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ÖZET 

Windows Server 2003 desteği 2015 yılının Temmuz ayında sona erecektir. Canlı sistemler, bu tarihten önce desteklenen 

bir işletim sistemine geçirilmelidir, çünkü bu tarihten sonra kurumsal risk hızla artacaktır. 

 

Genel Bakış 

 

Etkileri 

 BT operasyon ekipleri, iş açısından kritik uygulamalar da dahil olmak üzere sistemlerin tehlikede olabileceğini fark 

edeceklerdir. Bu tehlikeler, veri hırsızlığı ve yetkisiz işlemlerin yanı sıra veri merkezinin içindeki diğer sistemlere karşı 

yapılabilecek barındırma saldırılarını da içermektedir. 

 BT operasyon ekipleri, uygulamaların ve diğer yazılım ürünlerinin, Windows Server 2003'ün bundan sonra 

düzeltilemeyecek olan açıkları nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalı çalışmalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu da bu 

uygulamalara ait işlevlerin uzun bir süre veya kalıcı olarak kaybına yol açabilir. 

 Windows Server 2003'ün kullanılmaya devam edilmesi, bazı kurumların yasal gereksinimleri ve uyumluluk 

gereksinimlerini yerine getirememesine neden olabilir. 

 Kurum yöneticileri, Windows Server 2003 sistemlerinin taşınmaması nedeniyle karşı karşıya kalabilecekleri risklerin 

farkında olmayabilir, ancak bu durum BT yöneticilerini ileride ortaya çıkacak sorunlarda eksik açıklamalar nedeniyle 

hatalı konuma düşürecektir. 

 

Öneriler 

BT operasyon ekiplerinin yapması gerekenler şunlardır: 

 Windows Server 2003 çalıştırmaya devam etmenin risklerini, etkilerini, yeniden yapılanmadaki sınırlamaları ve belli başlı 

kesintilerin genişletilmiş doğasını ortaya koyan, kurum yöneticilerine yönelik net, açık ve eksiksiz bir görüş belgesi 

hazırlayın. 

 Risk belgesini kurumun kritik noktalardaki yöneticilerine mümkün olduğunca kısa sürede sunarak, 2015'in Temmuz 

ayından önce Windows Server 2003 geçişini tamamlamak üzere gerekli çalışma ve maliyetler konusunda destek 

vermeleri için müzakere edin. 

 Proje için onay ve finansal destek kazanabilmek amacıyla geçiş çalışmalarını uygun bir şekilde önceliğinize alın ve 

böylece tüm işlemleri ürünün desteği sona ermeden tamamlayabilirsiniz. 
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Analiz 
 

Microsoft'un Windows Server 2003 ve Windows Server 2003 R2 için uzatılmış desteğinin 14 Temmuz 2015 tarihinde 

sona ermesi planlanmıştır.1 Bu tarihten sonra, güvenlik açıklarını düzeltmek ya da kodda keşfedilecek herhangi bir hatayı 

onarmak amacıyla düzeltme ekleri sağlamayacaktır. Kurumsal sunucularında bu işletim sistemlerini (OS) kullanmaya 

devam eden kullanıcılar, bir dizi olumsuz etki ile karşı karşıya kalacaktır. 

 

Tüm sunucuların daha yeni ve desteklenen bir işletim sistemine geçirilmesi konusundaki önerimizle ilgili itirazlar olmasa 

dahi, birçok BT kurumu için bu görevin tüm potansiyel faaliyetlere göre önceliği çok düşük olacaktır. Bu noktada, bu 

eski sunucular geçirileceği hedef Windows Server 2012 R2'dir. Büyük bir sunucu havuzunun yeni bir işletim sistemine 

geçirilmesi, uzun ve yoğun kaynak kullanımı gerektiren bir projedir ve projenin Temmuz 2015'ten önce 

tamamlanabilmesi için en kısa zamanda çalışmaların başlatılması gerekir. 

 

Windows Server 2003 altında çalışan üretim sistemlerinin çalıştırılmasının etkileri analiz edildiğinde, geçişin 2015 

ortalarından önce tamamlanmasının yüksek öncelikli olması gerektiği netleşecektir. Geçiş yapılmaz ise azaltma 

faaliyetlerinin yürütülmesi mümkündür, ancak bu faaliyetlerin yürütülmesi riskleri ve etkileri çok az derecede 

etkileyecektir. "Temmuz 2015 Sonrasında Windows Server 2003 Çalıştırılmasının Oluşturacağı Risklerin Yönetimi", 

geçişin mümkün olmadığı durumlarda bunun en iyi nasıl yönetileceğini açıklar, ancak bu Windows Server 2003'ün 

Temmuz 2015 sonrasında kullanılmıyor olmasını sağlamak yerine uygulanacak kötü bir ikinci seçenektir. 

 

Özel bir destek anlaşması (genellikle yedi basamaklı bir harcama olan, yalnızca etkin bir geçişin daha sonra 

tamamlanmasına destek veren sınırlı bir uzantıdır) satın almayı tercih eden birkaç müşteri dışında, Temmuz 2015'te 

Windows Server 2003 için genişletilmiş destek sona erdiğinde Microsoft, bu ürün için düzeltme yapmak ya da başka 

şekillerde destek vermek konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz. 

 

Bu tarihten sonra tespit edilebilecek güvenlik açıkları, büyük olasılıkla bir güvenlik düzeltme eki ile kapatılmayacaktır, 

bu da sistemlerin saldırılara karşı kalıcı bir şekilde savunmasız olacağı anlamına gelir. Windows Server 2003'teki kod 

hataları tarafından tetiklenen kesintilerin önem derecesi ne olursa olsun bu hatalar için destek sağlanmasını 

beklememelisiniz. 

 

Windows Server 2003 çalıştıran sistemlerde kullanılan diğer ürünlerin satıcıları da, işletim sisteminde değişiklikler 

yapılması gerektiğinde düzeltme eklerini ve desteği Microsoft tarafından alamayacakları için kendi ürünlerindeki hatalar 

veya güvenlik açıkları için sağladıkları desteği büyük olasılıkla geri çekeceklerdir. Yani, İS için genişletilmiş desteğin sona 

ermesi, Windows Server 2003 üzerinde çalıştırılan diğer ürünler için verilen desteğin de kesilmesine yol açabilir. Ancak, 

bu diğer ürünler yeni Windows Server sürümleriyle kullanıldıklarında desteklenmeye devam edilecektir. Müşteriler, 

konuyla ilgili tüm gerçeklere hakim olabilmek adına kendi bağımsız yazılım satıcılarıyla iletişime geçmelidir. 

 

Şekil 1. Windows Server 2003'ten Geçişin Etkileri ve Başlıca Tavsiyeler 

Etki Başlıca Öneriler 

Sistem, veri hırsızlığı ve yetkisiz işlemlerin yanı sıra veri 

merkezinin içindeki diğer sistemlere karşı yapılabilecek 

barındırma saldırılarını gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. 

Proje için onay ve finansal destek kazanabilmek amacıyla geçiş 

çalışmalarını uygun bir şekilde önceliğinize alın ve böylece 

tüm işlemleri ürünün desteği sona ermeden 

tamamlayabilirsiniz. 

Uygulamalar ve diğer yazılım ürünleri, Windows Server 2003 

kaynaklı açıklar nedeniyle hatalı çalışabilir; bu da bu 

uygulamalara ait işlevlerin uzun bir süre veya kalıcı olarak 

kaybına yol açacaktır. 

Kurum yöneticilerine, Windows Server 2003 çalıştırmaya 

devam etmenin risklerini, etkilerini, yeniden yapılanmadaki 

sınırlamaları ve belli başlı kesintilerin genişletilmiş doğasını 

ortaya koyan özet bir belge sunun. 

Windows Server 2003'ün kullanılmaya devam edilmesi, bazı 

kurumların yasal gereksinimleri ve uyumluluk gereksinimlerini 

yerine getirememesine neden olabilir. 

Özet belgeyi kurumun kritik noktalardaki yöneticilerine 

mümkün olduğunca kısa sürede sunarak, 2015'in Temmuz 

ayından önce Windows Server 2003 geçişini tamamlamak 

üzere gerekli çalışma ve maliyetler konusunda destek 

vermeleri için müzakere edin. 

Kurum yöneticileri, Windows Server 2003 sistemlerinin 

taşınmaması nedeniyle karşı karşıya kalabilecekleri risklerin 

farkında olmayabilir, ancak bu durum BT yöneticilerini ileride 

ortaya çıkacak sorunlarda eksik açıklamalar nedeniyle hatalı 

konuma düşürecektir. 

Proje için onay ve finansal destek kazanabilmek amacıyla geçiş 

çalışmalarını uygun bir şekilde önceliğinize alın ve böylece 

tüm işlemleri ürünün desteği sona ermeden 

tamamlayabilirsiniz. 

Kaynak: Gartner (Haziran 2014) 
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Etkileri ve Öneriler 

 

Etki: BT operasyon ekipleri, iş açısından kritik uygulamalar da dahil olmak üzere sistemlerin tehlikede olabileceğini fark 

edeceklerdir. Bu tehlikeler, veri hırsızlığı ve yetkisiz işlemlerin yanı sıra veri merkezinin içindeki diğer sistemlere karşı 

yapılabilecek barındırma saldırılarını da içermektedir. 

 

Hiçbir korumanın mümkün olmadığı güvenlik açıkları ortaya çıkabilir. Bu açıklardan yararlanan saldırganlar, Windows 

Server 2003 tabanlı sistemlerin denetimini ele geçirebilir. Bu saldırganlar, veri merkezinin içinden daha yeni olan diğer 

sistemlere karşı saldırı başlatmak, ağdaki verileri yakalayarak dışarıdaki saldırgana aktarmak ve yanlış işlemler yapmak 

veya yasal iş faaliyetlerini kurcalamak amacıyla tehlikede olan sistemi kullanacaklardır. 

 

Böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda, İS içindeki kod hatası için bir düzeltme eki olmayacağı için bu saldırıyı 

durdurmak veya tekrarlanmamasını sağlamak imkansız hale gelecek ve hiçbir çaba işe yaramayacaktır. Windows Server 

2003 altında çalışan sisteme bağlı kurumsal işlevlere olan erişim, tehlikeye maruz kalması nedeniyle sistemin 

işlevselliğinin kapatılması durumunda, beklenmedik bir şekilde tamamen kesilebilir. Yahut, kurumsal işlevler için 

uygulanabilir alternatiflerin olmaması, sistemin tehlikelere rağmen çalışmaya devam etmesini zorunlu kılabilir ve bu 

durum Windows Server 2003 tabanlı olmayan diğer sistemleri de tehlikeye atacaktır. 

 

Öneri: Proje için onay ve finansal destek kazanabilmek amacıyla geçiş çalışmalarını uygun bir şekilde önceliğinize alın 

ve böylece tüm işlemleri ürünün desteği sona ermeden tamamlayabilirsiniz. 

 

Etki: BT operasyon ekipleri, uygulamaların ve diğer yazılım ürünlerinin, Windows Server 2003'ün bundan sonra 

düzeltilemeyecek olan açıkları nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalı çalışmalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu da bu 

uygulamalara ait işlevlerin uzun bir süre veya kalıcı olarak kaybına yol açabilir 

 

Uygulamalar uzun yıllar boyunca düzgün bir şekilde çalışmış olabilir, ancak gizli kalmış hatalara karşı savunmasız hale 

gelebilirler. Dış koşullarda gerçekleşecek küçük değişiklikler bu hataları tetikleyebilir ve uygulamaların yanlış çalışmasına 

neden olabilir. Bu durum, sunucu üzerindeki diğer faaliyetlerle, büyüyen iş yükü hacimleriyle veya kurumsal işlemler 

gibi daha önce gerçekleşmemiş olan veri girişi birleşimleri ile ilgili olabilir. 

 

Bu hata uygulamadaki yanlış çalışmayı durdurmak için Windows Server 2003'te kod değişikliği yapılmasını 

gerektiriyorsa, destek verilmemesi çalışmadaki bu yanlışlığın kalıcı olabileceği anlamına gelmektedir. Çalışmadaki 

yanlışlığın kapsamına bağlı olarak kurumun, kendi süreçlerinde yapacağı küçük değişiklikler sonucunda işlev kaybının 

üstesinden gelmesi mümkün olabilir; ancak çalışmadaki bir yanlışlığın kurumu ticari faaliyetlerinin önemli bir 

bölümünün üstesinden gelememe durumunda bırakma ihtimali de vardır. 

 

Alternatif bir yazılımın kabul edilmesi kolay olsaydı, bu sistemler büyük ihtimalle destek sona ermeden önce, Windows 

Server 2003'ten başarıyla taşınmış olurdu. Bu nedenle, planlanmamış acil bir geçiş işleminin devreye alınması esnasında, 

uygulamaların işlevsizlik durumu aylarca sürebilir. 

 

Öneriler: 

 Windows Server 2003 çalıştırmaya devam etmenin risklerini, etkilerini, yeniden yapılanmadaki sınırlamaları ve belli başlı 

kesintilerin genişletilmiş doğasını ortaya koyan, kurum yöneticilerine yönelik net, açık ve eksiksiz bir görüş belgesi 

hazırlayın. 

 Risk belgesini kurumun kritik noktalardaki yöneticilerine mümkün olduğunca kısa sürede sunarak, 2015'in Temmuz 

ayından önce Windows Server 2003 geçişini tamamlamak üzere gerekli çalışma ve maliyetler konusunda destek 

vermeleri için müzakere edin. 

 

Etki: Windows Server 2003'ün kullanılmaya devam edilmesi, bazı kurumların yasal gereksinimleri ve uyumluluk 

gereksinimlerini yerine getirememesine neden olabilir 

 

Temel sistem gereksinimlerine tabi olan ve desteklenen ürünleri çalıştırmakla yükümlü kurumların, 14 Temmuz 2015 

tarihinde sonra Windows Server 2003 altında sunucu çalıştırmaya devam etmeleri durumunda bu gereksinimleri yerine 



getirmeleri mümkün olmayacaktır. Bariz olan yükümlülükler kolayca tanımlanabilir; ancak kurum, geçişin 

tamamlanmamış olması durumunda yerine getiremeyecekleri üstü kapalı bazı gereklilikler olduğunu keşfedebilir. 

 

Desteklenmeyen işletim kaynaklı ortaya çıkan, örneğin çalışamaz durumda olan uygulamalar nedeniyle sözleşme 

taahhütlerinin uzun bir süre yerine getirilememesi gibi sorunların diğer kurumlar veya müşteriler için neden olduğu 

olumsuz etkiler ve kayıplar, uyumluluk nedenleriyle bariz bir şekilde talep edilmemiş olduğu için ihmal edilebilirmiş gibi 

görünebilir. 

 

Öneriler: 

 Windows Server 2003 çalıştırmaya devam etmenin risklerini, etkilerini, yeniden yapılanmadaki sınırlamaları ve belli başlı 

kesintilerin genişletilmiş doğasını ortaya koyan, kurum yöneticilerine yönelik net, açık ve eksiksiz bir görüş belgesi 

hazırlayın. 

 Risk belgesini kurumun kritik noktalardaki yöneticilerine mümkün olduğunca kısa sürede sunarak, 2015'in Temmuz 

ayından önce Windows Server 2003 geçişini tamamlamak üzere gerekli çalışma ve maliyetler konusunda destek 

vermeleri için müzakere edin. 

 

Etki: Kurum yöneticileri, Windows Server 2003 sistemlerinin taşınmaması nedeniyle karşı karşıya kalabilecekleri risklerin 

farkında olmayabilir, ancak bu durum BT yöneticilerini ileride ortaya çıkacak sorunlarda eksik açıklamalar nedeniyle 

hatalı konuma düşürecektir 

 

Bir kurum içinde Windows Server geçiş işleminin önceliğinin ve zamanlamasının tartışıldığı birçok durumda, geçiş 

projesi kapsamında yapılacak kesintiler, maliyetleri karşılamak için kullanıcılara yansıtılacak ücretler ve son kullanıcı 

eğitimi gereksinimleri gibi diğer değişim ihtiyaçları nedeniyle birçok iş grubu bu projeye karşı direniyor olabilir. Bir geçiş 

projesinin maliyetlerine aşina olan yöneticiler destek sona erdikten sonra oluşabilecek senaryoların genellikle farkında 

değildir. 

 

BT yöneticilerinin, riskleri kurum yöneticilerine oldukça net bir şekilde açıklamaları ve Windows Server 2003 altında 

çalışan BT sistemlerine güvenmeye devam etmenin, herhangi bir ön uyarı olmadan erişim kesintisine neden 

olabileceğini anlatmaları gerekir. Ayrıca BT departmanı, her durumda erişimi yeniden sağlamak için gerekli araçlara 

sahip olmayabilir, ve bir sisteme/uygulamaya erişememe durumu aylar boyunca veya yedek uygulama devreye alınana 

kadar devam edebilir. 

 

Potansiyel kesintilerin hiç olmadığı kadar doğrudan ve eksiksiz bir şekilde açıklanmaması durumunda kurum 

yöneticileri, BT yöneticilerinin ortaya çıkan herhangi bir güvenlik ya da işlevsellik sorunu ile başa çıkacak araçlara sahip 

olduğu sonucuna varabilir. Yani, desteğin kesilmesi BT departmanının normal faaliyetleri geri yükleyebilme becerilerini 

etkilemeyen, "ek bir iş yükü" ile üstesinden gelebilecekleri bir zahmete neden olacaktır. 

 

Normal kurumsal operasyonların işleyişi konusunda uzun sıkıntılı bir süreç geçirmiş kurumsal yöneticilerin karşısında, 

desteğin sona ermesinin ardından Windows Server 2003 tabanlı sistemler kullanmaya devam eden kurumun üstlendiği 

risklerin proaktif açıklamasından BT yöneticileri sorumlu tutulacaktır. En iyi ihtimalle, böyle bir durum BT grubu ve 

yöneticilerinin itibarına kara leke düşürecektir, daha korkunç alternatifler de mümkün görünmektedir. 

 

Öneri: Proje için onay ve finansal destek kazanabilmek amacıyla geçiş çalışmalarını uygun bir şekilde önceliğinize alın 

ve böylece tüm işlemleri ürünün desteği sona ermeden tamamlayabilirsiniz. 
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