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Microsoft 8 Nisan’da XP’ye destek 
vermeyi bırakacak. Hackerların 
hedefi haline gelecek XP’lerle 
vedalaşma zamanı geldi.

Microsoft 8 Nisan’da Windows 
XP’ye destek vermeyi bırakacak.  
İşletim sistemi için herhangi 

bir yapa yapılmayacak ve güvenlik güncellemeleri 
çıkarılmayacak. Dünyada hala milyonlarca 
XP kullanıcısı bulunuyor ve XP kullanmakta 
direnenleri büyük tehlikeler bekliyor. 

Yaşlı ve yorgun
Microsoft’un en başarılı işletim sistemlerinden 
biri olan Windows XP, 2001 yılında piyasaya 
sürülmüştü. Devrimsel yenilikler taşıyan XP kısa 
sürede kendini geniş kitlelere sevdirdi ve  2006 
yılında 400 milyon lisanslı kullanıcı sayısına 
ulaştı. Net Applications’ın araştırmasına göre 
Windows XP, Ağustos 2012’ye kadar dünyada en 
çok kullanılan işletim sistemiydi. Ağustos 2012’de 
Windows 7, Windows XP’yi tahtından indirdi ama 

XP’ye  v e d a  z aman ı
 Durum böyle olunca makina parkını yenilemek 
istemeyen şirketler XP’den ayrılmak istemiyorlar. 
XP’de kalmanın bir diğer nedeni de lisans 
maliyetleri. Özellikle kamuda yoğun bir şekilde 
XP kullanılıyor ve bu makinelerin Windows 7 veya 
8’e geçmesi büyük lisans maliyetleri oluşturuyor. 
XP’de diretmenin bir diğer nedeni ise şu an 
piyasada olan yazılımların neredeyse tamamına 
yakının XP’de çalışıyor olması. Kullanıcılar 
yazılımları kullanabildikleri için yeni bir işletim 
sistemine geçmek istemiyorlar.

8 Nisan Windows XP kullanıcıları için hayati önem 
taşıyan bir gün. Bu tarihten sonra XP kullanıcıları 
tamamen kaderleriyle baş başa kalacaklar. 
İşletim sistemi güncellenmeyeceği için bütün 
saldırılara açık olacak. Hackerlar bunu bildikleri 
için yen virüs ve truva atlarını 8 Nisan’dan sonra 
dağıtmaya hazırlanıyorlar. Microsoft’un desteğini 
çektiği ama hala geniş kitleler tarafından 
kullanılan XP bir anda virüslerin, truva atlarının 
ve internet saldırılarının açık hedefi haline 
gelecek.

SonicWall hazırladığı bir raporda Windows XP’yi 
2013 yılının en fazla açığa sahip olan işletim 
sistemi olarak tanımladı. 8 Nisan’da Microsoft’un 
desteğinin bitmesi ile XP kullanmanın riski daha 
da artacak.

Çoğu şirket XP kullanmaya mali nedenler 
yüzünden devam ediyor. Başlangıçta mevcut 
makine parkını tutmak ve yatırım yapmamak 
karlı gözükebilir ama saldırılar olduğu 
zaman kaybedilecek verim ve iş gücü yatırım 
yapmamaktan çok daha fazla olacaktır.

Duyarlı olmak gerekli
Eski ve güvensiz işletim sistemlerini kullanmaya 
devam etmek sadece kullanıcının kendisine 
değil herkes için bir risk teşkil etmektedir. 
Nasıl 30 senelik bir aracı yollarda kullanmak 
diğer sürücüler için risk oluştursa eski işletim 
sistemlerini kullanmak da aynı riski oluşturur. 
Hackerlar DDOS saldırıları için genellikle XP’leri 
hedef seçmektedir ve zombi bilgisayar haline 
gelen XP’ler tüm dünya için tehlike saçmaktadır. 
Bu yüzden kurumların duyarlı davranıp bir an 
önce XP ile vedalaşmaları gerekiyor. 

milyonlarca kullanıcı XP kullanmaya devam etti.
2008 yılında satışlarının bitmesine rağmen 
kullanıcıların XP’yi bırakmamakta diretmemesinin 
bir kaç nedeni bulunuyor. Bunlardan en önemlisi 

XP’nin eski bilgisayarlarla sorunsuz 
çalışması. Windows 7 ve 8’e göre çok 

daha az donanım gücü isteyen XP 
10-15 senelik makinelerde 

sorunsuz çalışıyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s164

http://www.bilisimdergisi.org/s164

