genellikle tercih edilen işletim sistemlerindendir. Bu yüzden ftp
servislerine güvenli erişim çalışmalarında Ssl/Tls uygulaması CentOS ve Arch Linux türleri
üzerinde yapılmıştır.
Sunucu üzerinde Apache web servisi kurularak virtual host tanımlamaları yapılmış ve bir
sunucuda birden fazla web sitesinin barındırılması sağlanmıştır. Bu web sitelerine erişim için ftp
servisi aynı sunucuya eklenerek, üzerinde güvenlik çalışmaları yapılmıştır.
Uygulama ftp servisinde Tls protokolünün son sürümü olan Tls 1.2 kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu sistem erişimde karşılaşılan güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak
amacıyla, ftp servisi üzerinde açık anahtar (asimetrik) kriptografi tekniği kullanılarak güvenli
kanal üzerinden bilgi akışının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Güvenli kanal RSA 2048 bit Tls
1.2 kullanılarak oluşturulmuştur. Uygulama içerisinde güvenliği arttırmak amacıyla simetrik,
asimetrik, mesaj doğrulama kodu ve özet fonksiyonu oluşturma gibi kriptografik algoritmalar
kullanılmıştır. Centos üzerinde ayrıca iptables ve selinux için güvenlik konfigürasyonları
gerçekleştirilmiş ve ftp bağlantısı sırasında passive ftp kullanılarak portların rasgele seçilmesi ve
böylelikle güvenliğin arttırılması amaçlanmıştır. Arch Linux için ise selinux ve iptables servisleri
yüklenmemiş daha basit bir kurulum gerçekleştirilmiştir. Arch Linux tamamen kullanıcı
tarafından geliştirilebilen, açık ve sade bir sistem olduğundan dolayı sistem kurulumunda selinux
ve iptables gibi servisler yüklenmemektedir. Fakat eğer isterse sistem yöneticileri bu servisleri de
çalışmaya entegre edebilirler.
Günümüzde sunucularda kullanılan güvenlik çalışmaları yapılmamış ftp servislerinin, erişim
sırasında saldırganlar tarafından, dinlenebilme ve izlenebilme olasılıkları yüksektir. Bu çalışmada
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Ssl/Tls protokolü kullanılarak ftp servisine güvenli olarak, sadece istenilen kişiler tarafından
erişim sağlanmaktadır. Böylece kişisel verilere erişimin güvenliği, üst düzeye çıkarılmıştır.
Ayrıca açık kaynak kodlu sistemler üzerinde gerçekleştirilen bu yapı otomatik olarak her geçen
gün güncellenmekte ve açıklar kapatılmaktadır.
Teknoloji hızla gelişimini sürdürdüğünden dolayı internet, bilgi güvenliği ve iletişimi gibi
kavramlar yakın zamanda daha fazla gündeme gelecektir. Bu çalışma, veri transferinde yaşanan
güvenlik problemleri nedeniyle, bundan sonraki çalışmalara ışık tutabileceği, kaynak olabileceği
düşünülerek gerçekleştirilmiştir.
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EKLER
Ek-1. Linux Tabanlı CentOS Kurulumu
CentOS işletim sisteminin başlangıç seviyesine uygun kurulumu bu bölümde detaylı olarak
incelenmiştir.
Günümüzde işletim sistemleri; Cd-Dvd Rom, Flashdisk gibi donanımlar üzerinden
kurulabilir. CentOS işletim sisteminin kurulumu için imaj dosyası (CD/DVD, flashdisk) yüklenir.
Sistem kurulumuna başlamadan önce, kurulum için hazırlanmış aygıt bilgisayara takılır ve Bios
üzerinden açılışta ilk çalışacak donanım olarak gösterilir. Hazırlanan imaj dosyasının içinde
bulunduğu birimin sistem açılışında otomatik olarak önyüklemesi gerçekleşecektir. CentOS
işletim sistemi ilk kurulum aşamasında, bağlı bulunan diski test etme imkânı sunar. Test etmek
için OK; kuruluma başlamak için Skip butonu seçilerek onaylanır ve kurulum aşamaları başlar
(Şekil 1.1).

Ek 1. 1. CentOS İlk Kurulum ve Test Ekranı.
Kurulum onaylayarak CentOS için giriş ekranı gelir, next butonu tıklanarak bir sonraki
aşamayla devam edilir (Şekil 1.2).

Ek 1. 2. Kurulum Başlangıç Ekranı.
Sistem dili İngilizce olarak seçilmelidir. Sunucu sistemlerinde Türkçe dil seçeneği ileride
birçok olumsuzluğa sebep olabilmektedir. Minimal paketlerin genelinde beraberinde dil desteği
yoktur. Bu yüzden İngilizce seçmek en uygunudur (Şekil 1.3).

Ek 1. 3. Kurulum Dili Ekranı.

Klavye seçiminde ise Türkçe seçilebilir (Şekil 1.4). Bu aşamada kullanmak istediğiniz
klavyeye göre bir seçim yapılması en doğrusudur.

Ek 1. 4. Klavye Seçim Ekranı.
Basit bir kurulum gerçekleştirileceğinden dolayı depolama olarak Basic Storage seçilerek
devam edilir (Şekil 1.5).

Ek 1. 5. Disk Seçimi İle İlgili Ekran.
Kurulumun yapılacağı disk boş ve bölümlendirilmemiş olduğundan dolayı, disk üzerinde
işlemler gerçekleştirileceğinin uyarısı ekranda görülecektir (Şekil 1.6).

Ek 1. 6. Disk Bilgisi.

Bilgisayarın network üzerindeki ismi ve network ayarlarının yapılandırılabileceği ekrandır
(Şekil

1.7).

İstenilirse

network

ayarları,

bulunulan

ağın

konfigürasyonlarına

göre

yapılandırılabilir, fakat kurulumda bu aşamada işlem yapılmamıştır. Gerekli değişiklikler
terminal ekranından kurulum sonrasında gerçekleştirilecektir.

Ek 1. 7. Bilgisayar Adı ve Network İşlemleri.
Bu kısımda bulunulan yere yakın olan time zone seçilerek zaman ayarları yapılır (Şekil 1.8).
Sistem üzerinde bulunulan yere göre saat dilimleri tanımlanmıştır. Kurulum yöneticisi ister görsel
ekranı kullanarak, isterse de alt kısımda bulunan açılır pencereden bulunduğu yeri seçebilir.

Ek 1. 8. Saat Dilimi Seçimi.
Sistemin güvenliği için yöneticinin (root) şifre ataması kurulum sırasında gerçekleştirilir.
Sisteme yönetici olarak giriş için kullanılacak olan şifre bu aşamada belirlenmelidir (Şekil 1.9).
Fakat sistem açıldıktan sonra terminal üzerinden şifre değiştirilebilir.

Ek 1. 9. Root Şifresi Atanması.

Disk üzerine kurulum yapılacağı tür ile ilgili seçim bu aşamada gerçekleştirilir. Disk
üzerindeki bölümlerin sistem yöneticisi tarafından ayarlanabilmesi için Create Custom Layout
seçilerek bir sonraki aşamaya geçilir (Şekil 1.10).

Ek 1. 10. Disk Üzerine Kurulum Türleri.
Gelen ekran üzerinde kurulumun gerçekleştirileceği boş alan üzerine iki kere tıklanarak, yeni
bölümlerin oluşturulabileceği küçük bir pencere açılır (Şekil 1.11). Bu aşamada bölümlerin
boyutları ve dosya sistem türleri seçilebilir. Eğer istenirse bazı dizinler (root, home, vb.) ayrı
bölümlere kurulabilir. Bu kurulumda bütün dizinler kök dizine bağlanarak, ext4 dosya sistemi
seçilir, bölüm boyutu ayarlanır ve boot dizini kök (/) dizin içerisinde olduğu için alt kısımda
bulunan başlangıç için bölümü işaretle kısmı seçilerek onaylanır.

Ek 1. 11. Disk Üzerindeki Bölümlerin Oluşturulması.
Dizinler bölümlerle ilişkilendirildikten sonra swap disk oluşturulmalıdır. Swap disk sistemde
ram belleğin dolduğu ve hizmet veremediği zamanlarda sabit diskin bir bölümünün ram olarak
çalışabilmesini sağlayan bölümdür. Swap alanı sistemde takılı ram’e göre ayrılır. Swap alanın
oluşturulması için yine swap olarak düşünülen alan üzerine iki defa tıklanır gelen pencereden
bağlantı noktası (Mounth Point) swap olarak seçilir ve boyut belirlenerek işleme devam edilir.
Bölümlendirme işlemi tamamlandıktan sonra next butonu tıklanarak, devam edilir. Yapılan
bölümlendirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için onaylanır ve devam edilir. Bölümlendirmede
son olarak “Write Changes” butonu seçilerek yapılan değişim bölümlere uygulanır (Şekil 1.12).

Ek 1. 12. Oluşturulan Bölümlerin Biçimlendirilmesi.
CentOS işletim sisteminin açılışına şifre koyulabilir ve boot looder yükleneceği alan
belirlenebilir (Şekil 1.13). Temel kurulumda bu alanda değişiklik yapılmamıştır.

Ek 1. 13. Boot Looder Konfigürasyonu.

CentOS kurulumu başlamıştır ve gerekli dosyalar diske yüklenir (Şekil 1.14). Kurulum
bittikten sonra sistem yeniden başlatılır ve terminal ekranından sisteme atanan root şifresi ile giriş
yapılarak istenilen çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Ek 1. 14. Kurulum Dosyalarının Belirtilen Bölümlere Yüklenmesi.

Ek-2. Linux Tabanlı Arch Kurulumu
Sistem kurulumuna başlamadan önce bilgisayarın Bios yardımıyla Cd-Rom üzerinden veya
kurulum hangi birim üzerinden gerçekleştirilmesi isteniyorsa oradan başlaması sağlanır. Bu
durumda ön yükleme işlemi gerçekleşecektir ve belirtilen ekrana ulaşılacaktır (Şekil 2.1).

Ek 2. 1 Arch Linux Kurulumuna Giriş Ekranı.
Arch Linux kurulumunda grafiksel ekran olmadığı için, terminal ekranında kurulum
gerçekleştirilir. Öncelikle klavye dili seçilerek klavyenin rahat kullanımı sağlanmalıdır.
Sonrasında disk ve bölümleri listelenerek incelenebilir ve bölümlerinin oluşturulacağı alana giriş
yapılır. Bir başka deyişle son komut /dev/sda diskinin bölümlerinin oluşturulacağı ekrana giriş
yapar.
Şekil 2.2 Kullanılan Komutlar:
 loadkeys trq
 fdisk -l
 cfdisk /dev/sda

Ek 2. 2. Klavye Ayarları ve Disk Bölümlendirmesine Giriş.
Disk üzerinde ekran görüntüsünde olduğu gibi bölümler oluşturulur (Şekil 2.3). Yapılan
değişiklikler sonrasında /dev/sda1 sistemin kurulacağı bölüm, /dev/sda2 ise swap (takas) olarak
ayrılan bölümlerdir. Fakat sda2 için dosya sistem türü varsayılan olarak Linux olarak atanmıştır.
Alt kısımda bulunan menüden type kısmına giriş yapılır, sda2 için 82 Linux Swap (Solaris) kodu
girilir ve sda2 bölümü swap olarak işaretlenir.

Ek 2. 3. Disk Bölümlendirme İşlemleri.
Disk üzerindeki bölümlerin son hali ekran görüntüsünde belirtildiği şekilde olacaktır (Şekil
2.4). Bu işlemlerden sonra hazırlanılan bölüm tablosunun yazılması gerekmektedir. Alt menüde
bulunan “Write” bölümü seçilerek onaylanır ve “Quit” bölümünden disk düzenleme kısmından
çıkış gerçekleştirilir.

Ek 2. 4. Disk Bölümlendirme İşlemlerinin Son Hali.

Disk üzerinde yapılan değişiklikleri görebilmek için fdisk –l komutu kullanılarak inceleme
yapılabilir (Şekil 2.5). Ekran görüntüsünde incelenebileceği üzerine oluşturulan /dev/sda1 ve
/dev/sda2 bölümlerinin belirtilen özelliklere sahip oldukları görülmektedir.
Şekil 2.5 Kullanılan Komutlar:
 fdisk -l

Ek 2. 5. Oluşturulan Bölümlerin Listelenmesi.
Disk bölümleri oluşturulduktan sonraki aşama, bölümleri oluştururken belirtilen dosya
sistemlerine göre biçimlendirmektir. Bölüm biçimlendirmek için mkfs komutu kullanılır. Bu
komutun kullanımı mkfs.(dosya sistemi) /dev/(biçimlendirilecek bölüm) şeklindedir. Linux
sistemlerde genel olarak tercih edilen, gelişmiş dosya sistemi olan ext4 olarak /dev/sda1 bölümü
biçimlendirilir.
Şekil 2.6 Kullanılan Komutlar:
 mkfs.ext4 /dev/sda1

Ek 2. 6. Bölümlerin Biçimlendirilmesi Aşama-1.
Swap alan olarak tasarlanan /dev/sda2 bölümünün biçimlendirilmesi içinde mkswap komutu
kullanılır (Şekil 2.7). Komutun kullanımı mkfs komutunun kullanımına benzemektedir.
Şekil 2.7 Kullanılan Komutlar:
 mkswap /dev/sda2

Ek 2. 7. Bölümlerin Biçimlendirilmesi Aşama-2.
Ekran görüntüsünde belirtilen komutlar yardımıyla hazırlanan bölümlerin sisteme bağlantısı
gerçekleştirilir (Şekil 2.8). Sonraki komut ise sistem kurulumunu, bağlanılan bölüm üzerine
yüklemeye başlar. Yüklemeler internet üzerinden yapılacağından dolayı sisteminizin internet

bağlantısı sağlanmış olmalıdır. Paketler başarıyla kurulduktan sonra belirtilen görüntü ekrana
gelecektir (Şekil 2.9).
Şekil 2.8 Kullanılan Komutlar:
 mount /dev/sda1 /mnt
 swapon /dev/sda2
 pacstrap -i /mnt base base-devel

Ek 2. 8. Bölümlerin Sisteme Bağlanması.

Ek 2. 9. Paketlerin Yüklenmesi.

Sistemin açılışında bağlanacağı bölümler

/mnt/etc/fstab dosyasının içerisine komutlar

yardımıyla yazdırılır ve kontrol edilebilir (Şekil 2.10).
Şekil 2.10 Kullanılan Komutlar:
 genfstab -U -p /mnt > /mnt/etc/fstab
 cat /mnt/etc/fstab
 arch-chroot /mnt
 nano /etc/vconsole.conf

Ek 2. 10. Fstab Dosyası ve Yerelleştirmeye Giriş.
Açılan dosyanın içerisine kod parçacıkları girilir, Ctrl+ X tuşlarına basılarak kaydetme ve
çıkış işlemi gerçekleştirilir (Şekil 2.11). Bu dosya içerisine klavye ve yazı bilgileri girilir.
Şekil 2.11 Dosyada Oluşturulan Satırlar:
KEYMAP=trq
FONT=iso09.16

Ek 2. 11. vconsole.conf Dosyasının Düzenlenmesi.
Kod parçacıkları ile ilk önce dil ayarlaması yapıldı, sonrasında ise bölge ayarları düzenlendi
(Şekil 2.12).
Şekil 2.12 Kullanılan Komutlar:
 echo LANG=tr_TR.UTF-8 > /etc/locale.conf
 export LANG=tr_TR.UTF8
 echo Europe/Istanbul > /etc/timezone
 ln -s /usr/share/zoneinfo/Turkey/Istanbul /etc/localtime
 locale-gen

Ek 2. 12. Dil ve Saat Dilimi Ayarları.
Bilgisayar ismi ekran görüntüsünde olduğu gibi atanmıştır. Bağlı bulunulan network
hakkında bilgi toplanmış ve son olarak dhcp çalıştırılmıştır (Şekil 2.13).
Şekil 2.13 Kullanılan Komutlar:
 echo arch > /etc/hostname

 ip link
 dhcpcd -d

Ek 2. 13. Bilgisayar Adı ve Network Tanımlamaları.
Ramdisk derlemesi gerçekleştirilir (Şekil 2.14).
Şekil 2.14 Kullanılan Komutlar:
 mkinitcpio -p linux

Ek 2. 14. Ram Disk Derlemesi.
Ekran görüntüsünde ise derleme bittikten sonra, root (sistem yöneticisi) şifresi tanımlanır.
Linux sistemlerde terminal ortamında şifre girilirken güvenlik nedeniyle imleç hiçbir şekilde
hareket etmez. Girdiğiniz şifreyi onaylayınız ve tekrar aynı şifreyi girerek bir daha onaylayınız.
Şifrenizin başarı ile değiştiği ekranınızda belirecektir (Şekil 2.15).
Şekil 2.15 Kullanılan Komutlar:
 passwd root

Ek 2. 15. Root Şifresinin Atanması.
Sistem önyükleyicisi olarak syslinux kurulabilir. Kurulumu gerçekleştirmek için pacman
komutuyla yükleme sağlanabilir (Şekil 2.16).
Şekil 2.16 Kullanılan Komutlar:
 pacman -S syslinux

.
Ek 2. 16. SysLinux Kurulumu Aşama-1.
Syslinux kurulumunu gerçekleştirmek için son adım olarak belirtilen kod bloğu girilir (Şekil
2.17).

Şekil 2.17 Kullanılan Komutlar:
 /usr/sbin/syslinux-install_update -i -a -m

Ek 2. 17. SysLinux Kurulumu Aşama-2.
Syslinux kuruldu ve düzenlenmesi gerekmektedir. Syslinux konfigürasyon dosyası üzerinde
başlangıç bölümü açılışa eklenmelidir. Bu işlem için nano metin editörü kullanılabilir.
Konfigürasyon dosyasında yapılan değişiklikler ekran görüntüsünde belirtilmiştir (Şekil 2.18).
Düzenlemenin gerçekleştirileceği ekrana ulaşabilmek için alt kısımdaki kodun çalıştırılması
gerekmektedir.
Şekil 2.18 Kullanılan Komutlar:
 nano /boot/syslinux/syslinux.cfg
Açılan dosya içerisinde sda3 olarak belirtilen bölüm, kurulan sistem için sda1 olarak
değiştirilmelidir. Yani sda3 yazan alanlar sda1 olarak yapılandırılmalı ve sonrasında Ctrl+X
komutuyla kaydedip çıkılmalıdır.

Ek 2. 18. SysLinux Kurulumu Aşama-3.
Artık kurulum işleminin son aşamasına erişilmiştir. Yapılması gereken iki adım kalmıştır.
Sırasıyla bu adımlar gerçekleştirilir (Şekil 2.19):
Şekil 2.19 Kullanılan Komutlar:
 exit
 umount –l /mnt
 reboot

Ek 2. 19. Bağlanılan Bölümün Ayrılması.

Sistem yeniden başlatıldığında yükleme yapılan cd ya da donanım bilgisayardan çıkartılmalı
ve açılışın hdd üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Sistem yeniden başladığında mavi
ekran gelecektir. Bu kısımda belirtilen süre kadar beklenebilir ya da enter tuşu ile sisteme hemen
giriş yapılabilir (Şekil 2.20)!

Ek 2. 20. Kurulumun Tamamlanmasından Sonra Sistemin Açılışı.
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EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite – Y.Lisans

Dumlupınar Üniversitesi – Kütahya – Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik
Bölümü –Cebir ve Sayılar Teorisi
2012-… (Devam)

Üniversite - Lisans

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Burdur – Lisans Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği – 09/2008 – 21/06/2012
GNO: 3,55-89,50

Üniversite - Lisans

Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Lisans Kamu Yönetimi – 09/2007 –
06/2011 GNO: 3,19-79,92

Üniversite - Önlisans

Anadolu Üniversitesi – Eskişehir – Ön Lisans İşletme – 09/2007 – 06/2009
GNO:60,35

Lise

Anadolu Meslek Lisesi – Manisa –Bilgisayar/Donanım – 09/2003 – 09/2007
Diploma Puanı : 84,04

ÜNİVERSİTE BAŞARI BELGELERİ

Yüksek Onur Belgesi
2008 – 2012

Kurum
Konu

: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
: 2008-2012 Öğretim yıllarındaki başarımın sonucudur.

Başarı Belgesi
2008 – 2012

Kurum
Konu

: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
: 2008-2012 Öğretim yıllarındaki başarımın sonucudur.

Teşekkür Belgesi
2008-2012

Kurum
: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Konu
: 2008-2012 Üniversitemizin Eğitim Fakültesi Dekanlığı Teknik
Servisindeki çalışmalarımın sonucudur.

Teşekkür Belgesi
2011-2012

Kurum
Konu

: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu
: Teknoloji topluluğuna katkılarımın sonucudur.

Üniversite Onur Öğrencisi Belgesi
09/2010 - 06/2011

Kurum
: Anadolu Üniversitesi
Konu
: Bölümüm üzerindeki çalışmalarım sonucu Onur Öğrencisi
olarak mezun olduğumun belgesidir.

Onur Belgesi
09/2010 - 06/2011

Kurum
Konu

: Anadolu Üniversitesi
: 2010-2011 Öğretim yılındaki başarımın sonucudur.

Onur Belgesi
09/2009 - 06/2010

Kurum
Konu

: Anadolu Üniversitesi
: 2009-2010 Öğretim yılındaki başarımın sonucudur.

Başarı Belgesi
2012

Kurum
: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu
Konu
: Gelecek ve Bilişim temalı afiş yarışmasındaki başarımın
sonucudur.

ULUSLAR ARASI / ULUSAL YAYIN BİLGİSİ

Akademik Bilişim Konferansı
5-7/02/2014

Kurum
: Mersin Üniversitesi
Konu
: Atutor ve Moodle Öğrenme İçerik Yönetim Sistemlerinin
Kıyaslanması

Akademik Bilişim Konferansı
5-7/02/2014

Kurum
: Mersin Üniversitesi
Konu
: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Facebook Kullanım
Sıklıkları İle Facebook’taki Gönderi Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir
Araştırma

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
2-4/10/2013

4-6/10/2012

Kurum
: Ardahan Üniversitesi
Konu
: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanma
Sıklıkları ile E-Ticaret Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma

International Computer and Instructional Technologies
Symposium
Kurum

: Gaziantep Üniversitesi

Konu
: Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Sıklıkları ile
Facebook’taki Gönderi Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bildiri

ULUSLAR ARASI KURS / SERTİFİKA BİLGİSİ

Kişisel Gelişim
29/11/2011

Kurum
: Unıacademy & Mvlv Coachıng Academy
Konu
: Beden Enerji Merkezi Çakralar, Nefesle Yüksek Algı
Teknikleri, Nefesle Arınma Teknikleri, Özgürleşme ve Affetme Kursu

Kişisel Gelişim & NLP
29/11/2011

Kurum
: Unıacademy & Mvlv Coachıng Academy
Konu
: Kişisel Gelişim, NLP, Yönetim Sistemleri, Beden Dili,
Motivasyon, İmaj ve Satış, Algı Performansı, Stres Yönetimi Kursu

Yönetim Teknikleri ve Stratejik Planlama
26/02/2010

Kurum
: İntermark Business Group / Eğitmen : Cengiz ALKIŞ
Konu
: Yönetim Teknikleri ve Stratejik Planlama hakkında kişisel
gelişim kursu.

İş Yaşamında Etkili İletişim
26/02/2010

Kurum
Konu

: İntermark Business Group / Eğitmen : Cengiz ALKIŞ
: İş Yaşamında Etkili İletişim hakkında kişisel gelişim kursu.

ULUSAL KURS / SERTİFİKA BİLGİSİ

Akademik Bilişim 2014 Konferans Katılım Belgesi
05-07/02/2014

Kurum
Konu

: Mersin Üniversitesi
: Akademik Bilişim Konferansları

Akademik Bilişim 2014 Kurs Katılım Sertifikası
01-04/02/2014

Kurum
Konu

: Mersin Üniversitesi
: 4 Günlük Kriptoloji ve Uygulamaları Kurs Programı

Linux Yaz Kursu Katılım Sertifikası
17-31/08/2013

Kurum
Konu

: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
: 15 Günlük Linux Sistem Yönetimi Kurs Programı

Linux Semineri Katılım Belgesi
06/06/2013

Kurum
Konu

: Celal Bayar Üniversitesi ve Linux Kullanıcıları Derneği
: Linux nedir, Linux Üzerindeki Uygulamalar Konferansı

Akademik Bilişim 2013 Konferans Katılım Belgesi
23-25/01/2013

Kurum
Konu

: Akdeniz Üniversitesi
: Akademik Bilişim Konferansları

Akademik Bilişim 2013 Kurs Katılım Sertifikası
19-22/01/2013

Kurum
Konu

: Akdeniz Üniversitesi
: 32 Saatlik Linux Kurs Programı

Akademik Bilişim 2012 Konferans Katılım Belgesi
1-3/02/2012

Kurum
Konu

: Uşak Üniversitesi
: Akademik Bilişim Konferansları

Akademik Bilişim 2012 Kurs Katılım Sertifikası
28-31/01/2012

21/02/2011 –
27/04/2011

Kurum
Konu

: Uşak Üniversitesi
: 32 Saatlik Linux Sistem ve Ağ Yönetimi Kurs Programı

Web Tasarım Sertifikası
Kurum
Konu

: Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi
: 192 Saatlik Web Tasarımcı Eğitim Kurs Programı

Web Tasarımı ve Programlamanın Temelleri Sertifikası
24-25/12/2011

Kurum
Konu

: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu
: Uygulamalı HTML, PHP, MYSQL Kurs Programı

Web Tasarımı ve Programlamanın Temelleri Kursu
Teşekkür Belgesi
24-25/12/2011

Kurum
: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu
Konu
: Kursun Hazırlanması ve Uygulanmasındaki Katkılarımdan
Dolayıdır.

Bilge Adam “SEO” ve “Bulut Bilişim Teknolojileri”
Semineri Katılım Sertifikası
13/12/2011

Kurum
: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu
Konu
: SEO, Bulut Bilişim Teknolojileri ve Sanallaştırma
Teknolojileri Konferansı

Bilge Adam “SEO” ve “Bulut Bilişim Teknolojileri”
Semineri Teşekkür Belgesi
13/12/2011

Kurum
: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu
Konu
: SEO, Bulut Bilişim Teknolojileri ve Sanallaştırma
Teknolojileri Konulu Seminerdeki Katkılarımdan Dolayıdır.

“TT Net’le Geleceğini Netleştir!” Semineri Katılım
Sertifikası
14/10/2011

Kurum
Konu
Konu
Konu

: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
: “İnternet sen bizim her şeyimizsin!
: Yurt dışında ekonomik eğitim olanakları.
: İş hayatının kapıları nasıl açılır?” Konferansları

Linux Seminerleri Katılım Sertifikası
27/10/2011

Kurum
: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Linux Kullanıcıları
Derneği
Konu
: Linux Sistemleri ve Linux İş Dünyası Hakkında Bilgiler
Konferansı

“TT Net’le Geleceğini Netleştir!” Semineri Katılım
Sertifikası
08/10/2010

Kurum
: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Konu
: Günümüzde Kullanılan, Gelişen Teknolojiler ve Abdulkadir
ÖZBEK ile Kişisel Gelişim Konferansları

Microsoft ASP.net 3.5 ve Silverlight 4.0 Semineri
29/01/2009

Kurum
: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Konu
: Microsoft Teknolojileri ve Kullanımı Hakkında Geniş
Kapsamlı Bilgilendirme Konferansı

Bilgisayar Operatörlüğü
02/09/2002

Kurum
Konu
Programı

: Milli Eğitim Bakanlığı
: Ms-Dos ve Windows 98 üzerine Bilgisayar Operatörlüğü Kurs

KAMU VE ÖZEL KURUMLARINDA MESLEKİ DENEYİM
TARİH

GÖREV TÜRÜ

EYLÜL 2013 – HAZİRAN 2014

Sözleşmeli Öğretim
Görevlisi

EYLÜL 2012 – HAZİRAN 2013

Sözleşmeli Öğretim
Görevlisi

KURULUŞ
Celal Bayar Üniversitesi
Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu
Celal Bayar Üniversitesi
Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu

Kısmi Zamanlı Öğrenci

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bilgisayar Teknik Servis

EKİM 2010 - HAZİRAN 2011

Kısmi Zamanlı Öğrenci

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bilgisayar Teknik Servis

EKİM 2010 - HAZİRAN 2010

Kısmi Zamanlı Öğrenci

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bilgisayar Teknik Servis

EKİM 2008 - HAZİRAN 2009

Kısmi Zamanlı Öğrenci

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Bilgisayar Teknik Servis

EKİM 2011 - HAZİRAN 2012

VERDİĞİ DERSLER
Kurum

CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ
KIRKAĞAÇ
MESLEK
YÜKSEKOKULU

Ders Kodu

Ders Adı

BLG 2174
BLG 2114
MUV 2204

Sunucu İşletim Sistemleri
Sistem Analiz Ve Tasarımı
Ofis Programları II

BLG 2253
MUV 1201
MUV 2203
LOJ 2203

Açık Kaynak İşletim Sistemi
Bilgi Ve İletişim Teknolojisi
Ofis Programları I
Elektronik Ticaret

MUV 2204
MUV 1212
LOJ 1202

Ofis Programları II
İstatistik
Endüstride Bilgisayar Uygulamaları

BLG 2253
MUV 1201
MUV 2203
LOJ 2203

Açık Kaynak İşletim Sistemi
Bilgi Ve İletişim Teknolojisi
Ofis Programları I
Elektronik Ticaret

Tarih
2014 Bahar D.
2014 Bahar D.
2014 Bahar D.
2014 Güz D.
2014 Güz D.
2014 Güz D.
2014 Güz D.
2013 Bahar D.
2013 Bahar D.
2013 Bahar D.
2013 Güz D.
2013 Güz D.
2013 Güz D.
2013 Güz D.

BİLGİSAYAR BİLGİSİ
İşletim Sistemleri

Linux Arch, CentOS, Mint, Ubuntu
Windows 98,ME,2000,XP,Vista,7

Çok iyi

Ofis Programları

Microsoft Office 2000,2002,2007,2010, 2013
Libre Office

Çok iyi

Programlama Dilleri

C#.Net

Orta

Grafik Tasarım Programları

Adobe Fireworks ,Photoshop, İllustrator

İyi

Web Tasarım Programları

Adobe Dreamweaver – Microsoft Frontpage

Çok iyi

Video & Animasyon
Programları

Adobe Flash - Adobe After Effect - Ulead Video
Studio (11) - Power Director (10.0)

Çok iyi

İnşaat Mühendislik Programları

NetCad (5.0)- İdeCad (7.0)

Çok iyi

Online Eğitim Programları

Adobe Captivate (4.0)

İyi

İLGİ ALANLARI VE HOBİLERİ









Web / Grafik tasarımı,
Bilgisayar ağları,
Bilgisayar donanım birimleri,
Kitap okumak,
İnternette araştırma ve inceleme yapmak,
Tenis oynamak,
Sinemaya gitmek,
Basketbol oynamak

DERNEK VE KULÜP ÜYELİKLERİ





Anadolu Üniversitesi Mezunlar Derneği
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