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1.Giriş

Güvenliğin bir süreç yapısı olduğu ve herhan-
gi bir ürün olmadığı uzun zamandan beri kabul 
gören bakış açısıdır. Burada gözlemdiğimiz 
eksik kısım ise güvenliğin aslında varlıkların 
yönetimi ve bu yönetim ile birlikte gelen bir uy-
gulama yapısı  (süreç) olduğunun arka planda 
kalmasıdır. Bu varsayımın kökeninde, “Yöne-
temediğimiz sistemlerin güvenliğini nasıl sağ-
larız, sorusu”  yatmaktadır. Geleneksel NAC 
çözümlerinin yaklaşımı; ağ yapısını veya uygu-
lama yapılarını kendi merkezli güvenlik çözü-
münü sistemin esas parçalarından biri yaptığı 
ve buna bağlı olarak farklı ihtiyaçlara gereksim 
duyulduğundan tam yönetilebilme kısmını aşa-

mamış ağları daha karmaşık hale getirebilmek-
te veya kullanılmayan ya da başarısız bir çözüm 
olarak bir kenarda bekletebilmektedir. 

2. NAC Yapısının İncelenmesindeki 
Başlangıç Varsayımlarımız 

2.1.1 Kelimelerin Kullanım Şekilleri:
Sistem: IP adresi alabilen, üzerinde işle-
tim sistemi bulunduran elektronik aygıtlar. 
Pro-active: Etkin.
N: herhangi bir sınır koymadığımız sayılabi-
lir makul sayıdaki sayısal büyüklük ifadesi. 
Varlık: Yazı genelinde, kurum bünyesinde 
sahip olunan bilgiden, sistemlere kadar içi-
ne alan bütünsel yapı olarak kullanılmıştır. 
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Policy-enforcement: Politikaların uygulatılma-
sı veya dikte ettirilmesi.
0-day : Kelimenin yazıdaki ifadesiyle gün-
cellemesi üretici tarafından yapılmamış uy-
gulamalar üzerinde zararlı kod çalıştırabil-
me imkanına olanak sağlayan manasında. 
Client-security: Kişisel sistem güvenliği.
Mobility : Lokasyon bağımsız.

2.1.2 Prensipler:

Prensip.1: Olabildiğince anlaşılır, basit ve ge-
liştirmeye açık yönetilebilir yapının temelleri-
ni çıkarabilmek. 

Prensip.2: Teknik uygulama detaylarına bağlı 
yapıların farklılıklardan çok işin mantıksal çö-
züm yolunu bulabilmek.

Prensip.2.1: Network anormallikleri tespitine 
dayalı pro-active önlemleri içeren tüm NAC 
çözümleri parçalarını ayrı bir yapı olduğunu 
varsaydık. Bu yapıları Security Information 
Management (Güvenlik Yönetim Sistemleri) 
yapılarında incelenmesini gereken bölümler 
olduğunu öngördük ve çekirdek NAC yapısına 
dahil etmedik.

Prensip.2.2: Cihazları birer sistem ve sistem-
leride herhangi bir IP alan elektronik aygıtlar 
olarak özetledik. Ve uygulama bazında politi-
kaların oluşturulmasında yönetilemeyen cihaz-
ların uygulama yapılarına bağlı olarak farklı ele 
alınması gereken varlıklar olduğunu varsaydık. 

Prensip.2.3: Üreticinin ürününü uygun yer-
leştirilmesine dayalı idealize ettiği ağlar değil, 
gercekçil olarak bir kampüs networkünde N 
farklı ürün olabileceği;  bunun yanında her an 
ihtiyaç duyulabilecek durumlarda, ağa dahil 
olunabilecek sistemler ve kontrolümüz dışına 
çıkabilen IP almayan ya da sanal makine kay-
naklı bridge veya NAT yapabilme kabiliyetine 
sahip cihazlarında olabileceğini varsaydık.

Prensip.2.4: NAC’da kullanılan inline, out-
of-band management, remediation, pre-con-

nect, post-connect,  network-based, host-ba-
sed, karantina metotları gibi kavramları birer 
uygulama metodu olarak sınıflandırdığımız 
ve ürünlerin uygulama bazında rekabetlerini, 
başarımlarını ayrı ayrı karşılaştırmadığımız; 
bunları birer NAC uygulama metodu olduğunu 
varsaydığımız için bu kavramların temel NAC 
yapısını çıkarabilmek için konu dahilinde gö-
zükse bile bu çalışmanın dışında tutulmasına 
karar verdik.

2.1.3 NAC’ın adının konulması:
NAC’ın adını veren üreticinin yaklaşımını NAC 
diye adlandırmak yerine, genel olarak firmala-
rın ya da güvenlikle uğraşan kişilerin, bu gü-
venlik konusuna bakışlarında koydukları ortak 
ürün/çalışma adı olarak NAC adını seçiyoruz.

2.2 NAC nedir: 
En basitleştirilmiş ifadeyle yerel ağımızda be-
lirlediğimiz politikalara göre dikte ettirilen sis-
tem tabanlı güvenlik otomasyonu.

2.3. NAC yapısının genel ihtiyaç nedenleri, 
tehdit vektörleri:
NAC yapısına ihtiyaç duyulma sebeplerinin 
başında yerel ağlardaki kullanıcıların varlıklara 
bilinçli ya da bilinçsizce oluşturacağı tehditle-
rin dışarıdan gelebilecek tehditler kadar önemli 
olması ve kurumların uygulamakta zorunlu ol-
duğu düzenleme veya sahip olmak istedikleri 
standartlara ait güvenlik politikaların ihtiyaç 
gereksinimlerindendir.

2.3.1 Tehdit  vektörünün gelişmesi–1  
“Kullanıcı profilleri”:
Ağ güvenlik yapıları ilk olarak kendi güven-
lik alanlarını siyah ve beyaz gibi net bölgelere 
ayırarak güvenlik yönetimlerine başladı. Bu 
ayırım dış tarafı (siyah bölge)  tehditlerin ge-
liş yönü olarak sayılmasıyla birlikte korunması 
gereken varlıkların olduğu iç taraf ise (beyaz 
bölge)  kullanıcılar ve sistemler olarak ayrıldı. 
 
Ağ yapısına dahil olmuş sistemlerin ilk ko-
ruma başlangıç modeli olarak kale yapısını 
anımsatan bir mantıkta oluşturulan sistemler;  
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yerel ağ kullanıcıların da birer güvenlik tehdidi 
olabileceklerinin gündeme gelmesiyle; siyah, 
beyaz gibi net ayrımlar yerine korunması ge-
reken varlıkların çıkartılıp riskleri sayısal veya 
sezgisel hesap edilerek belli politikalarla göre 
erişim denetimine sahip olmasına sebep oldu. 
 
Güvenlik sistemlerinin gelişimin temel vektörü 
tehdidin gelebilecek ilk noktasına kadar indir-
gemeyi hedeflemesi, yerel ağdaki güvenlik ge-
reksimlerinin iç kullanıcılar tarafına doğru yö-
nelmesinide beraberinde getirdi. Daha teknik 
bir ifadeyle de tehdit oluşturan, kullanıcının ya 
da sistemin ilk bağlandığı aktif ağ cihazda dur-
durabilmesidir. (802.1x’in hedeflediği yapı).
 
2.3.2 Tehdit  vektörünün gelişmesi–2  
“İstemci sunucu yapısı” :
Sunucu/istemci mimarisi tabanlı sistemlerin art-
ması denetimi daha zor olan yerel ağdaki sunu-
culara ya da verilerin bulunduğu alanlara gele-
bilecek tehditler diğer kullanıcıların çalışmaları 
etkileyebilerek iş kaybına sebep olabilmektedir.
 
PC kullanım oranı ve otomasyon süreçlerinden 
kaynaklı PC kullanımının katlanarak artması, 
bu uygulamaların altyapısını oluşturan iş yapı-
larının sunucu istemci tabanlı sistemler şeklin-
de geliştirdiğinide ekleyebiliriz.

2.3.3 Tehdit  vektörünün gelişmesi–3  
“Internet”:
Internet aynı zamanda bir paradigma değişi-
midir. Bu değişimin getirdiği, iletişimin daha 
hızlı, etkin kullanılması ile aynı zamanda hem 
zarar vermek isteyen kişilerin profillerinin (ca-
susluk, merak, zarar vermek, vb.) artmasına 
hemde etkilenen sistem sayısının hızlıca katla-
narak çoğalmasına sebep oldu.
 
2.3.4 Tehdit  vektörünün gelişmesi–4                    
“PC gelişimi ve mobility” :
PC yapılarının hem yazılım hemde donanım 
olarak gelişmesi beraberinde birçok farkı uy-
gulamanın çalıştırılabileceği ortak platformlar 
olmalarını sağladı. Düşen donanım fiyatlarıyla 
ve internetin alt yapısını oluşturduğu mobil ile-

tişimin katlanarak büyümesiyle lokasyondan 
bağımsız iletişim, çalışma ve iş yapabilme im-
kanları doğmuştur. Bu olanakların dezavantajı 
olarak son kullanıcı farklı birçok ağı kullana-
bilmekte ve bu ağlardan gelebilecek tehditlere 
açık bulunmaktadır. 

2.3.5 Tehdit  vektörünün gelişmesi–5   
“Uygulama güvenliği” :
Güncellenmemiş veya 0-day kabul edilen açık-
lara karşı sistemlerde zararlı kod çalıştırabil-
mesiyle sistemler üçüncü kişilerin denetimle-
rine girerek kimi zaman bir spam ağının üyesi 
kimi zamanda istenilen bilgilerin çalındığı bir 
kaynak olabilmektedir.
 
2.4. Tarihsel  süreçteki çıkarımlarımız:
Yerel ağlardaki güvenlik sorunlarının başlangı-
cından bugüne olan çıkardığımız belli noktala-
rın NAC’la ilgili kısımları birer başlık halinde 
not ettik. 
 
2.4.1 Tarihsel  süreçteki çıkarımlarımız–1  
“Policy-enforcement’ın olmazsa olmaz 
oluşunun sebebi  ve NAC yapısındaki 
karışıklığın başlangıcı” :
Bilinen ifadelerin dışında ve daha etkin bir sap-
tama olarak NAC yapısının sebebini güvenlik 
duvarlarından yola çıkarak bulabiliriz.

Güvenlik duvarlarının iki farklı şekilde tanımı 
yapılabilinir. Birincisi teknik olan tanım; gü-
venlik duvarının aslında birer yönlendirici ol-
duğu, farkı ise sadece seçilen ağlara izin verme-
si. Bizim ilgilendiğimiz teknik olmayan tanım 
ise erişim denetimi sağlayan mekanizma olması 
ve bunu da belirtilen politikalara göre belirle-
nen ağlar arasında erişimlerin denetiminlerini 
sağlanması şeklindedir. Buradan çıkarımları-
mız ağ yapısındaki güvenlik taraflı politikaların 
ilk olarak uygulama mekanizmasının güvenlik 
duvarının ortaya çıkmasına kadar gittiğidir. 
 
Güvenlik duvarlarına ait politikaların paket 
akışındaki yapısına bağlı olarak net ve anlaşılır 
olması bu sistemlerin birer duvar gibi düşünü-
lüp hem fiziksel hem mantıksal olarak kolay 
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konumlandırılmasını sağlamıştır. Buna karşın 
yerel ağa bağlanırken veya içerde herhangi bir 
kaynağa erişirken, kullanıcılara veya sistem-
lere uygulanması gereken özgü politikaların 
olabileceği ve bunların uygulanabilmenin de 
bu kadar kolay olmadığı fark edilmiştir. Çünkü 
bu genel yapı güvenlik duvarı olarak adlandır-
dığımız yapı kadar ne fiziksel nede mantıksal 
olarak rahat konumlandırılabilinmiştir. Bunun 
sebebi olarak güvenlik duvarların ölçüt olarak 
adres, port bazında ayrıştırmasına karşın, ye-
rel ağların uygulama hizmetleri, ağ hizmetleri, 
sistemler, kullanıcılar olarak birbirleriyle ilgili 
ama bağımsız kabul edeceğimiz politikaların 
her birisi için farklı denetim mekanizmalarına 
ihtiyaç duyulmasından kaynaklanmıştır.

2.4.2 Tarihsel  süreçteki çıkarımlarımız–2  
“Temel NAC elementleri”:
Yerel ağa yönelik sistemlere uygulanan politika-
ların dikte ettirme yapısı ürün bazında ortaya çı-
kısı yaklaşık sekiz yıldan beri güvenlik marketin-
de olmasına karşın, son dört yıl içinde kendisini 
“NAC” adı altındaki ürünlerle boy göstermiştir. 
 
İçerdeki kullanıcılara serbestlik sağlanmasın-
dan kaynaklı güvenliğin dinamik yapıda ol-
ması ihtiyacıyla birlikte, net olarak sivrilen üç  
tane birbirinden bağımsız öğenin denetim ve 
politikalar çerçevesinde ortak çalışma esasına 
dayalı bütünleşik yönetimine ihtiyaç duyuldu. 
Özetle bunlar kullanıcı, sistem, ağ üçlüsüdür. 

Güvenliğin bir süreç ve öncesinde yönetim ya-
pısı gerektirmesinden ötürü,  bu konuyla ilgile-
nen kurum, üretici, ağ ve sistem yöneticilerinin 
birbirinden farklı üç yapı için ayrı yönetim kul-
lanarak kimi zaman protokol seviyesinde kimi 
uygulamalar seviyesinde bir tür güvenlik temel-
li denetim mekanizması getirebilmiş; başarılı 
olan yapılarda belli standart forumların, ortak 
çalışma gruplarının önerileri veya aynı görüş-
lerle ortak bir yapı haline getirilebilmiştir.
 
İşte bu birbirinden bağımsız davranabilme ye-
tisine sahip yapıları,  birer nesne olarak değer-
lendirip bunların bileşkeleriyle de ortak ve etkin 

yönetim kavramlarını çıkartabilmekteyiz. Örn: 
Kimlik denetimlerinin kullanıcı bilgisayarları-
na kadar indirgenerek, antivirus programının 
silinememesi veya dizin haklarıyla yazma hak-
larının PC yönetimiyle birlikte kullanılmasına 
olanak sağlanması gibi.

Özetle: Büyük bir ağ içersinde belli politika-
lara göre ortak yönetilebilen kullanıcı, sistem, 
ağ üçlüsünü temel NAC elementleri olarak çı-
kartıyoruz.
 
2.4.3 Tarihsel  süreçteki çıkarımlarımız–3  
“Marketin ilkleri ve Project Athena”:
NAC kavramını ilk ticari olarak Sygate firma-
sının çıkardığı ürünlerin güvenlik market pa-
zarına girmesiyle ticari bilinirliği ortaya çıktı.  
Sygate’in öne çıkaran bu fark dağıtık yapıda 
policy-enforcement yapısını öne çıkarmasın-
dan kaynaklı olmasıdır.
 
Ama öncesinde bir saptama olarak bu yapıyı ilk 
olarak gözlemlediğimiz nokta MIT’nin Project 
Athena olması. Bu projenin günümüze etkileri 
aslında farklı olarak ayrı çalışmalar konusudur  
(örn: Unified Communication) özetle üzerinden 
geçebileceğimiz konu projenin teknik ilkleriy-
le ve teknik başarısıyla ilgilidir. Çünkü NAC 
yerine “yerel güvenlik otomasyonu”  yerel gü-
venlik otomasyonun yapı taşları, kullanıcı, ağ 
kavramlarını doğru şekilde yerleştirdiğinizde 
bize bu kavrama en yakın çalışmanın Athena 
Projesi olduğunu anlıyoruz. Çünkü ihtiyaçlara 
göre teknik ilklere imza atan bu projenin yapısı 
şuandaki NAC ihtiyaçlarına uyuşmaktadır. 
 
Bu projede otomatik kimlik denetimlerine izin 
veren,  hem sistem güvenliği sağlanabilmiş 
hemde kullanıcıların lokasyondan bağımsız 
dosya hizmetlerini takip edebildikleri, belli po-
litikalar çerçevesinde yönetilen ve izin verilen 
kaynaklara erişip, kullanılabilen bir yapıdır. 
Hepsinden önemlisi ise bütünsel bir yapı ola-
rak karşımıza çıkmış olmasıdır. 
 
Bu teknik başarımlarından bir kaçı Kerberos ağ 
kimlik denetimi, lokasyondan bağımsız kullanı-
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cı hesapları, otomatik sistem güncellemeleridir.
Mikro bir karşılaştırma ise Kerberos’un anla-
mını RADIUS ile karşılaştırdığımızda bu çö-
zümün neden ilk NAC yapılarından biri oldu-
ğunu görebiliriz.
 
Kerberos :”network kimlik denetimi”, single-
sign-on’un atası kabul edebilecek bu kimlik de-
netimi yerel kullanıcılarını hedef alan, zaman 
biletleri prensibiyle birden fazla kez denetim 
yapmadan tekil olarak kimlik doğrulatmasının 
yaparak kullanıldığı mekanizmalardır.
 
RADIUS:”çevirmeli kullanıcı servisi, uzaktan 
kimlik doğrulaması”.  Kimlik doğrulatma ve 
yetkilendirmede bir endüstri standartı olarak 
kabul edilen bu yapı ilk olarak Dial-up kulla-
nıcıları hedeflereyerek ortaya çıktı.
 
Bu projenin ilk NAC yapısının atası olduğu çı-
karımı kendi itibariyle sıra gelen NAC anlatım-
ların çok uzağında bir çıkarımdır. Ama tarihsel 
süreç içersindeki gelişim ve NAC yapısının ne-
denine ait bir iz takip edildiğinde ihtiyaç ve so-
nuçlara göre yapılan projeler ürünler incelendi-
ğinde en doğru policy-enforcement uygulama-
sını birer çerçeve olarak aldığımızda kullanıcı 
,ağ, sistem güvenlik  otomasyonuna en yakın 
çalışmanın günümüzdeki örneklerle karşılaştı-
rıldığımızda bu proje olduğunu belirledik.
 
3.0 NAC’ın Karışık Bir Yapı Olmasının 
Sebepleri ve Günümüzdeki Durum:
 
Kritik sistemler direk olarak birçok ticari üre-
ticinin hedef aldığı market segmentini oluştu-
rur. Çünkü servisi sekteye vurabilecek bir yapı 
aynı zamanda mutlaka önlem alınması, harca-
ma yapılması gereken bir ihtiyaç kalemi olarak 
kendini gösterir.  Buda oluşacak bir market ve 
ürün sağlayıcılar için daha rahat büyüyecekleri 
ya da kendilerini idame ettirebilecekleri bir pa-
zar ortamı demektir. 
 
3.1 Market yapısı
Daha önceden net olarak alanları bu kadar net 
kesişmemiş güvenlik marketine domine eden 

ürün sağlayıcıların aynı pazardan pay almak 
istemesi ve özgür yazılım felsefesi yerine ka-
palı kaynak koduyla birlikte, önceden gelen 
ürün merkezli güvenlik anlayışı sebebiyle bu 
yapı normalden daha karışık bir hal almıştır. 
Özgür yazılım felsefenin buradaki etkisi ortak 
platformlar oluşturarak eş çalışmayı hızlandı-
ran bir olgu olmasından kaynaklıdır.
 
Güvenlik marketini besleyen üç tip farklı ürün 
sağlayıcısı bu markete birer NAC oyuncusu 
olarak yer aldı.  Birincisi geleneksel antivi-
rus üreticilerinin oluşturduğu, client-security 
güvenlik pazarı ikincisi ise network tarafında 
aktif olarak çalışan firmaların network tabanlı 
güvenlik pazarı. Son olarak bunların arasında 
kalan ya da belli bir konu üzerinde ürün geliş-
tirmiş firmaları yine doğal bir market oyuncusu 
olarak düşünebiliriz.
 
Serbest pazarın bir getirisi olarak, marketi do-
mine eden firmaların kendi anlayışlarını uygu-
lama ve defacto standartlarını koyarak bir adım 
öne geçmek isteği, bu pazarın biraz daha ka-
rışmasına sebep oldu. Çünkü her oyuncu kendi 
ürünü temelli bir güvenlik otomasyonu yapısı-
na öncelik sağlamak istemiştir.
 
Market yapısının en sondaki durumu bu mar-
ketin içinde belli başlı üç tane temel oyuncuyu 
meydana getirdi birincisi NAC’ın adını veren 
Cisco, ikincisi Microsoft, üçüncüsü ise üretici-
lerin birlikte eş çalışabilirliğini sağlamayı he-
deflemiş TNC’dir (Trusted Network Connect). 
 
3.2 Üreticiye bağlı NAC yapısı problemleri:
Üreticiye bağlı NAC çalışması teknik olarak gü-
venlik kavramlarına ters düsen bir çalışma ha-
line gelmektedir, çünkü güvenliğin sağlanması 
hususunda sorunsuz çalışma şuandaki mevcut 
NAC yapılarında aynı marka üreticiyle giden 
ürünlerde ya da çok bilinen üreticilerin ürün-
lerinin eş çalışması yapısıyla verim elde edilir 
haldedir. Bir üreticiye ya da ürüne bağlı kalmak 
hem güvenlik, hemde rekabettin zayıflamasın-
dan kaynaklı yüksek bütçeli ürünlerin alınma-
sını getirir. Özellikle güvenlik için düşünürsek 
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aynı marka sistemlerin güvenlik hatasının ya da 
üreticinin tespit edemediği ürüne ait güncel tu-
tulması gereken atak vb. tanıtıcı bilgilerin tüm 
ürün gruplarında eş olması güvenliğin IPS’den 
antivirüse kadar giden paket izinde katmanlı 
yapısını bile anlamsız kılabilmektedir. 
Bu sistemlerin eş, uyumlu çalıştırmaya daya-
lı birlikteliği ise direk olarak üreticinin bilgi/
becerisi ve bunun yanında NAC hizmetinin 
temelini oluşturan cihazların bu yapılara izin 
verebilmesiyle mümkün gözükmektedir. 
 
4. Sonuç:
 
Çıplak gözle fark edebilecek bütünsel sorunun 
alt sorunlarını ve politik nedenlerine kadar in-
celeyip buradan NAC kavramını rafine ederek; 
element bazında inceleme ve yönetmenin öne-
mini gösterebildik.  Doğru yaklaşımın ancak 
net olarak tanımlanmış ihtiyaca göre çıkartılan 
bir çözüm olabileceği ve bundan yola çıkarak 
NAC’ı birden fazla süzgeçten geçirerek teknik 
detayların birer amaç değil uygulama farklılığı 
olarak öngörüp genel bir çerçeve çizebildik. Bu 
çerçeve bize yapılacak işlerin sınırlarını göste-
rip gerektiği yerde bağımsız çalışan alt sistem-
lerin gün sonunda birleştirerek en az problemle 
uygulamaya geçilmesini olanak sağlamasının 
yol haritasını verdi. 
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