
1



İÇ
İN

DE
Kİ

LE
R

05   Önsöz

06  Bilgi Teknolojilerinde Gelişim
      ve Sektördeki Uzmanlık Alanları

11  Siber Güvenlik

12  Siber Saldırı Türleri 
 13  Siber Saldırı Kaynakları 
 16  Röportaj
      Sosyal Medya Uzmanlığı 

20  Şifre Belirleme Teknikleri

24  Klavyede Pratik Kısayollar
 26  Facebook’ta Bilinmeyen Özellikler
 28  Instagram’ın Bilinmeyen Özellikleri

30  Twitter’ın  Bilinmeyen Özellikleri



5

 İstanbul Üniversitesi’nin Sevgili Öğrencileri ve Mensupları,

 İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (İSTANBUL KAGEM) olarak amacımız siz genç 
arkadaşlarımızın kendilerini, ilgilerini, yeteneklerini tanıma, iş ola-
naklarını belirleme, kariyerlerini planlama ve geliştirme açısından 
profesyonel olarak ilerlemelerine olanak sağlamaktır. Bu ilerle-
meyi sağlamak adına İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi’nde 
bilişimin kariyer planlama ve geliştirme açısından önemi ak-
tarılacak, bu yönde pratik eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimler 
özgeçmişinizde aranan temel unsurlardan biri olması yönüyle, sizi 
diğerlerinden bir adım öne geçirecektir. 

 Bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiğiniz ölçüde gelişir ve 
üstünlük sağlarsınız… Bu açıdan teknolojiyi, bilimin uygulamacı 
yönü olarak tanımlayabiliriz.

 Günümüzde bilgi edinme, kullanma ve ilişkilendirme 
kapsamında ne derece ilerleme kaydedeceğiniz oldukça mühimdir. 
Dünyada bilişim her alanda devrim niteliğinde değişimler yarat-
mıştır. Firmaların iletişiminde, lojistikte, medyada, ev yaşamında 
ve aklınıza gelecek diğer alanlarda…

 Bu sayımızda bilişim sektöründe hangi mesleklerin seçile-
bileceği, bu meslekleri seçebilmek için kendimizi ne yönde 
geliştirmemiz gerektiği, bilgi birikimimiz ve mesleklerin kapsam-
ları hakkında bilgiler verilecektir. 

 Bununla birlikte günlük yaşamda ya da meslek hayatında 
bilişim teknolojilerini kullanırken karşılaşma oranınızın yüksek old-
uğu siber saldırılara ve güvenlik önlemlerine yer verilecektir.

 Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma ve geliştirme, bu 
yönde çalışmalar yapmanın kariyeriniz ve kişisel gelişiminiz için 
önemini vurgularken, bu dergide yer alan bilgilerin kariyer yolcu-
luğunuzda sizlere ışık olmasını temenni ederim…

Prof.Dr.Ayşe Ayçiçeği-Dinn
İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü
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 Bilgisayarlar 1950’li yıllarda sadece büyük işletmelerin erişebildiği maliyeti yüksek, 
bakım ve işletim olarak zor ulaşılabilir cihazlardı. 1990’ların başlarında işlemcilerin kabili-
yetlerindeki hızlı gelişim, maliyetlerin aşağılara inmesi ile birlikte büyük işletmeler dışında 
orta/küçük işletmeler derken evlerimize kadar bilgisayarların girdiğine tanıklık ettik. Sonrasın-

da taşınabilir bilgisayarları, el terminallerini, 
tabletleri, akıllı telefonları/televizyonları ve 
günümüzde giyilebilir akıllı cihazları gördük. 

  Yukarıda sıraladığımız gelişim sadece 
donanım/elektronik cihaz üretiminin sek-
tör olarak yükselişi ve gelişimi ile tarif edile-
mez. Bu donanımları kullanılabilir hale ge-
tiren Bilgi Teknolojileri (BT-IT) çatısı altında 

sıralanabilecek tüm uzmanlık gruplarının bilgi birikimlerinin ve istihdam seviyelerinin yük-
selmesi sayesinde gerçekleşmiştir. 
 Bugün uydu alıcılarımız, çamaşır makinelerimiz, arabalarımız, tıbbi ölçüm ve destek ci-
hazları, kameralarımız, yazıcılarımız ve navigasyon cihazlarımız… Günlük hayatta kullandığımız 
“içinden elektrik geçen” her bir alette küçük bir bilgisayar ve onun üzerinde çalışan bir yazılım 
ürünü bulunması olasılığı çok yüksek. 
 Bu küçük bilgisayarların yanı sıra her gün kullandığımız Google, Yandex vb. arama mo-
torları, e-posta servis sağlayıcıları, kıtalar arası alışveriş yapabildiğimiz e-ticaret siteleri, online 
otobüs, uçak bileti satış kanalları, havayolu rezervasyon uygulamaları, milyarlarca üyeye sahip 
Facebook vb. arkadaşlık siteleri, günden güne kapsamı genişletilen e-devlet uygulamaları gibi 
sayabileceğimiz onlarca sistem de IT sektörünün gelişmesi ile hayata geçirilebilmiştir.

 Şimdi de bu sektörün hangi uzmanlık alanlarına sahip olduğunu ve bu uzmanlık alan-
larında en büyük personel ihtiyacı olan gruptan başlayarak, istihdam edilen personelin genel 
olarak iş tanımlarına bakalım. 

Bilgi Teknolojilerinde Gelişim 
ve Sektördeki Uzmanlık Alanları 1.Yazılım Geliştirme Uzmanlığı (Programcılık)

 Bedenimizde beynimizin fonksiyonu ne ise yazılım dediğimiz ürün de aslında küçük/
büyük bilgisayarların üzerinde mevcut bulunan donanımı kullanabilmemizi sağlayan, kod 
parçacıklarının bir araya gelmesi ile üretilmiş bir üründür. Kullandığımız uygulamalarda ekran-
larda görünen her bir düğme, liste, kutucuk diye ifade edilen bileşenler ve görmediğimiz arka 
plan işlemlerinin hepsi satır satır kodlanır. Yazılım Geliştirici, üzerinde çalıştığı projeye ait ihti-

yaçları karşılamak için gerekli kodlamayı yapar, buna 
ait testleri gerçekleştirir ve yayına verilmesi için ger-
ekli hazırlıkları yapar.

 Sektörde kullanımı ağır basan yazılım geliştirme 
dilleri sırasıyla Java, Microsoft .NET, C++, C, Python, 
PHP, VB.NET, Ruby sayılabilir.  Bu dillerin her biri-
nin kendine ait bir kodlama yapısı, komut seti, ürün 
geliştirme metodolojisi bulunmakta her biri için ayrı 
bir öğrenim süresi gerekmektedir. 

 Sektörde en çok açık Yazılım Geliştirici istihdamında bulunmaktadır. Büyük işletmeler 
kendi yazılım geliştirme personelleri ile ihtiyaçlarını karşılama yolunu seçerken, orta büyüklük-
teki işletmelerin yazılım geliştirme, bakım ve destek hizmetlerini satın alma/kiralama yolu ile 
yerine getirmeyi tercih edebildiklerini görmekteyiz.

2.İş ve Sistem Analizi

 Bahsi geçen tüm BT uygulamaları geliştirilmeye başlanmadan önce çok net detaylara ve 
gereksinimlere sahip olmalıdır. Bu netliğin sağlanmasında, kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarının 
çözüm üretecek ekiplere teknik detaylar ile birlikte doküman haline getirilmesi sırasında İş 
ve Sistem Analistleri görev alırlar.  Süreçlere ait modellemeler, iş akış diyagramları üretir ve 
ihtiyacı netleştirirler. Çoğu zaman sistemlere ait eğitim ve destek faaliyetlerinde de görev al-
maktadırlar.
 Sayıları Yazılım Geliştirme Uzmanları ile kıyaslandığında çoğu zaman azami 1/5 oranın-
da seyretmektedir.
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3.Sistem ve Ağ Güvenlik Uzmanı

 Sistem ve Ağ Güvenlik Uzmanı 
yukarıda sıraladığımız IT organizasyon-
larının sürekliliğinin sağlanması amacı 
ile savunmasını yaptığı sistemin güvenli 
olması için olası tehditleri sürekli olarak 
takip ve analiz eder. 
Bu tehditlere karşı alınabilecek önlem-
leri inceler, mümkünse bir test ortamı 
içerisinde bunları deneme yanılma yolu 
ile sınar. Tespit ettiği açıklara dönük 
çözümler üretir ve gerekli önlemleri devr-
eye alır. Sisteme dönük konumlandırdığı analiz ve saldırı tespit sistemlerini iyi kullanarak pro 
aktif hareket eder.
 Her IT organizasyonunda bir veya daha fazla sayıda istihdam edilmesi günümüz şart-
larında zaruridir.

6.Proje Yöneticiliği

 Proje yöneticileri IT sektöründe her alan-
da yürütülen yazılım geliştirme, sistem bakım ve 
destek, operasyonel süreçler ve satın alma faa-
liyetleri de dahil olmak üzere tüm faaliyetlerin 
planlama, işletim ve hayata geçirilmesini orga-
nize eder ve yönetir.
Yazılım ürünü geliştirilmesi sürecinde analiz 
faaliyetleri, teknik tasarımların yaptırılması, 
kodlama ve test süreçlerinin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesinden mesuldür.
Altyapı ve sistem yönetim ekiplerinin mesai 

planlamaları, ihtiyaç belirleme ve satınalma süreçlerini yönetir.
Her ekip başında bir kişilik yönetici pozisyonu bulunabileceği gibi birden fazla alt ekip için tek 
proje yöneticisi de istihdam edilebilmektedir. 

4.Web Programlama

  Çoğu zaman Yazılım Geliştirme Uzman-
lığı ile birlikte değerlendirilen web program-
lama artık başlı başına bir uzmanlık dalı olarak 
karşımıza çıkmakta. Kullanıcılara en iyi kullanım 
deneyimi sunan, kullanıcı dostu, görsel anlamda 
tatmin edici bileşenlerin ve tasarımların ortaya 
çıkmasını hedefleyen Kullanıcı Deneyimi (User 
Experience) konsepti ile iç içe geçtiğinde düz 
mantık programlamanın çok daha ötesinde bilgi 
birikimi ve emek gerektirmektedir. 
Büyük işletmelerin web portal tasarım ve 
işletilmesinin yanı sıra, e-ticaret sistemlerinin de 

arka planda çalışan büyük veri yapılarını son kullanıcı ile buluşturan sistemlerin programla-
ması ile ilgilenirler.
Bazı organizasyonlarda sayıları Yazılım Geliştirme Uzmanları sayısına paralellik arz etmektedir.

5.Teknik Destek/ Yardım Masası 

 Kurumlarda işletilen sistemlere ve/veya yazılım ürününe dönük olarak kullanım desteği, 
teknik servis  (yazıcı, pc donanım) desteği, bilgisayar başında/yerinde destek, telefonla ve 
uzaktan erişim ile destek gibi birden fazla metod ile yerine getirilebilen bir hizmet grubu olarak 
tarif edebiliriz. Bu grupta istihdam edilen personelin mesaisi kısa zamanda çözüm üretilmesi 
gereken onlarca problemi çözmek ile geçer.
 “Bilgisayarım açılmıyor”, “Sistemden muhasebe fişi alamıyorum”, “İnternete erişemiy-
orum”, “E-Postama erişemiyorum” gibi sorunların çözümü ile mesai doldurmaktadırlar.
IT organizasyonlarında bir ekip olarak konumlandırılırlar.

7.Veri Tabanı Yöneticiliği

 Bilgi Teknolojileri sektörünü ayakta tutan ana unsur olan Bilgi’nin 
saklandığı ve tekrar tekrar kullanılması için erişildiği yapılar Veri Ta-
banı Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemlerin tüm bakım, ye-
dekleme, performans artırımı ve planlaması ile ilgilenen grup veri ta-
banı uzmanı/yöneticisi grubudur. Sayıları Yazılım Geliştirme Uzmanları 
ile kıyaslandığında çoğu zaman 1/20 oranında seyretmektedir.

8.Mobil Uygulama Geliştiriciliği

 Akıllı telefonlar ve tabletlerin yaygınlaşması ile sektörde birkaç yıldır ortaya çıkan Mobil Uygu-
lamaların geliştirilmesi rutin programcılık dışında sayılabilecek bilgi birikimi gerektirmektedir. Mobil 
bir uygulamanın kendine has çalışma mantığı, cihaza dair kısıtlamalar/yetenekleri bu cihazlara özgü 
tasarım gerektirmektedir. 
Basitçe ifade edecek olursak büyük bir bilgisayar monitöründe yapabildiğiniz işleri avuç içi kadar 
ekranda yapmak için bazen temel yapılarınızı tekrar tasarlamanız bazen de ortadan kaldırmanız ger-
ekmektedir. 

 Oyun ve eğlence uygulamaları, e-kitap sunuc-
uları ve bunlara bağlı uygulamalar, akıllı telefon-
lara has takvim, ajanda, asistan gibi uygulamalar 
ise bambaşka bir dünyanın kapılarını açmakta kul-
lanıcıların neredeyse günlük hayatın her anında 
yanında taşıdığı bu cihazların tüm kabiliyetlerini 
sonuna kadar kullanılmasına imkân tanımaktadır.
Bahsi geçen tüm bu uygulamaları Mobil Uygulama 
Geliştiricileri yerine getirmektedir. Bireysel projel-
erin çok fazla sayıda üretilmesinin yanı sıra işletm-
elerin de bu gruptan personel istihdamı her geçen 
gün artmaktadır.
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9. Sistem Yöneticiliği

 BT sektöründe faaliyet gösteren operasyonların 
icrası için bazen kişisel bir bilgisayar yeterli olabil-
irken bazen de milyonlarca sunucuya (yüksek kapas-
iteli bilgisayar) ihtiyaç duyulmaktadır (Bknz: Google, 
Facebook vb.) 
 Bu sunucu sistemlerinin her birinin ayrı bakımı, 
rutin takibi, sağlıklı bir şekilde çalışmasının garanti 
alınması gerekmektedir. Sistem Yöneticileri bu görevi 
icra etmektedirler. Bazen birkaç dakikalık bir kesinti 

telafisi mümkün olmayan maddi kayıplara sebebiyet verebilmektedir. 
Veri tabanı uzmanlarında olduğu gibi sayıları Yazılım Geliştirme Uzmanları ile kıyaslandığında 
çoğu zaman 1/20 oranında seyretmektedir.

10. Ağ (Network) Yöneticiliği

 Ağ Yöneticiliği de çoğu zaman Sistem Yönetimi ile birlikte ele alınabilmekte bazen de 
organizasyonun büyüklüğüne göre ayrışmaktadır. Sunucuların kendi aralarında ve organi-
zasyonun içinde barındırdığı bilgisayar vb. cihazlar ile haberleşmeleri, internet erişimleri ve 
bu erişimlerin ayarlanması, kota tahsisi ve yöne-
timi gibi alt operasyonlar yürütmektedirler. 
 Ağ anahtarlama cihazlarının (Switch) ayar-
lanması ve sürekli takibi yine bu grup tarafından 
yerine getirilmektedir.Sistem yöneticiliğinde old-
uğu gibi sayıları Yazılım Geliştirme Uzmanları ile 
kıyaslandığında çoğu zaman 1/20 oranında seyret-
mektedir.
 BT sektörü günden güne büyümekte ve per-
sonel istihdamı noktasında uzman açığı her geçen 
gün artmaktadır. Bu sektörde kariyer hedefleyenlerin analitik düşünme kabiliyetine sahip, 
üretken, problem çözebilen bireyler olması gerekmektedir. Mühendislik fakültelerinin Bilg-
isayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri vb. bölümlerinden, Fen Fakültelerinin Matematik, Fizik 
vb. bölümlerinden mezun olan bireylerin yanı sıra bahsi geçen bölümlerden çok farklı eği-
tim içeriğine sahip İşletme, İktisat vb. bölümlerden mezun bireylerin de sektörde kendine 
yer bulabildiğini rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz.  Yukarıda sıralanan grupların hemen hemen 
hepsinin hizmet sektöründe yer alan diğer iş gruplarına kıyasla mesai kavramından bağımsız 
çalıştıklarını unutmayalım. Sektörün en önemli ihtiyacı iyi yetişmiş uzmanlardır. Sertifika pro-
gramları çoğu zaman giriş/başlangıç seviyesinde eğitim veriyor olsa da kısa dahi olsa bir iş 
tecrübesinin işletmelerin adaylar arasında yapacağı tercihler noktasında değeri bambaşkadır.

Halil Hakan Tarhan
İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Kurumsal Projeler Yöneticisi 

SİBER GÜVENLİK

Gürcistan Vakası 
 
 Rusya 11 Ağustos 2008’ tarihin-
de Gürcistan’a savaş açtı. Saldırılar, 20 
Temmuz 2008 tarihinde Gürcistan Dev-
let Başkanı Mihail Saakaşvili’nin internet 
sitesi olan www.president.gov.ge adresi-
ni hedef aldı. Bu saldırıların başını çeken 
DDoS saldırıları idi. 

Estonya Vakası 

 Mayıs 2007 tarihinde Estonya’da-
ki, devlet, bankalar ve medya dahil bir 
çok kurumun internet sayfalarına yöne-
lik, geniş kapsamlı bir siber saldırıydı.

Siber Ordu
 A.B.D, İngiltere ve Fransa gibi si-
ber savunma gücü oluşturduğunu resmen 
açıklayan ülkeler var. Birçok ülke siber saldırı 
yeteneklerini gizlice geliştirdi. Bu yüzden 
politik siber çatışmalar önümüzdeki yıllarda 
yoğunlaşma potansiyeli taşıyor. Küçük bir ülke 
dünyanın öteki ucundaki büyük bir ülkenin in-
ternet, finans, medya, hatta enerji sistemini 
altüst edebilir.

Türkiye ‘de Özel ve Kamudaki Durum 

 Özel kesimde en yüksek riske sahip olan 
ve saldırıya uğrayan finans sektörüdür. Bunlar 
kendilerini oldukça iyi koruyor. Bankalar old-
ukça iyi. Zaten bireysel ve ticari motivasyon-
lu saldırıları önleyecek teknikler çok gelişti. 
Düşük maliyetli bir yatırımla yeterli koruma-
ları kurabilirler. Şu anda TÜBİTAK bünyesinde 
kurulumu bir siber savunma birimi var. 

 Siber güvenlik, kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarına ait güvenlik özelliklerinin 
siber ortamda bulunan güvenlik risklerine karşı koyabilecek şekilde oluşturulmasını ve idame 
edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Siber güvenliğin temel hedefleri erişilebilirlik, bütün-
lük (aslına uygunluk ve inkar edilemezliği de kapsar) ve gizliliktir.(ITU – T X.1205 sayılı Tavsiye 
Kararında yer alan ve uluslararası alanda kabul gören tanımdır.)

 Siber Güvenlik (Cyber Security) or-
tamda kurum, kuruluş ve kullanıcıların 
varlıklarını korumak amacıyla kullanılan 
araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, 
güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yöne-
timi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en 
iyi uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür. 
Kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıkları, 
bilgi işlem donanımlarını, personeli, al-
tyapıları, uygulamaları, hizmetleri, tele-
komünikasyon sistemlerini ve siber or-
tamda iletilen ve/veya saklanan bilgilerin 
tümünü kapsamaktadır.
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SİBER SALDIRI TÜRLERİ
   Siber uzayda, siber güvenlik uzmanlarının kendi bil-
gisayar ve bilgisayarlarını korumalarını gerektirecek çok 
fazla saldırı ve saldırı çeşidi bulunmaktadır. Örneğin tro-
jan atları, virüsler, solucanlar, mantık bombaları, DDOS, 
sosyal mühendislik atakları, oltalama saldırıları gibi.  
Saldırganlar bu saldırı yöntemlerini kullanarak sızmış 
oldukları bilgisayar ya da bilgisayar ağlarına değiştirici, 
yıkıcı, hizmet aksatıcı ya da verileri sızdırma şeklinde 
çeşitli zararlar verebilmektedir. Bu zararların organi-
zasyon ya da kamu kurumuna maddi zararları olabi-
leceği gibi itibarının azaltılması şeklinde zararları da 
olmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde gündemdeki en 
popüler siber saldırı türlerinden bahsedilecektir. 

Zararlı Yazılımlar (Malware)

 Bilgisayar sistemlerini kötü amaçlı kullanmak için sistem bilgilerine erişim sağlamaya yarayan 
ya da bilgisayar sistemlerine ciddi zararlar veren bilgisayar programlarıdır. Zararlı yazılımlar genel bir 
kavram olup virüsler, solucanlar, truva atları, rootkitler ve casus yazılımlar bu konseptin içerisinde 
kendine yer bulabilirler. Zararlı yazılımlar insanlara, süreçlere ve/veya teknolojilere karşı kullanılabilir. 
Burada ki temel ve en önemli nokta ise zararlı yazılımların amacının sistemlere yetkisiz erişim hakkını 
elde etmek veya kritik verilerin elde edilmesini sağlanması olduğudur. 

Virüsler

 Bilgisayar virüsleri kendini sistemdeki dosyalardan ya da pro-
gramlar biri olarak değiştiren bilgisayar kodlarıdır. Virüslerin anlaşıl-
masındaki kritik nokta ise bir kullanıcı tarafından çalıştırılmaları ge-
rektiğidir. Genellikle bir kullanıcıdan gelen e-postanın açılması, ya da 
USB’nin otomatik çalıştırılması şeklinde meydana gelebilmektedir. 

Truva Atı

 Bilgisayar kullanıcılarının içeriği hakkında derinlemesine bil-
gisi olmadan yükledikleri zararlı yazılımlardır. Örneğin bir kullanıcının 
"Flash Player" yüklediğini düşünürken aslında “Adobe” ya da güvenilir 
bir kaynak yerine rastgele bir kaynaktan “Flash Player” yüklemesi olarak 
düşünülebilir. Genel olarak Truva atı olan programlar dosyanın sisteme 
indirilmesi sonrasında yüklenmesi neticesinde bilgisayar sistemlerine 
bulaşırlar. Truva atlarının karakteristiği kullanıcı bilgisayarının uzaktan 
kontrol edilebilmesi ya da izlenmesinin sağlanmasıdır. Truva atı yüklen-
miş olduğu bilgisayarların zombi bilgisayarlar olarak da kullanılmasına 
izin vermektedir.

Solucanlar

 
 Virüs gibi kendini bir bilgisayardan başka bilgisayara kopyalamak için tasarlanmış zararlı 
yazılımlardır. Virüslerden farkı yayılma işlemini ağ üzerinden otomatik olarak yapmasıdır. Otoma-
tik yayılmanın olması nedeni ile zamanla bilgisayar ağının yavaş çalışması, internet sayfalarının geç 
gelmesine neden olurlar. Solucanların genel yayılma yöntemleri arasında;
   • E-posta eki olarak gönderilen dosyalar ile yayılma, 
  • Web veya FTP kaynağı bağlantısı ile yayılma, 
  • ICQ veya IRC mesajında gönderilen bağlantılar ile yayılma 
  • P2P (eşdüzeyler arası) dosya paylaşım ağları üzerinden yayılma sayılabilmektedir. 
Bununla birlikte bazı solucanlar, ağ paketleri olarak yayılmaktadır. Bunlar bilgisayar belleğine doğru-
dan girmekte ve ardından solucan kodu etkinleştirilmektedir.

Rootkit
 

 Bilgisayara bulaşan, çalışan işlemler arasında kendini gizleyen, kötü niyetli kişilere 
uzaktan bilgisayarınızın tam hakimiyetini sağlayan tespit edilmesi oldukça zor olan bilgisayar 
programıdır. Virüsler gibi amacı sisteminizi yavaşlatmak ve yayılmak değildir. Bilgisayarınızın 
kontrolünü ele geçirmek ve bulunduğu sistemde varlığını gizlemektir. Önceleri çok kullanıcılı 
sistemlerde sıradan kullanıcıların yönetim programlarına ve sistem bilgilerine erişimini gizle-
mek için geliştirilmiş ve kullanılmış olmasına rağmen, kötü niyetli kullanımına da rastlamak 
mümkündür. Güvenilir bir kaynaktan geldiğine inanılan bir programın üst düzey yetki ile (root 

gibi) çalıştırılması zararlı bir rootkitin 
sisteme kurulmasına sebep olur. Benzer 
şekilde, çok kullanıcılı bir sistemde ker-
nel vs açıkları kullanılarak sistemde root 
yetkisi kazanıp rootkit kurulması en yay-
gın görülen bulaşma şeklidir. 
 Rootkitin gerçekte hangi dosyaları 
değiştirdiği, kernele hangi modülü 
yüklediği, dosya sisteminin neresinde 
kayıtlı olduğu, hangi ağ servisi üze-
rinde dinleme yaparak uygun komut-
la harekete geçeceğini tespit etmek 
güçtür. Yine de, belli zamanlarda en 
temel komutların ve muhtemel rootkit 
bulaşma noktalarının öz değerlerinin 
saklanarak bunların daha sonra kontrol 
edilmesi gibi metodlar kullanılabilir. 
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 Yemleme (Phishing)

  
 Yasadışı yollarla kullanıcıların herhangi bir sistem için kullandıkları kullanıcı adı, şi-
fre, kimlik bilgileri, kredi kartı ayrıntıları gibi bilgilerin ele geçirilmesidir. Sözcük, İngilizce 
password (şifre) ve fishing (balık avlamak) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuş phish-
ing ifadesinin Türkçe karşılığıdır. "Yemleyici" diye tanımlanan şifre avcıları, genelde e-posta 

gibi yollarla kişilere ulaşır ve onların kredi kartı gibi 
ayrıntılarını sanki resmi bir kurummuş gibi ister. 
Bu tip mailleri cevaplayan kullanıcıların da hesap-
ları, şifreleri vb. özel bilgileri çalınmaktadır. Örnek 
olarak; format açısından resmi bir banka kon-
septinde bir e-posta alınır, ve bu epostada şifre, 
kredi kartı numarası vb. bilgilerin verilmesi öneril-
ir. Yemleme karşısında tüm bankalar gibi kurumlar 
hiçbir zaman kullanıcılarından e-posta aracılığı ile 
özel bilgilerini istemeyeceklerini, böyle bir durum-
da e-postayı vb. talepleri kendilerine iletmelerini 
önerirler.  

 Casus Programlar (Spyware)

  Casus programlar bilgisayarınızda casusluk yapmak için yaratılmış programlardır. Ca-
sus yazılım, kullanıcılara ait önemli bilgilerin ve kullanıcının yaptığı işlemlerin, kullanıcının 
bilgisi olmadan toplanmasını ve bu bilgilerin kötü niyetli kişilere gönderilmesini sağlayan 
yazılım olarak tanımlanır. Bu casus yazılımlar, diğer kötücül yazılımlara göre özellikle İnter-
net kullanıcıları tarafından sistemlere farkında olmadan bulaştırılmaktadırlar. Casus yazılım-
lar, virüs ve solucanların aksine sisteme bulaştıktan sonra yayılmaya ihtiyaç duymaz. Amaç, 
bulaştırılan sistemde gizliliği sağlayarak bilgi toplamaktır. Bu bilgi kimi zaman bir kredi kartı 
numarası gibi önemli bir bilgi bile olabilir. Bunun dışında, Ticari firmalar İnternet üzerindeki 
kullanıcı alışkanlıklarını saptamak amacıyla casus yazılımları İnternet üzerinde yayabilmek-
tedirler.

SiBER 
SALDIRI 
KAYNAKLARI 

 Hacker & Siber Suçlular: 
 Kişisel bilgisayarlar ya da mobil cihazlara veya organi-
zasyon – şirket – kamu bilgisayar ağlarına izinsiz giriş yapan 
kişilerdir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Bilgisayar ve haber-
leşme teknolojileri konusunda bilgi sahibi olan, bilgisayar 
programlama alanında standardın üzerinde beceriye sahip 
bulunan ve böylece ileri düzeyde yazılımlar geliştiren ve on-
ları kullanabilen kişi" olarak tanımlamaktadır.

 İç (Dahili) Saldırganlar:
  Organizasyon içerisinde, belirli amaçlar 
çerçevesinde dahili sistemlere saldırı düzenleyen kurumsal 
kişilerdir. 

 Siber Aktivistler: 
  Dünya görüşleri çerçevesinde kötü veya uygunsuz 
gördükleri toplumsal ya da politik sorunları dile getirmek 
amacı ile kamu ya da özel sektör siber uzaylarına saldırı 
düzenleyen şahıs ya da gruplardır.

 İstihbarat Kurumları: 
  Uluslararası siber dünyada ülkeler 
birbirlerini siber tehdit olarak da görmeye 
başlamışlardır. Bu tehdit algısı nedeni ile 
ülkeler siber savunma ve siber saldırı takım-
ları oluşturmakta ve diğer ülkelere ait kritik 
verilere erişmeye çalışmanın yanında hedef 
ülkenin kritik altyapılarına siber saldırılar 
yapmaya da devam etmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de Siber Güvenlik Uzmanı İhtiyacı
 Cisco firmasının 2014 yılı güvenlik raporuna göre önümüzdeki 5 yıl için dünya gene-
linde 1 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var. Türkiye için siber güvenlik uzmanı ihti-
yacı 20.000 civarında. Siber güvenlik konusunda Türkiye'deki en önemli problem yetişmiş 
insan kaynağı eksikliği olarak görülüyor. 
 Diğer sektörlerden farklı olarak Siber Güvenlikle ilgili eleman yetişme potansiyeli 
%1’dir. Bu da ulusal siber güvenlik vizyonunun tamamlanmasının önünde en büyük engel 
olarak gözükmekte. 

Siber Saldırılarla
Nasıl 

Mücadele Edilir?

Siber saldırılarla mücadele etmenin önemi çok 
büyüktür. Aksi halde, bilgisayarınızda yüklü olan 
programlarda kayıtlı bulunan veriler, saldırganlar 
tarafından çalınabilir daha da kötüsü kredi kartı bilg-
ileriniz hatta banka hesap bilgileriniz dahi elde edile-
bilir. Peki, siber saldırılarla nasıl mücadele edilir?  

 Anayasa'nın 20. maddesine göre açıkça herkes, özel ve aile hayatına saygı gösterilmesini 
isteme hakkına sahip ve kimsenin gizliliğine dokunulamaz. Ayrıca Medenî Kanun da kişilik hak-
larının korunmasını düzenliyor. Bu durumda , kişilik ihlalinin önlenmesine, sürmekte olan saldırıya 
son verilmesine, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitinin 
istenmesine izin veriliyor. Dolayısıyla eğer kanunlarda yer alan bir istisna ya da rıza yoksa, yapılan 
her türlü kişisel veri kullanımı veya paylaşımı hukuka aykırı oluyor.
Siber saldırılardan korunmak için ilk olarak bir güvenlik yazılımı edinmeli ve düzenli olarak gün-
cellemeliyiz. Güvenlik yazılımları eski ve yeni tehditlere karşı firmalar tarafından sürekli güncel-
lenmekte ve verilerinizi korumayı hedeflemektedir. İkinci adımda şifrelerinizi daha güvenli hale 
getirmek, hiç kimseyle paylaşmamak gerekiyor. Ayrıca güvenmediğiniz internet sitelerine girme-
meniz, tanımadığınız e-postaları açmadan silmeniz ve şüphelendiğiniz durumları bildirmeniz 
yardımcı olacaktır.

Sosyal Mühendislik 

 
 Temel olarak bilgisayar ya da bilgisayar ağlarındaki açıklıklardan faydalanarak bilg-
isayar sistemlerine zarar veren yaklaşımların aksine “sosyal mühendislik” yöntemi insan-
ların iletişim, düşünce tarzı, güven ya da kısaca insani zaaflarından faydalanarak siber 
güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesi ya da atlatılması şeklinde tanımlanabilir. So-
syal mühendislik yöntemleri; çeşitli yalanlar yolu ile sahte senaryolar üretmek, hedef kişiye 
kendini güvenilir bir kaynak olarak tanıtmak ya da basit ödüllendirme yöntemleri ile bilgi 
sızdırmak şeklinde özetlenebilir.
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SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI
ALİ HAYDAR ÜNSAL- Casper IT Direktörü

Röportaj

Röportaj
Kemal Mahmut KAŞGARLI

K.M.K: Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

A.H.Ü. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldum. 
Bölümümü çok seviyordum, o kadar ki üniversite tercihlerimin hepsi biyoloji bölümleriydi. Özellikle Kanser 
araştırmaları, AIDS araştırmaları gibi konularda kariyer yapmak istiyordum. Üniversitedeki öğrencilik hayatım 
sırasında İstanbul Üniversitesi’nin en etkin kulüplerinden olan Biyolojik Araştırmalar Laboratuvarı (BAL) ‘nın 
başkanlığını yürüttüm.
Bölümümüzde staj zorunlu olmamasına rağmen 1998 yazında Çapa Tıp Fakültesi’nde bulunan, Deneysel Tıp 
Araştırma Enstitüsü’nde bulunan Moleküler Tıp Anabilim Dalı’nda yaklaşık 3-4 ay kadar staj yaptım.

K.M.K. Üniversite yıllarında kariyer hedefiniz neydi? Bunu gerçekleştirebildiniz mi?

A.H.Ü. Genel anlamda baktığımızda kariyerim Biyoloji üzerineydi. Ama 1998 yılının o günkü şartlarında 
özeleştiri yaptığımda ya da genel duruma baktığımda Türkiye’de araştırma yapmanın, bilim yapmanın çok 
kolay olmadığını gördüm. Memur bir ailenin çocuğuydum, okurken aynı zamanda para kazanmam da ge-

rekiyordu. O dönemin şartlarına baktığımda ya yurt dışına gidecektim ya 
da farklı bir iş yapacaktım. Üniversitedeki öğrenimime devam ederken bir 
bankanın ilanını gördüm ve başvurdum. İşe başvurum kabul edildi ve ben 
Türk Ekonomi Bankası’nda müşteri hizmetleri yetkilisi olarak işe başladım. O 
dönem bir yandan eğitimimi sürdürüyor diğer yandan bankacılık mesleğini 
icra ediyordum. . Yaklaşık bir yıl kadar hem okulu hem bankacılığı bu şekilde 
yürüttüm. Bankacılık sektöründe de çok hızlı bir şekilde yükseldim. Daha son-
rasında yazılım ve IT tarafına ilgim olduğunu fark ettim. Çalışmakta olduğum 
banka da beni bilgi işlem departmanında görevlendirdi. Üniversiteden me-
zun olmamıştım ve farklı bir alandan gelip IT departmanında çalışan o dönem 

için ilk kişiydim. Burada internet bankacılığı uygulamalarının geliştirilmesinden sorumlu oldum. Daha sonra 
Türkiye’deki ilk Venture Capital internet girişimi olan Embrio için Teknoloji Holding bünyesine davet edildim. 
Oraya iş geliştirme müdürü olarak geçtim.  Daha sonra Turkcell’de yaklaşık 3-4 yıl kadar çalıştım. Twitter’ın, 
Facebook’un yeni yeni öne çıktığı dönemlerdi. Büyük markalar için müşterilerle irtibat halinde olmak ciddi 
bir sıkıntı, büyük bir riskti. Turkcell’de çalıştığım dönemde Turkcell’in sosyal medya operasyonlarını kurdum. 
Markayı sosyal medyaya taşıdık ve tahminlerimizin ötesinde başarılı oldu. Yaklaşık 5 yıldır da İstanbul’da yer 
alan vakıf üniversitelerinin birinde Sosyal Medya Programı kapsamında dersler vermekteyim. Bu programa 
işinde bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, şirketlerin pazarlama yöneticileri, kurumsal iletişimden sorumlu 
müdürler, kariyerini değiştirmek isteyen profesyoneller başvuruyor. Program sonunda bu kişiler sosyal medya 
ile alakalı A’dan Z’ye tüm donanıma sahip oluyorlar.

 Sosyal Medya tarafında yürüttüğüm çalışmalarım bir yandan devam ediyor. Ben kendimi sosyal medya 
uzmanı olarak tanımlamıyorum. Bence sosyal medya tarafında en önemli kısım müşteriyi tanımlamak. En 
kritik süreç burası. Kendimi ben bu noktada tanımlıyorum. İşin, müşterinin tanımlanması süreçleri, Customer 
Relationship Management (CRM) dediğimiz müşteri ilişkileri yönetimi kısmında çalışıyorum. Müşteri tanımı 
ve müşteri yönetimi sürecinin yazılım ve bilgi teknolojileri kısmıyla alakalıyım.

K.M.K. Bundan sonraki için kariyer hedefleriniz nedir?

A.H.Ü. Geçmişten gelen müşteri ve müşteri ilişkileri yönetimine yönelik bir tecrübem var ve bir tarafta da 
yazılım ve bilişim teknolojilerine yönelik tecrübem var. Ben her ikisini de harmanlayarak önümüzdeki dönem-
de farklı projeler yapmayı planlıyorum. Allah nasip ederse bir kitap yazmayı planlıyorum. Müşteri tanımı ve 
müşteri tanımlamalarını yaptım. 6-7 yıldır blog yazıyorum. Çoğu güncel olmasa da orda bayağı bir yazım 
birikti. Müşteri ilişkilerinden müşterinin yönetilmesine, sosyal medyadan CRM’e varıncaya kadar internet ve 
internet teknolojileri ile ilgili tüm yazılarımı ve düşüncelerimi bir tarafta toparlamaya çalışıyorum. Hedefim 
bunları toparlayıp yayımlamak olacak.

K.M.K. Sosyal medya çok geniş bir kavram bize biraz açıklar mısınız?

A.H.Ü. Sosyal medya oldukça geniş bir kavram ama anlaşılamayacak bir kavram değil. Ben çok net hatırlıyo-
rum 2005-2006 yıllarında “Facebook tutar mı, böyle bir platform hayata geçer mi?” diye tartışılıyordu. Ben 
o dönem bu platformların internetten daha büyük bir şey olduğunu fark ettim. Biz o döneme kadar inter-
neti, haberleri okuduğumuz, internet bankacılığı işlemlerini 
yaptığımız bir yer olarak kullanıyorduk. Ufak tefek, ekşisözlük 
gibi sosyal medya sayılabilecek forumlar vardı ama bunlara 
tam anlamıyla da sosyal medya diyemeyiz. Twitter’ın ve Face-
book’un yaygınlaşmasıyla birlikte bence de doğru zamanda 
ortaya çıktılar. Toplumda bir değişim oldu. Ben buna paradig-
ma kayması diyorum. Toplumlar teknolojinin gelişmesiyle bir-
likte fikirlerini rahat açıklayabilecek bir platforma sahip oldu. 
Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlar da bize bu an-
lamda ciddi kolaylık sağladı. Sosyal medyanın sosyali oradan 
geliyor. Bizler kabul etsek de etmesek de sosyal varlıklarız. Her 
konuda duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. 
Dolayısıyla bu platformlar bize her şeyi hızlı bir şekilde pay-
laşma fırsatı verdi. Aslında ben sosyal medyayı kocaman bir aile apartmanına benzetiyorum. Herkes ayrı bir 
dairede oturuyor ama birbirinin ne yaptığı ile ilgileniyor. Siz üniversitedeki bir arkadaşınızı belki 8-9 yıldan 
beri görmüyorsunuz ama Facebook’ta sürekli onu takip edebiliyorsunuz. Evlendi mi? Çocuğu oldu mu? Bu, 
insanlar arasındaki iletişimi de güçlendiriyor. Tabii sosyal medyanın sanal olduğu, insanların fiziksel etkileşim-
den ziyade sosyal medyada iletişime geçtiğine yönelik bazı eleştiriler var. Ben buna katılmıyorum. Günümüz 
dünyasında herkesin yoğun bir iş temposu var. Mobil cihazlar olsa bile, böyle bir ortamda iletişimde kalabilmek 
kolay değil. Sosyal medya bu iletişimi bir hayli kolaylaştırdı. İnsanların fiziksel olarak bir araya gelmesini de 
kolaylaştırdı. Mesela arkadaşlarımız arasında birçok davet ya da hafta sonu görüşmelerimizi de Facebook 
üzerinden planlıyor ve paylaşıyoruz. İnsanlar bu sayede bir araya geliyor. Bu yüzden bence çok faydası var. 
Sosyal medya şöyle faydalı böyle faydalı demek bence abesle iştigal. Bakıyorsunuz son 3-4 yılda Dünya siyasi 
haritasını bile değiştiren gelişmeler oldu. İnsanlar sosyal medya üzerinden, Facebook üzerinden örgütleniyor-
lar. Görüşlerini açıklıyorlar.
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K.M.K. Sosyal Medya Uzmanını nasıl tanımlarsınız?

A.H.Ü. Sosyal medya uzmanı kavramı benim çok tasvip ettiğim bir kavram değil. Çünkü sosyal medya uz-
manı olamazsınız ama müşteri ilişkileri uzmanı olabilirsiniz. Bence sosyal medya uzmanından kasıt budur. So-

syal medya uzmanı olarak gördüğümüz kişiler aslında 
bir markanın veya kurumun içinde çalışıp o kurumun 
müşteri ile olan ilişkilerini yönetmekte olan kişiler. Ku-
rumsal iletişim uzmanlarının yaptığı işi yapıyorlar hatta 
daha ağır bir iş diyebiliriz çünkü sosyal medya açık bir 
platform ve insanlar düşüncelerini karşı tarafı umursa-
madan da söyleyebiliyorlar.

K.M.K. Sektöre atılmak isteyen gençlere yönelik bir 
soru: İdeal sosyal medya uzmanı nasıl olmalı? Hangi 
beceri ve yeteneklere sahip olması gerekiyor?

A.H.Ü. Sosyal medya uzmanı dediğimiz kişilerin, 
söylenen sözleri iyi analiz edip bunu raporlayabilmesi 
ve bununla ilgili aksiyon üretebililiyor olması gerekiy-
or. Dolayısıyla çok ciddi bir eğitim altyapısının olması 
gerekiyor. Sosyal medya uzmanlığına yönelmek istey-
en gençlerin bunun eğitimini almalarını öneriyorum. 
Facebook ve Twitter’ı veya geniş anlamda sosyal me-
dyayı iyi kullanıyor olmak sosyal medya uzmanı ola-
cağınız anlamına gelmiyor. Böyle düşünmek çok büyük 
bir yanılgı olur. Elbette bu platformları bilmek ve bun-
ları en iyi şekilde kullanabilmek çok önemli ama bunun 
dışında birçok temel kavramı bilmeniz lazım. En başta 
müşteri dedik. Müşteri kavramından başlamak lazım. 
CRM nedir? Sosyal medyada Social CRM nedir? Mar-
ka nedir? Marka yönetimi nedir? Kriz yönetimi nedir? 
Strateji nasıl oluşturulur? gibi birçok başlıktan oluşan 
ve sahip olunması gereken yetkinlikler var. Kendini ve 
kariyerini bu tarafta geliştirmek isteyen kişilerin bu 
konuda fikir sahibi olması, bu konuda düşünmeleri 
gerekiyor. Güzel olan şey ise bunun hakkında gerek 

Türkçe gerekse yabancı dillerde birçok kaynağın var olması. Bu kaynaklar okunarak ciddi anlamda bilgi edi-
nilebileceğini düşünüyorum. Önemli olan bir başka hususun ise tecrübe olduğunu düşünüyorum. Herhangi 
bir sosyal medya platformunu yönetmeden, ya da müşterilerle etkileşeme geçmeden kendinizi geliştirmeniz 
mümkün değil. Çünkü bu kolay bir iş değil, karşınızda insan var. Her ne kadar sosyal medya platformunda 
olsanız da; Kişiler ne söylüyor? Buradan ben ne anlamalıyım? Cevap vermeli miyim? Nasıl cevap vermeliyim? 
gibi çok soru var. Bunları doğru yanıtlayabilmek, doğru aksiyon alabilmek çok önemlidir. Bu işi yapan kişiler 
markayı veya şirketi birebir temsil ediyorlar. Onların vereceği doğru veya yanlış karar, markayı direkt olarak 
etkileyebiliyor. Aslına baktığınızda çok önemli bir görev. Bu görevi üstlenecek kişinin de kendini her anlamda, 
pazarlama anlamında, müşteri ilişkileri yönetimi anlamında iyi yetiştirmiş olması, çok çok okuması, bu tekno-
lojilere hâkim olması çok önemli bir özellik.

K.M.K. Sosyal medyanın ürün pazarlamasındaki yeri ve geleceği hakkında bize biraz bilgi verir misiniz?

A.H.Ü. Geçtiğimiz on yılda insanların bir ürünü araştırma veya satın alma davranışlarında farklılıklar old-
uğunu görüyoruz. Hani bir paradigma kaymasından bahsetmiştim. Bununla ilgili kişisel bloğumda (www.ali-
haydarca.com)bir yazım da var: “Müşteri ekseninde paradigma kayması” diye. Müşteri diye tanımladığımız 
kişilerde ciddi bir paradigma kayması olduğunu görüyoruz. Bunu şöyle açıklayacağım: Son 10 yılda müşter-
iler ister internet isterse mağazadan alışveriş yapsın, gelişen internet ve sosyal medya kullanımı ile doğru 
orantılı olarak alacakları ürünleri genellikle internet ve sosyal medya üzerinden araştırıp karar veriyorlar.
 Neden? Çünkü diyelim ki siz bir telefon aldınız. Telefonla ilgili olarak telefonu üreten firmanın kendi 
sitesinde telefonu öven açıklamalarına mı daha çok güvenirsiniz? Yoksa işte ekşi sözlük gibi, forum.donanım-
haber gibi farklı farklı insanların o ürünü kullanıp onunla ilgili deneyimlerini aktardığı forumlara mı güvenir-
siniz? Araştırmalar gösteriyor ki insanlar bir ürünü kullanan kişinin deneyimlerine o ürünle ilgili okudukları 
makaleler ve yazılardan on kat daha fazla güveniyorlar. Bu veri, sizin hiç tanımadığınız bir kişi “Ben bunu 
kullandım memnun kaldım” dediğinde o ürünü satın alma yönünde ciddi bir eğilimde olduğunuzu gösteri-
yor. Dolayısıyla bu iş çok kritik diyebiliriz. En nihayetinde baktığınızda sosyal medyayı kullanan çok büyük 
bir kitle var. Bunlar sizin markanızla ilgili, ürünle ilgili son derece tarafsız bir şekilde görüşlerini bildiriyorlar. 
Sonuçta bir ürünü pazarlarken burada kullanıcıların sizin hakkınızdaki düşünceleri, bu ürünü nasıl değer-
lendirdikleri, nasıl gördükleri sizin konumuzla alakalı oluyor. 
 Markalar, ürünlerinde kaliteyi belirli bir ölçeğe getirebiliyorlar ama daha da üste çıkamıyorlar. Fi-
yatı belirli bir noktaya kadar çekebiliyorlar. Kalitede bir şey yapamıyorsunuz, geleceğiniz noktaya geldiniz. 
Markayı veya ürünü bir şekilde ilerletmeniz lazım. Marka algısını en iyi yönetebilecek yer sosyal medya. 
Dolayısıyla siz marka algısına yatırım yaparsınız. Bunun matematiksel bir formülü de var. Marka algısı = Kali-
te + Müşteri Hizmetleri / Fiyat. Bu şu demek: Paydayı ne kadar büyütürseniz algınız o kadar azalmaya başlay-
acak. Payı yükseltmeniz lazım. Sonuçta kalite ve fiyatlarınızda yapacaklarınız kısıtlı ama pay kısmında bir de 
müşteri hizmetleri var. Müşteri hizmetlerine yapacağınız her yatırım size artı bir değer olarak dönüyor. Ben 
sürekli örnek gösterdiğim bir teknoloji üreticisi marka var. Kendi derslerimde de bahsediyorum. Bu marka 
size belirli bir kalitede, belirli bir skalada ürünler üreterek sunuyor ama asıl önemli olan sunduğu müşteri 
deneyimidir. Mağazadan içeri girdiğiniz andan itibaren size en iyi deneyimi yaşatmak için herkes çalışıyor. 
Ürünün, tanıtımından satın alımına kadar her aşama özenle planlanmış. Dolayısıyla siz kendinizi satın alma 
sürecinde ve satın alma sonrasında mutlu hissediyorsunuz. Bu markanın, ürünün arkasında olduğunu bili-
yorsunuz ve bu sizi ciddi anlamda ferahlatıyor. Bu bir ürünün pazarlanmasında gelinebilecek bir nokta. 
Türkiye‘de de bu konuya ciddi emek harcayan 
firmalar var. Casper da bunlardan biri. Casper 
şu anda müşteri odaklı, müşteri hizmetleri 
odaklı yapıya geçiyor. En yukarıdan en aşağıya 
kadar nasıl iyi bir deneyim yaratabilirim? İn-
sanları nasıl daha iyi dinleyebilirim? Onların 
deneyimlerini nasıl daha fazla kullanabilirim? 
Onlara nasıl daha iyi hizmet verebilirim? Sor-
ularının peşinde çalışmasını sürdürüyor. Sek-
tör sürekli gelişiyor ve bu çalışmaların hızla 
devam etmesi gerekiyor. 

Röportajınız için teşekkür ederiz. 
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ŞİFRE BELİRLEME
TEKNiKLERi

  Şifreler Nasıl Kırılır?
 Şifre kırmak konusunda bilinen 
en basit yöntem; şifresi kırılacak kişinin 
doğum tarihi, yaşadığı yer, sevgilisinin ya 
da köpeğinin adı gibi şeyler ve bunların 
ilk akla gelen kombinasyonlarını dene-
mektir. Şifreniz bu bahsedilen şeylerden 
oluşuyorsa herkes hakkınızda her şeye 
ulaşıp başınızı ağrıtabilir.

 Yine gayet basit olan başka bir yön-
tem ise Hotmail'deki gizli soru gibi yan 
seçeneklere başvurmaktır. Eğer gizli so-
runuz "Arabanızın markası nedir?" ise ve 
siz de bu sorunun cevabı olarak gerçek-
ten arabanızın markasını ayarladıysanız 
bu bilgiye sahip olan herhangi bir kişi 
Hotmail şifrenizi kolayca ele geçirir.

Güvenliği Nasıl Sağlarız?
 İlk bilinmesi gereken şudur:  Şifre kırma 
programlarını ya da aynı yöntemi kullanan
Hacker'ları en çok zorlayan şifreler; şu 4 şeyin 
hepsini birden içinde bulunduran şifrelerdir:
 • Büyük Harf
 • Küçük Harf
 • Rakam
 • Özel Semboller (@, !, &, /, vs.)
 Sadece bunlar yetmez, şifrenin uzun 
da olması gerekir. Ayrıca şifrenizde herhan-
gi bir şeyin tarihi ya da bir anlam ifade eden 
kelimeler bulunmaması faydanıza olur. Tüm 
bunlara dikkat edilerek oluşturulmuş bir şi-
frenin kırılması çoğu durumda neredeyse 
imkânsızdır. "Tamam, da öyle karışık bir şi-
freyi ben nasıl hatırlayacağım?" diye soracak 
olursanız, sizin için bir anlamı olan şeyleri 
değiştirerek yazmanız tavsiye edilir. Yalnız ne 
yaparsanız yapın, bu şifreleri bir yerlere old-
uğu gibi yazmayın. En azından hatırlatıcı not-
lar şeklinde yazın ki bu notları ele geçiren bir 
kişi yine de şifrenize ulaşamasın.
 

Şifre Koyarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 Güvenli şifre oluşturmak istiyorsanız Trend Micro, şifreler belirlemek için 4 basit 
yöntem öneriyor:

 Haziran ayında şifre güvenliği konusunda çok kötü bir sınav verildi. Üç önemli web 
sitesi Linkedin, eHarmony ve last.fm, milyonlarca kullanıcı şifresinin sızmasına engel ol-
amadı. Daha sonra da League of Legends isimli oyuna üye olan kullanıcıların kişisel bilgil-
eri saldırganların eline geçti.

 Aslında bu şifre sızıntıları kullanıcıların ne den-
li yanlış şifre tercihi yaptığını gözler önüne serdi. 
Birçok kullanıcının güvenli olmayan şifre kullandığı 
görüldü. 1234 gibi kısa ve rutin şifrelerin çokluğu 
göze çarparken, bazı kullanıcıların her yerde farklı 
şifreyi hatırlamaktan endişe edercesine giriş yaptığı 
platformun adını kullandığı ortaya çıktı. Örneğin 
Ahmet isimli bir kullanıcının LinkedIn’e giriş yap-
arken şifre olarak linkedin ya da ahmetlinkedin 
yazdığı belirlendi.

 Saldırganlar ise maliyeti düşerken işlemci gücü 
artan donanım teknolojisi sayesinde otomatik 
deneme yapan uygulamalar ile birçok şifreyi ele 
geçirmeye başladı. Bu nedenle şifresini çaldırmak 
istemeyen kullanıcıların artık daha güçlü şifreler 
oluşturması gerekiyor. İşte yapılması gerekenler:

 Yine de bilinmesi gerekir; yeterince vakti ve sabrı olan, farklı bir deyişle size kafayı 
manyaklık derecesinde takmış birisi şifrenizi er ya da geç kıracaktır. Bu nedenle oluştur-
duğunuz tek bir şifreye güvenmeyip, canınız sıkıldıkça şifrenizi sebepsiz yere değiştirmel-
isiniz. Ayrıca mail adresinizin şifresiyle bu adresi kullanarak üye olduğunuz sitelerdeki şi-
freniz farklı olsun, böylece sitedeki şifreniz kırılsa bile mail hesabınız hâlâ elinizde olacağı 
için bu mail adresinize gönderilecek şifreyle internet sitesindeki hesabınızı kolayca geri 
alabilirsiniz.

 Son olarak şifrenin kendisine yönelik olmayan yöntemlerden de korunmanız gere-
kir. Daha önce bahsedilen Gizli Soru hadisesinde asla unutmayacağınız ve sorulan soruyla 
tamamen alakasız bir cevap ayarlayın. Şahsi favorim "Köpeğinizin adı?" sorusuna ceva-
ben nefret ettiğim ve yıllar önce tarihin tozlu sayfaların gömmüş olduğum, çoğu kişinin 
varlığını bile unuttuğu bir insanın adını yazmak.
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 Şifrelerde bunlara dikkat edin!

 İnternet bankacılığı, kredi kartı ve banka 
kartı işlemlerinde en önemli hususlardan biri-
si de şifre konusu. Uzmanlara göre, şifre seçi-
mindeki en temel problem; internet kullanımı, 
internet bankacılığı, kredi kartı ve banka kart-
ları gibi onlarca işlem aşamasında şifre sorul-
ması, buna karşılık kullanıcıların şifreyi kendil-
eri için bir erişim engeli olarak görmeleri.

 Kullanıcıların güvenlik konusunda bilinç-
siz davranmamalarını, şifre seçiminde isim ve 
lakaplara yer verilmemesini tavsiye eden Em-
niyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı uzmanları, 
“En önemlisi ise şifrelerini art niyetlilerin tah-
min etmesi zor bir takım karakter dizileri seçme 
zorunluluğu ile hatırlanması kolay bir şifre ol-
ması tezadından kaynaklanmaktadır.” uyarısın-
da bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 
vatandaşların internet bankacılığı, kredi kartı 
ve banka kartı işlemlerinde kullandıkları şifrel-
ere önem vermeleri gerektiği belirtildi.

 Şifrenin nasıl seçildiğinin şifre sahibi 
hakkında da ipuçları verdiğine işaret edilen 
açıklamada, insanların genellikle şifre olarak 
kendi isimleri ile lakaplarını kullandığına dikkat 
çekildi. Vatandaşların önemli bir bölümünün 
de en sevdikleri yıldızı, tuttukları takımın adını 
ya da hemen çevresinde yer alan öğelerden bir-
ini kullanıcı adı veya şifre olarak kullandığının 
hatırlatıldığı açıklamada, internet üzerinden 
yapılan şifre girişlerinde ‘şifremi kaydet’ veya 
‘beni hatırlasın’ seçenekleri kesinlikle kullanıl-
maması tavsiye edildi.

En büyük şifre hatası!

 Şifreler hakkında pek çok hata 
yapıyoruz ama bu hata, hepsinden daha 
büyük… İngiliz bir güvenlik araştırmacısı, 
Gawker ve rootkit.com’a yapılan saldırılar 
sonucunda ortaya çıkan şifre verilerini in-
celedi. Buna göre iki sitede de hesabı bu-
lunan kullanıcıların çoğu aynı şifreyi kul-
lanıyor. Farklı web sitelerinde aynı şifreleri 
kullanmak bir güvenlik riski oluşturuyor, 
çünkü bir hacker’ın diğer sitelere ulaşmak 
için sadece bir siteyi kırması yetiyor. 
 Web sitelerinin kullanıcı adı olarak 
e-posta adresini kullanması güvenlik riski-
ni daha da artırıyor. Araştırmacı Bonneau, 
iki sitede de hesabı bulunan kullanıcıların 
yüzde 49′unun aynı şifreyi kullandığını or-
taya çıkardı. Kullanıcıların yüzde altısı ise 
şifrede küçük bir değişiklik yaparak kullan-
mış (‘şifre’ yerine ‘şifre1′ gibi). Daha önce 
yapılan bir araştırmada, aynı şifreyi kullan-
ma oranının yüzde 12 ile yüzde 20 arasın-
da olduğunu düşündüğümüzde internet 
kullanıcılarının daha tembel davrandığını 
görmek mümkün. Ancak bu konuda araştır-
ma yapmak, sınırlı bilgi kaynağı nedeniyle 
oldukça zor ve tabiki hiçbir şirket şifrelerini 
açığa çıkarmak istemeyecektir.

1. Uzun bir şifre, güçlü bir şifrenin 
başlangıcıdır. 10 ila 12 karakterli 
bir şifre iyi bir başlangıç olabilirken, 
banka gibi kritik sitelerdeki şifrelerin 
daha da uzun olmasında fayda var.

2. Anlamlı birkaç kelime yerine 
dağınık kelimeler kullanın. Zira şifre 
iyigünler olduğunda yine saldırgan-
ların işi oldukça kolaylaşmış oluy-
or. Yaratıcı, kişisel ve elbette hatır-
lanabilecek birkaç kelime işinize 
yarayacaktır. Örneğin, DenizDalgalı 
şeklinde alınan şifre yerine Masa-
TopKavunKuzu gibi bir şifre kullan-
mak daha etkili olacaktır.

3. Geri dönüşüm iyidir ama şifreler 
için pek de iyi sayılmaz. Zira eninde 
sonunda daha önce sızmış bir şifre 
saldırganlar tarafından kullanılacak-
tır.

4. Her sitede aynı şifreyi kullan-
mamalısınız. Eğer bir sitede şifre 
saldırganların eline geçerse, diğer-
lerinde de geçmemesi için hiçbir se-
bep yok.
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• CTRL+C (Kopyala)
• CTRL+X (Kes)
• CTRL+V (Yapıştır)
• CTRL+A (Bütün sayfanın seçimi)
• CTRL+Z (Geri Al)
• CTRL+F (Sayfada bulma)
• CTRL+P (Yazıcı menüsü)
• CTRL+S (Değişiklikleri Kaydeder)
• CTRL+W (Aktif sayfayı kapatır)
• DELETE (Sil)
• SHIFT DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na 
atmadan kalıcı olarak sil)
• TAB (Öğeler arası geçişi sağlar)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
• CTRL+A (Tümünü seç)
• F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
• F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran 
öğeleri arasında dolaş)
• F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgin’indeki 
Adres çubuğu listesini görüntüle)
• CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
• F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkin-
leştirir)
• F5 tuşu (Etkin pencereyi güncelleştir)
• ESC (Geçerli görevi iptal et
Microsoft Doğal Klavye Kısayolları;
• Windows logo tuşu    (Başlat menüsünü göster veya 
gizle)
• Windows logo tuşu    +BREAK (Sistem Özellikleri 
iletişim kutusunu görüntüle)
• Windows logo tuşu    +D (Masaüstünü göster)
• Windows logo tuşu    +M (Tüm pencereleri küçült)

• Windows logo tuşu    + SHIFT + M (Küçültülmüş 
pencereleri geri yükle)
• Windows logo tuşu    +E (Bilgisayar’ımı aç)
• Windows logo tuşu    +F (Bir dosya veya klasör ara)
• CTRL+ Windows logo tuşu    +F (Bilgisayar ara)
• Windows logo tuşu    +F1 (Windows Yardımı’nı 
görüntüle)
• Windows logo tuşu    + L (Klavyeyi kilitle)
• Windows logo tuşu    +R (Çalıştır iletişim kutusunu 
aç)
• Windows logo tuşu    +U (Hizmet Programı Yöneti-
cisini aç)
Windows Gezgini Klavye Kısayolları;
• HOME (Etkin pencerenin başını göster)
• END (Etkin pencerenin sonunu göster)
• NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altında-
ki tüm alt klasörleri göster)
• NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini 
göster)
• NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
• SOL OK (Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya 
üst klasörü seç)
• SAĞ OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya 
ilk alt klasörü seç)
• PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
• PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
• HOME (Satırın başına git)
• END (Satırın sonuna git)
• CTRL+HOME (İlk karaktere git)
• CTRL+END (Son karaktere git)

KLAVYEDE 
PRATiK 
KISAYOLLAR

 Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere 
Klavye Kısayolları
• CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
• CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
• CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
• CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
• CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini 
güncelleştir)
• ALT+F4 (Konsolu kapat)
• ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
• ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
• ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
• ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları;
• CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi 
yazdır)
• ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için 
pencere menüsünü görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem Kısayol 
menüsünü görüntüle)
• F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini 
güncelleştir)
• CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
• CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
• ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikler 
iletişim kutusunu aç)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)

• CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek 
bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu 
kapatır)
 Internet Explorer Kısayolları ;
• CTRL+D (Sık Kullanılanlara ekler)
• CTRL+E  (Aktif sayfada arama yapar)
• CTRL+H  (Geçmiş sayfasını açar)
• CTRL+I  (Sık Kullanılanları açar)
• CTRL+N  (Yeni pencere açar)
• CTRL+O  (Yeni lokasyonlar gider)
• CTRL+P  (Yazıcı menusu)
• CTRL+S  (Değişiklikleri kaydeder)
• CTRL+W  (Aktif sayfayı kapatır)
• CTRL+ ENTER    (Adres satırında yazılan adresin 
başına “www” ve sonuna  “.com” koyma işlemini 
yapar)
• SHIFT+CLICK  (Yeni pencerede açar)
• BACKSPACE  (Bir önceki sayfaya gider)
• ALT+HOME  (Ana sayfaya gider)
• HOME  (Sayfanın başına gider)
• TAB  (Öğeler arasında atlamayı sağlar)
• END  (Sayfanın sonuna gider)
• ESC  (Açılan sayfayı sonlandırır)
• F11  (Tam ekran yapar sayfayı)
• F5  (Sayfayı yeniler)
• F4  (Adres çubuğunu açar)
• F6  (Adres çubuğuna gider)
• F1  (Internet Explorer Yardım)
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 Facebook’u uzun yıllardır kullanıyorsunuz hatta fazlasıyla aktif kullanıyorsunuz, peki 
Facebook’un tüm özelliklerine hâkim misiniz? Sizler için Facebook’un bazı bilinmeyen özel-
liklerini derledik.

 Facebook hesabınıza sizin dışınızda kişi veya kişiler tarafından girilip girilmediği-
ni öğrenmek oldukça kolay. Ayarlar bölümünde yer alan “Giriş Yapılan Yer” seçeneğine 
tıkladığınız zaman Facebook, en son hangi tarayıcılar aracılığıyla giriş yaptığınızın dökümünü 
çıkartıyor.

 Uygulamalardan gelen mesajlar me-
saj kutunuzda ayrı bir bölmede toplanıyor. 
Mesaj kısmının sol üst kısmında yer alan 
‘Diğerleri’ seçeneğine tıklayarak bu mesa-
jlara ulaşabiliyorsunuz.

 Facebook’taki herhangi bir arkadaşınızla bugüne 
kadar yaptığınız tüm etkileşimleri görebilirsiniz. Bunun için 
arkadaşınızın profil sayfasına girdikten sonra sağ üst köşede 
bulunan oka basarak, gelen menüde ‘Arkadaşlığınızı Gör’ 
sekmesine tıklamanız yeterli. 

 Kendi sayfanızda sağ üst köşede göre-
bileceğiniz Hareketler Dökümü’ bölümünden 
bugüne kadar sizinle ilgili tüm bildirimleri ve diğer 
hareketleri görebilirsiniz. 
Bunların içinde etiketlendiğiniz fotoğraflar, 
beğendiğiniz sayfalar, eklediğiniz arkadaşlar gibi 
Facebook’ta yaptığınız tüm aktiviteler bulunuyor. 

 
Herhangi bir bildirimde etiketlendiğinizde bu bildirimin otomatik olarak zaman tünelinde 
çıkmasını engelleyebilirsiniz.

Bu durumda etiketlendiğinizde, zaman tünelinde arkadaşlarınız tarafından görülmeden önce sizin 
onayınız istenecektir. Etiket önizlemesini aktif duruma getirebilmek için sağ üst köşeden Gizlilik Ayar-
ları / Zaman tüneli ve Etiketleme Ayarları kısmında ‘Arkadaşlarının seni etiketlediği gönderiler, zaman 
tünelinde onayına sunulsun mu?’ kısmında ‘düzenle ’ye basarak açık durumuna getirmek gerekiyor. 
Ancak bu sadece Zaman Tüneli’ni kontrol ediyor. Etiketlendiğiniz zaman sağ taraftaki haber kaynağın-
da direkt olarak görülüyorsunuz.

 Profilinizin herkese nasıl göründüğünü 
merak ediyorsanız, Facebook’un “Başkasının 
Gözünden Gör” işlevi tam istediğiniz işi yerine 
getirecek. Profil sayfanızda kapak fotoğrafının 
hemen sağ alt tarafınada bulunan küçük 
çark simgesine tıklayın ve açılan menüden 
“Başkasının Gözünden Gör”e tıklayın.

 Bir paylaşımda bulunurken sağ üst 
köşede bulunan ‘paylaş’ seçeneği sayesinde 
içeriği farklı oturumlarınızda rahatlıkla pay-
laşın.

 Arkadaş listenizdeki bir kişi tarafın-
dan yapılan paylaşımı kaydedebilirsiniz.Bu 
işlemi gerçekleştirmek için paylaşımın sol 
üst köşesinde bulunan ‘bağlantıyı kaydet’ 
seçeneğine tıklamanız yeterli.

FACEBOOK’TA 
BİLİNMEYEN
ÖZELLİKLER
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 Instagram, 2010 Ekim’de, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından ilk olarak IOS (iP-
hone-iPad) için geliştirilen, sahip olduğu kaliteli filtreler ve sosyal ağ özellikleri ile kısa zaman-
da oldukça popüler olan bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır.

 Instagram o kadar popüler oldu ki; şu sıralar günde 40 milyon fotoğraf paylaşımı, sani-
yede ise 9000 beğeni ve 1200 yorum yapılıyor. Bu değerler gittikçe de yükseliyor. San Francis-
co, California’da geliştirilen uygulama, şu anda aylık 100 milyon aktif kullanıcıyı geçti bile.

Başkalarının etiketlediği fotoğraflarınızı saklayabilirsiniz.

 “Bulunduğun fotoğraflar” sekmesini tıklayan herkes, 
sizin çektirdiğiniz fotoğrafların yanı sıra başkaları tarafından 
etiketlendiğiniz o korkunç fotoğrafları görür ve tüm güzel 
fotoğraflarınız unutularak üzerinize yapışan bir lanet gibi sa-
dece o korkunç fotoğrafınız hatırlanır.
Etiketlenmiş olduğunuz fotoğrafı saklamak için “sBulun-
duğun fotoğraflar” sekmesine gidin. İstemediğiniz fotoya do-
kunarak etiketi kaldırın ve “Tamam”ı seçmeden önce “etiketi 
kaldır”ı seçin.

Daha önceden hoşlandığınız fotoğrafların tamamını görebilirsiniz.

 0 hoşlanmış olduğunuz bir fotoğrafı umutsuzca bulmaya çalışmak sancılı bir durumdur. 
Instagram bu durumu anlamış olacak ki buna da bir çözüm bulmuş: profilinizde sağ üstteki 
menüden seçenekler sekmesine gelin, oradaki listeden “beğendiğin gönderiler” linkine do-
kunun. Hepsi açılacaktır. Buradan rahatlıkla seçebilirsiniz.

Bir hesabın yeni fotoğraf yükleyip yüklemediğini 
sürekli kontrol etmekten kurtulabilirsiniz.

 Sürekli belli kişilerin yeni fotoğraf paylaşıp 
paylaşmadıklarına bakmak. Instagram bu merağı 
da anlayarak uygulamayı geliştirmiş. Takipleştiğiniz 
kişinin profilinde sağ üst köşedeki üç noktayı 
seçtiğinizde açılan menüden “gönderi bildirimler-
ini aç”ı seçerek bu meraktan biraz olsun kurtulmuş 
olursunuz.

Arkadaşlarınızın hoşlandığı şeyleri görebilirsiniz.

 Takip ettiğiniz insanların ne tip fotolardan hoşlandığını görmek istemez misiniz? “Hare-
ketler” sekmesine gelin, burada “Takip Ettiklerin” bolümünde arkadaşlarınızın nelerden 
hoşlandıklarını görme şansınız olur.

 Uygulama kullanım ve sosyal bağlantılar oluşturma kolaylığı açısından oldukça basit. 
Üstelik yeni güncellemeleri ile fotoğrafı kesmek, uygun filtreleri kullanarak kendi beğeninize 
uyarlamak ve istediğiniz şekilde yayımlamak çok kolay. Ancak uygulamanın arayüzü kolay-
laştıkça, kendi içindeki uygulama zenginliklerine ihtiyaç da azalıyor. Kimi kullanıcılar bu uygu-
lama kolaylıklarından habersiz. Bunların ne olduğuna bir göz atalım:

INSTAGRAM’IN 
BİLİNMEYEN
ÖZELLİKLERİ
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Embed özelliği: 
Twitter platformunun bilin-
meyen başlıca özelliklerinden 
biri embedtir. Twitter üzerin-
den paylaşılan bir içeriği web 
sayfanıza embed etmeniz 
mümkün. Herhangi bir tweeti 
web sitenize embed etmek için 
‘…’ ikonuna tıklayıp, ‘tweeti 
yerleştir’ seçeneğini seçmeniz 
ve çıkan kodu alarak istediğiniz 
alana yerleştirmeniz yeterli.

 Tw i t t e r ’d a y ke n 
soru işareti (?) tuşuna 
basarak Twitter klavye 
kısayollarına ulaşabil-
irsiniz. Twitter’ı klavye 
kısayolları ile daha hı-
zlı ve işlevli kullanmak 
mümkün. Cevap yazma, 
tweet atma gibi birçok 
işlem kısayollar ile daha 
kısa sürede yapılabiliyor. 
‘N’ tuşu ile yeni tweet 
atabilirsiniz. ‘T’ tuşu ile 
retweet edebilir ya da 
‘Enter’ ile tweet detay-
larına ulaşabilirsiniz.

E-posta bildirimlerini kapatmak:
 Twitter üzerinden tek bir işlem ile tüm e-posa bildirimlerini kapatmanız mümkündür. 
Twitter hesabınız üzerinden e-posta bildirim ayarlarına gelerek buradan bildirimleri tek ham-
lede kapatabilirsiniz.

Analiz özelliği: 
 Twitter platformunun oldukça gelişmiş analiz aracı bulunmaktadır. Yürüttüğünüz kam-
panya analizler vb. durumlar için bu araç sizlere ayrıntılı raporlama sunacaktır. ‘Analytics.
twitter.com’ üzerinden bu aracı kurabilirsiniz.

 Karşınıza aniden bir balina çıkabilir sakın paniklemeyin. Bu uyarı çıktığın-
da Twitter sunucularının yoğun olduğunu gösterir. Sadece F5’e basmanız yada 
sayfayı yenilemeniz yeterlidir.

TWİTTER’IN
BİLİNMEYEN
ÖZELLİKLERİ
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