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Bu çal›flman›n amac›,
bireylere internetin
güvenli ve bilinçli
kullan›m› konusunda
tavsiyelerde bulunarak,
biliflim suçlar›na maruz
kalmalar›n› veya
fark›nda olmadan
ifltirak etmelerini
önlemeye yard›mc›
olmakt›r.

Katk›lar›ndan dolay›
Telekomünikasyon
‹letiflim Baflkanl›¤›’na
teflekkür ederiz.

Teknolojinin her geçen gün h›zla ilerledi¤i
ça¤›m›zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal
ve ekonomik süreçlerdeki önemi giderek
artmaktad›r.

Biliflim teknolojilerinin yayg›nlaflmas› ile
baz› klasik suçlar›n ifllenifl biçimlerinde
teknoloji araç olarak kullan›lmaya ve
teknolojik sistemlere yönelik yeni suç türleri
oluflmaya bafllam›flt›r. Bu kapsamda
de¤iflime ve geliflime en aç›k olan suçun
teknoloji tabanl› suçlar oldu¤unu söylemek
mümkündür.

Bu kitap, internet kullan›rken fark›nda
olmadan ifllenen suçlara örnek teflkil
etmektedir. Kitab›n içeri¤i, kullan›c›lara yol
gösterici olmas›n› umuyoruz.

Ç›¤›r ‹lbafl

Mehmet Ali Köksal
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BÖLÜM 1: ‹NTERNET GÜVENL‹⁄‹

‹nternet Güvenli¤i Nedir ve Neden Önemlidir?

• ‹nternet fiifresinin Önemi
Örnek Olay: “fiifresiz Modem Bürokrat›n Can›n› Yakt›”

• ‹nternet fiifresi Paylafl›m›n›n Hukuki Sonuçlar›
Örnek Olay: “Ö¤renciler Mahkemelik Oldu”

BÖLÜM 2: S‹STEM GÜVENL‹⁄‹

• ‹nternet Bankac›l›¤› ‹fllemleri ve Güvenlik Problemleri
Örnek Olay: “Güvenlik Aç›¤› Binlerce Liraya Mal Oldu”
Örnek Olay: “Sanal Sohbet Mahkemelik Oldu”

BÖLÜM 3: ALTYAPI GÜVENL‹⁄‹

• ‹nternet Alt Yap›s›n›n Güvenli¤inin Sa¤lanmas›
Örnek Olay: “Alan Ad›n›n Gerçek Sahibi Kim?”

BÖLÜM 4: B‹LG‹SAYAR GÜVENL‹⁄‹

• Bilgisayar Güvenli¤inin Sa¤lanmas› Önemli Bir Unsurdur
Örnek Olay: “Virüslü E-Posta fiirket Bilgilerini Yok Etti”
Örnek Olay: “Virüs Gönderdi, Banka Bilgilerini Ald›, Sahte Kimlikle Hesab› Boflaltt›”
Örnek Olay: “Sisteme Girerek Bilgileri De¤ifltirdi”

BÖLÜM 5: ALINACAK ÖNLEMLER

ÇOCUKLARIN ‹NTERNETTE GÜVENL‹ OLMALARI ‹Ç‹N TAVS‹YELER

KAVRAMLAR

KAYNAKÇA





‹nternet'te bir milyondan fazla virüs

ve casus yaz›l›m dolaflmaktad›r.
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E-posta iletimini sa¤layan SMTP protokolü (Simple Mail Transfer Protocol) yal›n
haliyle güvensizdir. ‹letiler, plain/text ad› verilen bir metin format›nda
gönderilmektedir. A¤ trafi¤ini izleyen tekniklerle rahatl›kla okunabilir. Ayr›ca
SMTP protokolü yal›n haliyle bir kullan›c›n›n e-posta hesab›ndan baflka bir kifliye
hesap parolas›na ihtiyaç olmadan ileti gönderilmesine izin vermektedir.

1968 y›l›nda Amerika Birleflik Devletleri savunma bakanl›¤›n›n askeri ihtiyaçlar›
için gelifltirilen Arpanet projesinin günün birinde ‹nternet halini alaca¤›n›, projeyi
gelifltirenler dâhil hiç kimse amaçlam›yor ve beklemiyordu. Bu konuda en samimi
itiraf, Arpanet projesinde görev alan Dr. Leonard Kleinrock'dan gelmektedir. Dr.
Kleinrock, kat›ld›¤› konferanslarda ve kendisiyle yap›lan röportajlarda “‹nternette
s›kça karfl›lafl›lan sorunlar› öngörebilseydik bunlara karfl› haz›rl›kl› olabilirdik,

hiçbirimiz internetin bu kadar
büyüyece¤ini tahmin edemedik”
ifadesini vurgulamaktad›r.

Günümüzde ve bafllang›c›ndan itibaren
‹nternet, TCP/IP ad› verilen bir protokol
kümesi üzerinde çal›flmaktad›r. Arpanet
projesinde görev alan Dr. Vinton Cerf'in
üzerinde 10 sene çal›flt›¤› ve 1983

y›l›nda nihai biçimini verdi¤i TCP / IP protokollerini yaklafl›k 30 y›ld›r kullanmaktay›z.
Bafllang›çta 4 byte uzunlu¤unda olmas› yeterli görülen IP adreslerinin günümüzde
tükenmek üzere olmas›n›n kayg›s› bir yana,  protokollerin zay›f yönlerini
güçlendirmek için sürekli yeni teknolojiler gelifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r.



‹nternetin en yayg›n protokolü olan ve
internetin görünen yüzü
diyebilece¤imiz HTTP protokolü
(HyperText Transfer Protocol)
güvensizdir. Web sayfalar›nda
doldurdu¤umuz formlar flifresiz
metinler olarak transfer edilir. ‹nternet
trafi¤ini izleyebilen çeflitli yaz›l›m ve
teknikler mevcuttur.

SMTP ve HTTP protokollerinin bu
güvensizli¤ini gidermek için SSL
sertifikas› (Secure Socket Layer)
teknolojisi gelifltirilmifltir. SSL
yöntemiyle flifrelenen bir verinin
flifresini deneme yan›lma yöntemiyle
bulmak neredeyse imkâns›zd›r. Ancak
günümüzde flifreleri elde etmek için
pek çok alternatif yöntem
bulunmaktad›r.
‹nternetin güvensiz yönlerine, tabir
uygunsa,

yamalar yap›flt›rd›kça kullan›m
konforumuz azalmaktad›r. fiifre girifli
yaparken mini klavye kullanmak, cep
telefonuna gönderilen tek kullan›ml›k
flifreler gibi güvenlik önlemleri ifllem
yapma h›z›n› azaltmaktad›r. ‹nternet'te
güvenlik önlemleri ve kullan›m
kolayl›¤›n›n birbirleriyle ters orant›l›
oldu¤u söylenebilir.

Bilgisayar›m›za güncel antivirüs
yaz›l›m› yüklemek ve iflletim
sistemimizin güvenlik yamalar›n›
yüklemek güvenli¤imizi art›r›r. Ancak
hizmet ald›¤›m›z web sitelerindeki
güvenlik aç›klar› konusunda
alabilece¤imiz herhangi bir önlem
yoktur.

‹nternet güvenli¤ini  temel
olarak üç boyutta
incelemek mümkündür;

• Kulland›¤›m›z kiflisel istemci 
bilgisayar›n güvenli¤i

• Hizmet ald›¤›m›z sunucu 
bilgisayar›n güvenli¤i

• ‹stemci ve sunucu bilgisayarlar 
aras›ndaki veri iletifliminin güvenli¤i



zay›f halkas› olarak tan›mlamaktad›r.

ilgili en temel kaynaklardan biri olarak kabul edilen ‘Art Of Deception’ adl›

kitab›n yazar› Kevin Mitnick, kitab›nda insan unsurunu a¤ güvenli¤inin enSosyal mühendislik kavram›n› tan›mlayan ve biliflim dünyas›nda konuyla
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Son 10 y›ld›r veri güvenli¤ini tehdit eden sald›rganlar çal›flmalar›n› farkl›
bir düzeye tafl›d›lar. Literatürde sosyal mühendislik ad› verilen bir teknikle
art›k sald›rganlar flifreleri çözmek için çaba harcamak yerine flifreleri elde
etmek için insan davran›fllar›ndaki zay›f yönleri kullanmaya çal›flmaktad›rlar.

Bilgisayar ve a¤ güvenli¤i aç›s›ndan
sosyal mühendislik, insan
davran›fl›ndaki unsurlar› güvenlik
aç›klar› olarak de¤erlendirip, bu
aç›klardan faydalanma yöntemiyle
güvenlik süreçlerini aflarak sistem
yöneticisi ya da kullan›c›lar›n
yetkilerine eriflim tekniklerini
kapsayan bir terimdir.

Sosyal mühendislik kavram›n›n farkl›
bir aç›l›m› olan ‘tersine sosyal
mühendislik (reverse social
engineering)’ kavram› ise; sosyal
mühendislik yöntemi ile sald›r›ya
u¤rayan ma¤durun, yard›m almak
amac›yla fark›nda olmadan sistemine
sald›r› düzenleyen kifliyle temas
kurmas› olarak tan›mlanm›flt›r.

‹letiflim kanallar›n›n kitlesel hedeflere
yönelik oldu¤u durumlarda genellikle
aldat›c› web sitesi ve y›¤›n e-posta
iletiflim kanal›n›n birleflimi tercih
edilmektedir. Fake mail, phishing,
e-posta aldatmacalar› ve hoax
e-postalar› kitlesel hedefleri
aldatmaya yönelik olarak uygulanan
yöntemlerin bafll›calar›d›r.

Yaln›zca bir kullan›c›n›n hedef al›nd›¤›
yetkisiz eriflim denemelerinde; yüz
yüze, telefon, faks veya e-posta
iletiflim kanallar› kullan›lmaktad›r. Söz
konusu iletiflim yöntemleri do¤rudan
hedef al›nan kifliye karfl› oldu¤u gibi,
kimlik taklidi yöntemiyle sistem
yöneticilerine yönelik olarak da
uygulanabilmektedir.



Otoriter tav›rlar insan davran›fllar›n›
yönlendirir ve etkiler.

Ayn› karakteristik özelliklere, zevk ve
tercihlere sahip kifliler birbirlerini daha
kolay etkiler.

Yard›msever tav›rlar güven telkin
eder.

‹nsanlar az bilgiye sahip olduklar›
konularda kendilerine söylenen
sözlere inanma e¤ilimindedir.

‹nsanlar zor durumdaki kiflilere
yard›mc› olmaktan hofllan›rlar.

Sosyal mühendislik yöntemlerinin
günümüzde h›zla yayg›nlaflan kullan›m
biçimleri, iletiflim teknolojilerini ve
basit yaz›l›mlar› destek unsur olarak
içermesi veya teknoloji odakl› zarar
verici uygulamalara (virüs, trojan gibi)
yard›mc› unsur olarak tercih edilmesi
biçimlerinde gözlenmektedir.

Günümüzde sosyal mühendislik
teknikleri yaln›zca internette de¤il,
cep telefonu arac›l›¤›yla yap›lan
doland›r›c›l›klarda ve ATM
kuyruklar›nda karfl›lafl›lan
doland›r›c›l›klarda da yo¤un biçimde
kullan›lmaktad›r.

Sosyal mühendislik
tekni¤inde insan
davran›fllar›na
yönelik baz›
varsay›mlar flu
flekilde
s›ralanmaktad›r:
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‹nternet kullan›m›n›n giderek

yayg›nlaflt›¤› ça¤›m›zda, bu sistemin

olas› olumsuzluklar›na maruz

kalmamak için al›nmas› gereken basit

kiflisel önlemler söz konusu. Bu

sayede, internet ve onun sa¤lad›¤›

faydalar› maksimum seviyede tutmak

mümkün.

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU KIDS

ONLINE) Projesi’nin Türkiye

bulgular›na göre çocuklar; internet

güvenli¤i ve internette baflkalar›na

nas›l davranmalar› gerekti¤i

konusunda tavsiye almak veya

internette onlar› rahats›z eden

durumlarda yard›m istemek amac›yla

ebeveynlerinden ziyade arkadafllar›na

dan›flmaktad›rlar. Zira bulgular

internette riskli durumlarla karfl›laflm›fl

çocuklar›n yaklafl›k yar›s›n›n bu

durumu kimseyle paylaflmad›¤›n›

göstermektedir.

Yap›lan araflt›rmalar›n
sonuçlar›na göre,
günümüzde, dünyada 400
milyon civar›nda internete
ba¤l› bilgisayar,
1 milyar› aflk›n internet
kullan›c›s›, 200
 milyondan fazla
web sitesi
oldu¤u tahmin
edilmektedir.



Güvenli ‹nternet Günü Etkinlikleri
kapsam›nda, ba¤›ms›z bir araflt›rma
flirketi taraf›ndan gerçeklefltirilen
“A‹LELER‹N ‹NTERNET ALGILARI VE
E⁄‹L‹MLER‹” konulu araflt›rma
kapsam›nda; 6-17 yafl aral›¤›nda ‹nternet
kullan›c›s› çocu¤u olan 10.992 ebeveyn
ve 12-17 yafl aral›¤›ndaki 2.816 çocuk
üzerinde anket uygulanm›flt›r.

Araflt›rmada günümüzde bir aile bireyi haline

gelen ‹nterneti, anne-babalar›n nas›l alg›lad›¤›,

internet kullan›m› konusunda ailelerin yaflad›¤›

temel problemlerin neler oldu¤u ve çocuklara

internetin güvenli kullan›m› bilincinin nas›l

verilmesi gerekti¤i konular›nda tespitler

yap›lm›flt›r.



Türkiye’deki ebeveynlerin %90’›
çocuklar›n›n ‹nternet kullan›rken
çeflitli risklerle karfl› karfl›ya
olduklar›n› düflünmektedir.

Yafl aral›¤› artt›kça da bu risk alg›s›
azalmak yerine artmaktad›r. Anne-
babalar, çocuklar›n›n ‹nternet
kullan›rken “müstehcen” ve “fliddet”
içerikli görüntülere maruz
kalabilece¤ini ya da bu tür sitelere
girebilece¤ini, ‹nternete veya cep
telefonuna ba¤›ml› olabilece¤ini, kiflisel
ve özel bilgilerinin yabanc›lar›n eline
geçebilece¤ini, ‹nternet üzerinden
istismara ve tacize maruz
kalabilece¤ini ve kötü niyetli kiflilerle
tan›fl›p arkadafll›k edebilece¤ini
düflünüp endiflelenmektedir.

Yafl ilerledikçe çocuklar, kendilerine
ait ba¤›ms›z bir bölümde ‹nternet
kullanmay› tercih etmektedir.

13–17 yafl aras› çocuklar›n %62,5’u
‹nternete ayr› bir odadan
ba¤lanmaktad›r.

‹nternet, çocuklar›m›z› ve
gençlerimizi kendisine
ba¤lamaktad›r.

Küçük yafllarda günde 80 dakika kadar

olan ortalama ‹nternet kullan›m›, 15
yafl›ndan sonra 2 saatin üzerine
ç›kmaktad›r. Günde 2 saatten fazla
‹nternet kullan›m› ba¤›ml›l›k riskine
yol açmaktad›r.

Çocuklar›n yafllar› ilerledikçe,
‹nternete sosyal a¤lar ve e¤lence
amac›yla ba¤lanma oranlar›
artmaktad›r.

‹nternet, 15–17 yafl grubunda %64
oran›nda chat yapmak, mesajlaflmak
ve sohbet etmek için kullan›lmaktad›r.
Küçük yafltaki çocuklar ise ‹nternette
daha çok oyun oynamaktad›r. 6–8 yafl
grubundaki çocuklar›n %83,8’i
‹nternet oyunlar› oynamaktad›r.

Çocuklar zararl› içeriklerle
karfl›laflt›klar›nda genelde bunu
anne-babalar› ile paylaflmakta ama
yafl ilerledikçe yard›m talebi önemli
ölçüde azalmaktad›r.

“Zararl› bir içerikle karfl›laflt›¤›n›zda
ailenize haber verir misiniz?” sorusuna
olumlu cevap verenlerin oran› 15–17
yafl grubunda %30,7’ye düflmektedir.
Genelde ise erkeklerin sadece
%29,6’s›, k›zlar›n ise %52’si ailelerini
haberdar etmektedir.
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Ebeveynlerin %62,4’ü internetin

güvenli kullan›m› konusunda

bilgilendirmeye ihtiyaç duymaktad›r.

Ebeveynlerin ço¤u zararl› içerikli siteyle
karfl›laflt›klar›nda flikâyette
bulunaca¤›n› belirtmektedir. En bilinen
flikâyet mercii olarak ise;

‹nternet Bilgi ‹hbar Merkezi
(http://www.ihbarweb.org.tr)
belirtilmektedir.

Ebeveynler, internet kullanan
çocuklar›n› ço¤unlukla takip
etmektedir.

Onlarla konuflmak en yayg›n yöntem
olmakla beraber, özellikle küçük yafl
gruplar›nda çocuklar›n yan›na oturma
veya gizlice gözetleme daha çok tercih
edilmektedir. Çocuklar›n yafllar›
ilerledikçe onlar› takip etmek ise
gittikçe zorlaflmaktad›r. 13–17 yafl
aral›¤›ndaki çocuklar›n %47,9’u, ailenin
hiçbir takip yapmad›¤›n› söylerken;
%10’su ise ailem takip etti¤ini san›yor
itiraf›nda bulunmaktad›r.

Ebeveynler, çocuklara internet
kullan›m›yla ilgili çeflitli k›s›tlamalar
ve yasaklar getirmektedir.

Zararl› içerikli sitelere girilmesini
yasakl›yorum diyen ailelerin oran› %61
iken ‹nternette uzun zaman
geçirmelerini yasakl›yorum diyen
ailelerin oran› %53,2. Hiçbir yasak
uygulam›yorum diyenlerin oran› ise
%28,3.  Yafl ilerledikçe yasaklar
azalmaktad›r. 13-17 yafl grubundakilerin
%51,5’u için belli bir yasak
uygulanmamaktad›r. Bu durum, anne-
babalar›n çocuklar›na küçük yafllarda
rahatça yasak uygulayabildi¤ini ancak
çocu¤un yafl› ilerledikçe ailelerin
yasaklamadan vazgeçmek zorunda
kald›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Ebeveynlerin %56,2’si çocuklar›n
internette oyun oynamas›n›n onlar
üzerinde olumsuz etkileri oldu¤una
inanmaktad›r.

Ebeveynlerin oyunlar› olumsuz görme
gerekçelerine bakt›¤›m›zda ise,
“ba¤›ml›l›k yaratma”, “psikolojik
bozukluklara neden olma” ve “ödev ya
da di¤er görevlerini ihmal etme” gibi
gerekçeler karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Çocuklar, interneti arkadafllar›ndan
ve yine internetten kendi bafllar›na
ö¤renmektedir.

‹nterneti, 6–8 yafl aras› çocuklar›n
%75,8’i ailesinden; 15-17 yafl aras›
çocuklar›n %65’i arkadafllar›ndan
ö¤renmektedir. Ailelerin ‹nternet
konusundaki bilgi düzeyleri ileri
yafllardaki çocuklara yeterli
gelmemektedir.
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Bir kamu kurumunda lojmanlarda
oturmakta olan bölge müdürü M.
özellikle çocu¤u taraf›ndan
kullan›lmakta olan bilgisayar için evine
ba¤latt›¤› kablosuz modem arac›l›¤›yla
internete ba¤lan›r.

Bölge müdürü M., gerek bilgi eksikli¤i,
gerekse de lojmanda oturmas› ve
kendisine ait lojman ile di¤er lojmanlar
aras›nda mesafe bulunmas›, kablosuz
modemin sinyal gücünün kendi
lojman›nda bile birçok yerden sinyal
gücünün zay›f olmas›ndan dolay›
ba¤lant› kurulamamas›, gibi nedenlerle
kablosuz modemi flifrelemez.

Ayn› lojmanlarda çal›flan di¤er bir
personel P. ise efli ile olan sorunlar›n
da etkisi ile internette anl›k mesajlaflma
uygulamalar› ve chat odalar›nda çokça
vakit geçirir. Genel olarak kendisine
ait internet üzerinden kendi lojman›nda
gece geç saatlere kadar sohbet eder.

Personel P. bir gün gece lojmanlar
içerisindeki idari büroda görevlidir.
‹dari büro, müdür M.‘nin lojman› ile
ayn› binadad›r. Görev yerine kendisine
ait dizüstü bilgisayar› götürür. Personel
P. o gece, kendisine ait bilgisayar ile
birçok gece evinde oldu¤u gibi anl›k
mesajlaflma uygulamalar› ile ve chat
odalar›nda vakit geçirir.

Bir kaç gecedir, yar›m yamalak
‹ngilizcesi ile konuflmaya çal›flt›¤›
‹ngiltere’deki K. ile o gece de ›srarla
sohbet etmek ister. Çünkü K.‘nin anl›k
mesajlaflma uygulamas›ndaki takma
ad› “bana dokunmadan edemezsin ki...”
fleklindedir. Asl›nda bir flark›n›n sözü
olan bu sözleri Personel P. iyi olmayan
‹ngilizcesi ile daha çok erkeklere
yöneltilmifl bir davet fleklinde alg›lar.
Israrc› davran›r. Hatta Personel P.
Karfl›s›nda yaz›flt›¤› K.’ye yar› ç›plak
kad›n foto¤raflar› gönderir. ‹lk resmi
alan ve foto¤raf› gören K. 18 yafl›ndan



küçük oldu¤u ve internetten gelen bu
flekildeki tacizler konusunda nas›l
davranmas› konusunda ailesi ve/veya
okulu taraf›ndan bilinçlendirilmifl
oldu¤undan derhal annesine A.’ya
haber verir. Annesi A. ‹ngiltere’deki
küçük K.‘n›n yerine bilgisayar›n bafl›na
geçer, ‹ngiliz emniyetini arar, onlar›n
yönlendirmesi ile Personel P. ile sohbet
etmeye bafllar. ‹ngiliz emniyeti anl›k
mesajlaflma uygulamas›n›n servis
sa¤lay›c› M. Firmas› ile irtibata geçer
ve hem o anki hem de önceki tüm
görüflmelere ait IP kay›tlar› ve içeri¤i
al›r.

Yap›lan tespitler sonucunda
Türkiye’den IP’lerle karfl›lafl›lmas›
üzerine Interpol arac›l›¤› ile “acil ve
çocuk pornografisi” içerikli mesaj Türk
emniyetine Interpol arac›l›¤›yla gelir.
Derhal Türkiye’de tespitler yap›l›r. IP
numaralar›, tarih ve saat bilgileri
üzerinden ‹ngiltere’deki küçük K. ile
mesajlaflan kiflilerin bulundu¤u il tespit
edilir ve ilgili il emniyet müdürlü¤üne
yaz› yaz›larak, “acil ve çocuk
pornografisi” uyar›s› ile soruflturman›n
h›zla tamamlanmas› ve ilgililer hakk›nda
ifllem yap›lmas› istenir.

‹lgili il emniyet müdürlü¤ü, derhal
mesaj› iflleme koyar. Kiflileri tespit eder.

Sonuç flafl›rt›c›d›r. Gelen bilgiler bir
kamu kurumu lojman›ndaki iki ayr›
aboneyi iflaret etmektedir. ‹flin daha
da ilginç yan›, bir abone kamu
kurumunun bölge müdürüdür. ‹lde
say›lan ve sevilen bir insand›r. Durum
derhal savc›l›¤a aktar›l›r. Gerekli
soruflturma yap›l›r, ilgililerin ifadesi
al›n›r. ‹lgili kamu kurumuna haber
verilir. Bölge müdürü, gelen evrak› al›r
almaz hem böyle bir olayda ad›n›n
geçmesinin üzüntüsü hem de olay ile
kendisi veya ailesi aras›nda ba¤lant›
kuramamas› nedeniyle ciddi flekilde flok
geçirir.

‹flinin ciddiyeti ve her zamanki
dürüstlü¤ü ile derhal evrak› Ankara’ya
gönderir. Ankara’dan genel
müdürlükten müfettifller gelir.
Soruflturma bafllar. Müfettifller
Personel P.‘nin ve Müdür M.‘nin
ifadelerini al›r. Hatta aile bireylerinin
dahi ifadeleri al›n›r. Müdürün evindeki
çocu¤unun kulland›¤› bilgisayar da dâhil
olmak üzere tüm bilgisayarlara ve di¤er
depolama birimlerine el konulur.
Ankara’ya incelenmek üzere götürülür.
Personel P. Suçunu itiraf eder.
Kendisinin ‹ngiltere’deki Küçük K. ile
görüfltü¤ünü, söz konusu yar› ç›plak
kad›n foto¤raflar›n› kendisinin
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‹nternet fiifresi
Paylafl›m›n›n
Hukuki Sonuçlar›
2010 y›l› Nisan ay› içerisinde
gerçeklefltirilen Hanehalk› Biliflim
Teknolojileri Kullan›m Araflt›rmas›
sonuçlar›na göre, hanelerin %41,6’s›
internet eriflim imkân›na sahiptir. Bu
oran 2009 y›l›n›n ayn› ay›nda %30’du.
Araflt›rmaya göre, son on iki ay içinde
kiflisel amaçla internet kullanan
bireylerin %46,8’i güvenlik sorunu ile
karfl›laflm›flt›r.

Adli biliflim uzmanlar› ise kullan›c›lar›,
modem flifresinin ya da kablosunun
paylafl›m› konusunda uyar›yor. Türk
Ceza Kanunu ve Elektronik
Haberleflme Kanunu’na göre
aboneli¤ini faaliyeti gere¤i di¤er
flah›slarla paylaflan kifliler hariç olmak
üzere paylaflt›ran kiflilerin para cezas›
ve abonelik sözleflmesinin iptali gibi
istenilmeyen sonuçlar ile
karfl›lafl›labilece¤ini, ayr›ca bu
paylafl›m nedeniyle 5651 Say›l› Kanun
gere¤i Toplu Kullan›m Sa¤lay›c› olarak
kabul edilerek log tutma yükümlüsü
haline gelecekleri, loglar›n da
tutulmamas› durumunda yüksek
miktarl› para cezalar› ödeyecekleri
konular›nda uyararak, interneti
paylaflmamalar› ve flifre belirlerken
de özenli davran›lmas› gerekti¤ini
vurguluyorlar.

gönderdi¤ini, ba¤lant›lar› ve
görüflmeleri kural olarak kendi evinde
yapt›¤›n›, ancak lojmanlardaki idari
büroda görevli oldu¤u bir gece
müdürün kablosuz modeminden
ba¤lant› yapt›¤›n›, her fleyi tüm
ayr›nt›lar› ile anlat›r.

Müfettifller düzenledikleri raporda, fiili
iflleyen kiflinin Personel P. oldu¤unun
anlafl›ld›¤›n›, ifadeler, teknik inceleme
raporu ve di¤er deliller ile ortaya
koyar, baflka nedenlerle Müdür M.’ye
disiplin cezas› verilmesini ve dosyan›n
ilgili ilin Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na
gönderilmesini önerirler.

Tüm bunlar bafl›na gelen Müdür M.
önce müdürlükten al›n›r. Bunun
üzerine baflka bir kamu kurumuna
geçer ve tayinini de baflka ile ister.
Art›k müdür M. uzman olarak baflka
bir kurumda çal›flmaktad›r.

Yap›lan yarg›lama sonucunda uzun
u¤rafllar vererek müdür M. suçsuz
oldu¤unu anlat›r. Sonunda beraat
eder, ancak çal›flt›¤› kurumdan, sevdi¤i
ve görev yapt›¤› ilden, ayr›lmak
zorunda kalmak ve bir ceza davas›nda
iki y›la yak›n süre ile san›k olarak
yarg›lanmak gibi bir olay› kablosuz
modemini flifrelemedi¤i için yaflar.



Aileleri B ilinde akademisyen olan M
ve N isimli iki bayan ö¤renci, ‹. ilindeki
ayr› ayr› üniversiteleri kazanmalar›na
ra¤men ayn› evde kal›rlar. Sadece
M’nin bilgisayar›n›n olmas›, N’nin
bilgisayar›n›n olmamas› nedeni ile ayn›
bilgisayar› paylafl›rlar. M ve N birçok
genç ev arkadafl› gibi, belirli bir süre
sonra aralar› aç›l›r. Evlerini ay›r›rlar.
Bir gün polis M’nin evine gelir.
Bilgisayar›na el koyar. ‹fade için
kendisini karakola götürür. M’nin
suçlanmas›n›n nedeni N’nin babas›na
N ile ilgili baz› özel yaflam bilgilerini
içeren bir e-postan›n gönderilmesi ve
N’ye ait MSN hesab›na girilmesidir.
M suçlamalara bir anlam veremez.
Uzun bir flekilde geçmiflte ayn› evi ve
bilgisayar› paylaflt›klar›n›, bilgisayarda
N’nin MSN hesab›n›n kay›tl› oldu¤unu,
bilgisayar›n› açt›¤›nda N’nin MSN
hesab›n›n otomatik olarak ba¤land›¤›n›,
kendisinin kapatt›¤›n›, kesinlikle hesaba
girerek kullanmad›¤›n› anlat›r. Ayr›ca,

N’nin babas›na hiçbir flekilde e-posta
göndermedi¤ini belirtir.
Emniyetin yapt›¤› araflt›rmalar ve
yaz›flmalardan sonra N’ye ait MSN
hesab›na M’nin kulland›¤› ADSL
hatt›ndan birçok ba¤lant› oldu¤u, ancak
N’nin babas›na gönderilen e-postan›n
bir internet kafeden gönderildi¤i ortaya
ç›kar.
M’nin bilgisayar›nda yap›lan
incelemede de, N’ye ait MSN hesab›na
zaman zaman ba¤lan›ld›¤› görülür.
Gönderildi¤i iddia edilen e-postaya
veya konu ile ilgili baflkaca bir suç izine
rastlanmaz.
M ve ailesi bilgisayar inceleme sonucu
üzerine rahatt›r. Ancak, olaylar bu
aflamadan sonra bekledikleri gibi
seyretmez. Çünkü M’nin
bilgisayar›ndaki M ve N’nin birlikte
yaflad›klar› dönemdeki MSN girifllerinin
tarihi olan Mart 2008 ile suça konu
fiilin ifllendi¤i tarih olan Mart 2009
aras›ndaki y›l fark› bir flekilde gözden
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Bilgisayar›n›z› ve
internetinizi isteyerek
veya istemeden
paylaflmay›n›z. Aksi
takdirde, beraat etseniz
dahi, uzun bir süre san›k
s›fat› ile
yarg›lanabilirsiniz.
Bazen, beraat edecek
kadar flansl› dahi
olamayabilir-
siniz.

kaçar ve sanki M’nin bilgisayar›ndan
Mart 2009’da N’ye ait MSN’e girilmifl
gibi rapor düzenlenir.

Bunun üzerine savc›l›k M aleyhine TCK
243. Maddeden dava açar. Bu arada
adresi de¤iflen M’ye tebligat ulaflmaz.
M bu nedenle duruflmaya gitmez. M
hakk›nda g›yabi tutuklama karar›
ç›kart›l›r. Yaz tatilinde ailesi ile birlikte
tatile giden M, tatilin ilk gününde
otelde gözalt›na al›n›r. Ertesi gün
mahkeme ç›kart›l›r. ‹fadenin ard›ndan
serbest b›rak›l›r.

M’nin daha üniversitede ö¤renci iken,
muhtemelen hiçbir ilgisinin olmad›¤›
bir olaydan dolay› san›k s›fat› ile
yarg›lamas› yap›lacakt›r. Hukuk
fakültesini bitirmek ve hâkim olmak
isteyen M bafl›na gelenlere bir anlam
verememektedir.

Ancak, olay çok basittir. Bilgisayar›n›
ve internetini paylaflmak gibi bir hata
ifllemifltir.
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Kullan›c› Kaynakl›
Problemler
Kullan›c›lar›n, bankalar›n internet
flubelerinden ifllem yapabilmesi
amac›yla kendilerine verilen kullan›c›
adlar›n›, parolalar›n›, flifrelerini ve
di¤er kiflisel bilgilerini üçüncü
flah›slara vermeleri, bilgisayarlar›na
kaydetmeleri, herhangi bir yere not
almalar› veya kolay tahmin
edilebilecek flifreler kullanmalar›
sonucunda ortaya ç›kar.

Kullan›c›lar›n kendi bilgisayarlar›na
yükledikleri anti virüs yaz›l›mlar›, bu
yaz›l›mlar›n güncel tutulmas› ve
kiflisel güvenlik yaz›l›mlar› genel
olarak kullan›c›lar›n kendi
bilgisayarlar›nda almas› gereken
önlemlerdir. Bu ifllem banka
sunucular›nda da anti virüs
yaz›l›mlar›n›n bulunmas› ve güncel
tutulmas›, profesyonel firewall
uygulamalar› ile sistemlerinin
güvenli¤ini sa¤lamas› ve gerekli
network alt yap›s›n›n düzenlenmesi
ile gerçeklefltirilir.

‹nternet Üzerinden
Yap›lan Bankac›l›k
‹fllemleri ve Güvenlik
Problemleri

Günümüzde oldukça s›k
olarak kullan›lan internet
bankac›l›¤›n›n en büyük
sorunu güvenlik
problemleridir. Güvenlik
problemleri birkaç ana bafll›k
alt›nda de¤erlendirilebilir:



Kullan›c›lar kiflisel bilgilerinin
korunmas› konusunda çok dikkatli
olsalar bile internete ba¤land›klar›
cihazlar›n güvenlik problemlerinden
kaynaklanan sorunlar
yaflayabilmektedirler.

Bilgisayarlara bulaflan baz› casus
yaz›l›mlar arac›l›¤› ile kullan›c›lar›n
kiflisel bilgileri çal›nabilmekte, daha
sonra bu bilgiler arac›l›¤› ile
kullan›c›lar›n hesaplar›na
girilebilmektedir. Bilgisayara kurulan
bu yaz›l›mlar›n ortak özelli¤i
kullan›c›lar›n yapm›fl oldu¤u ifllemleri

kopyalamakt›r. Örne¤in kullan›c›n›n klavyede basm›fl oldu¤u tufllar, bas›m
s›ras›na göre bir dosya içerisine yazd›r›larak daha sonra bilgisayar korsan›
taraf›ndan transfer edilip okunmas› mümkündür.

‹nternet Kaynakl›
Problemler

Kullan›c› her ne kadar kiflisel
bilgisayar›n›n güvenli¤ini sa¤lam›fl
olsa da transfer edilen bilgiler internet
üzerinden takip edilebilmektedir.
Kullan›c›n›n ba¤l› oldu¤u servis
sa¤lay›c›, internet omurga ba¤lant›
hizmeti veren ara kurumlar ve banka
bilgi ifllem personeli hat üzerinden
geçmekte olan bu bilgileri dinleme
flans›na sahiptir.

Banka Kaynakl›
Problemler

Kullan›c› kiflisel bilgisayar›n›n ve
banka ile aras›ndaki iletiflim hatt›n›n
güvenli¤i sa¤lanm›fl olsa da sonuçta
kullan›c›lar›n hesap bilgileri banka
taraf›ndan tutulmaktad›r. ‹nternet
korsanlar›n›n bankalar›n bu verilerine
sald›rarak müflteri hesaplar›na
ulaflmalar› ve zarar vermeleri
mümkündür.
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fiüpheli buldu¤unuz elektronik
posta iletilerini siliniz, kesinlikle
açmay›n›z veya yan›tlamay›n›z.

E-posta iletilerindeki, metin
mesajlar›ndaki, pop-up
pencerelerindeki veya anl›k
mesajlardaki ba¤lant›lara
t›klad›¤›n›zda aç›lan sayfaya dikkat
ediniz. Do¤rudan linklere t›klamak
yerine, linki adres çubu¤una
kopyalay›p, yap›flt›rd›¤›n›z adresin
ulaflmak istedi¤iniz adres olup
olmad›¤›n› kontrol ederek sayfay›
açmay› denemeyi al›flkanl›k
edininiz.

E-posta eklentilerini ve anl›k mesaj
eklentilerini açarken, göndereni
tan›yor olsan›z veya bir dosya
bekliyor olsan›z bile dikkatli
olunuz.

Kiflisel ve finansal bilgilerinizi
‹nternet ortam›nda paylafl›rken
dikkat ediniz. Bu tip isteklerde
bulunan iletilerdeki formlar›
doldurmay›n›z.

Güçlü flifreler kullanmaya özen
gösteriniz, banka hesaplar›n›z ve
di¤er önemli hesaplar›n›z için ayn›
flifreyi kullanmay›n›z.

Kendinizin, anne veya baban›z›n,

eflinizin veya çocuklar›n›z›n do¤um
yerini, do¤um tarihini, bunlar›n
tersten yaz›lm›fl fleklini, flifre
olarak kullanmay›n›z.

Fazladan bir koruma katman› daha
içeren taray›c›lar› kullan›n›z.

Bilgisayar›n›z›n güvenlik duvar›n›n
aç›k oldu¤undan emin olunuz ve
otomatik güncellefltirme yapabilen
bir antivirüs program› kullan›n›z.

Banka hesap veya kredi kart›
ekstrenizi düzenli olarak kontrol
ediniz. Sizin bilginiz d›fl›nda
yap›lm›fl ifllemlerle ilgili olarak
gereken ifllemleri yap›n›z.

‹nternet bankac›l›¤› için mobil
imza, tek kullan›ml›k flifre üreten
cihazlar veya cep telefonu
yaz›l›mlar› kullan›n›z.

‹nternet al›flverifllerinizde
bankalar›n sundu¤u sanal kredi
kart› hizmetini kullan›n›z.

Herkese aç›k bir kablosuz a¤›
kullanarak veya herkese aç›k bir
bilgisayardan hiçbir zaman
bankac›l›k ve benzeri ifllemlerinizi
gerçeklefltirmeyiniz. E¤er herkese
aç›k bir bilgisayardan girifl
yapacaksan›z, bilgisayar›n flifre
korumal› olmas›na özen gösteriniz.

‹nternet bankac›l›¤› müflterilerinin
güvenliklerini sa¤lamak için almalar›
gereken önlemler afla¤›da s›ralanm›flt›r.



Davac› kredi kart› ile al›flverifl yap›lan
internet siteleri üzerinden yap›lan 6.267,50
TL'lik al›flverifl iflleminin kendi bilgi ve r›zas›
d›fl›nda gerçekleflmifl oldu¤u gerekçesiyle;
borca iliflkin ifllemin di¤er yasal haklar› sakl›
kalmak kayd›yla 7 gün içerisinde iptal
edilmesi talebiyle dava açm›flt›r.

Dava kapsam›nda yap›lan incelemelerde,
daval› banka ile davac› müflterinin ayn›
zamanda al›flverifl yap›lan internet sitesinin
Uluslararas› Güvenlik Platformu ad›yla 3D
secure güvenlik sistemini kulland›klar›
tespit edilmifltir.

Dava dosyas›ndaki bilgi ve belgeler ile
birlikte konu ile ilgili teknik bilimsel
dokümanlar incelendi¤inde;

- Dava konusu olan kredi kart› harcama
iflleminde, daval› bankan›n kullanmakta
oldu¤u güvenlik sistemlerinde müflterilerin
ma¤duriyetine neden olacak bir güvenlik
aç›¤› bulundu¤una iliflkin herhangi bir delil
ve kan›t bulunmamaktad›r.

- Davac›n›n bilgisayar›nda bulunan bir
güvenlik aç›¤› söz konusu bilgilerin
s›zmas›na neden olmufl olabilir. Bu nedenle
bu tür olaylarda davac› bilgisayar›nda vakit
kaybetmeden inceleme yap›lm›fl olmas›
gerekmektedir.
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Takma isim kullanan bir kifli bir di¤er
flah›sla sanal ortamda sohbet kurar.
Bu sohbet esnas›nda Serkan rumuzlu
kifli, di¤er kifliye kredi kart› borçlar›
oldu¤unu ve kendisine Tatvan'dan bir
akrabas›n›n 30.000 TL paray› A
hesab›na havale edece¤ini, bu havaleyi
kendi ad›na ç›karmas› halinde
bankalar›n borçlar›na istinaden paraya
el koyabileceklerini söyler. Serkan bu
sebeple para transferi için di¤er kifliye
ait olan banka hesab›n› kullanmak
istedi¤ini söyler. Daval› kifli bu talebi
kabul eder. Olayda banka müflterisinin
flifresi profesyonel bir doland›r›c›l›k
çetesi taraf›ndan ele geçirilip kiflinin
hesab› boflalt›l›r.

Dava sonucunda, güvenlik
tedbirlerindeki eksikliklerinden dolay›
bankan›n objektif özen yükümlülü¤ünü
yerine getirmeyip kusurlu oldu¤u,
müflterinin bilgisi ve onay› d›fl›nda
havale yoluyla aktar›lan ve hesaba
geri döndürülemeyen 30.001,00 TL’nin
faiziyle birlikte daval› banka taraf›ndan
davac› müflteriye iade edilmesi
gerekti¤i kanaatine var›lm›flt›r.

Yukar›da aç›klamalardan anlafl›laca¤›
üzere gerek Bankan›n kulland›¤›
gerekse müflterilerinin kulland›¤›
bilgisayar sistemlerinde güvenlik
aç›klar› bulunmaktad›r. Ayr›ca
müflterilerin dikkatsiz karar ve
davran›fllar› maddi kay›plara veya
istemeden suça ifltirak etmelerine
neden olabilmektedir.

Bankan›n, di¤er alanlarda oldu¤u gibi,
‹nternet ortam›nda yap›lacak
ifllemlerde de sistem güvenli¤ini
sa¤lamakla yükümlülü¤ü mevcuttur.
Bu çerçevede, Banka, mevduat
sahiplerinin güvenli bir flekilde ifllem
yapabilmesi için gerekli güvenlik
altyap›s›n› haz›rlamak zorundad›r.
Baflka bir anlat›mla flifre bilgilerinin
üçüncü kiflilerce ele geçirilmesini,
önleyecek bir güvenlik mekanizmas›,
oluflturmas›, kendi web sayfas›ndan
baflka yerlere yönlendirmelere engel
olmas› ve herhangi bir usulsüz ifllemle
karfl›laflt›¤›nda gerekli önlemleri
alman›n yan› s›ra, mevduat sahiplerini
de bilgilendirmesi gereklidir.





‹nternette elektronik posta, dosya sunumu, ‹nternet
bankac›l›¤› gibi hizmetler ald›¤›m›zda yaflanacak güvenlik
ihlallerinde kusurun tespiti için bilirkifliler taraf›ndan
bilgisayar incelemeleri yap›lmaktad›r. Bir sunucu hizmeti
al›m›nda güvenlik aç›¤› üç boyutta incelenmektedir.
Kulland›¤›m›z bilgisayar›n güvenli¤i, hizmet ald›¤›m›z sunucu
bilgisayar›n güvenli¤i ve aradaki veri iletifliminin güvenli¤i.

Sunucu sistemler kendi bilgisayarlar›n›n ve aradaki iletiflimin
güvenli¤ini sa¤lamakla yükümlüdür. Kulland›¤›m›z
bilgisayardaki güvenlik aç›klar›ndan kaynaklanan zararlarda
hizmet ald›¤›m›z sunucu kurulufllar›n sorumlu tutulmas›
mümkün de¤ildir.





2008 y›l› sonu itibariyle, Dünyada

yaklafl›k 177 Milyon üst seviye alan ad›

(TLDs) bulunmaktad›r.

B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?

ICANN’›n görevi, interneti çal›flt›rmak
de¤il, merkezi bir koordinasyon
gerektiren teknik, idari ve politika
gelifltirme görevlerini yürütmektir.
‹nternet alan adlar› sisteminin teknik
yönetimini,  IP adres alanlar›n›n
tahsisini, protokol parametrelerinin
belirlenmesini ve internet ana servis
sa¤lay›c› (root server) sisteminin
idaresini koordine etmekle
görevlendirilmifl olan ICANN resmi
olarak 30 Eylül 1998 tarihinde göreve
bafllam›flt›r. 25 Kas›m 1998 tarihinde
ABD Ticaret Bakanl›¤› ve ICANN
aras›nda bir “Mutabakat Metni”
imzalanm›fl ve böylece ICANN, ABD
Hükümeti taraf›ndan resmi olarak
tan›nm›flt›r.

Bilindi¤i gibi, internet üzerinde COM,
 NET ve ORG uzant›l› internet
adreslerini almak için herhangi bir
yasal belge ibraz edilmesi
gerekmemektedir. Söz konusu
adresler en önce baflvuru ve ödeme
yapan al›r prensibi ile tescil
edilmektedir. ‹nternet adreslerinin
tescili esnas›nda resmi belge
istenmemesi ise, sahte isimler
üzerine alan adlar› tescil edilmesini
ve tescil sonras› kay›tl› isim, adres,
telefon ve e-posta adresi gibi
bilgilerin de¤ifltirilmesi sonucuna
neden olmaktad›r.

Bunlar›n 107 Milyon kadar› jenerik tabir
edilen  (com, net, biz, info, org gibi) ülke
uzant›l› olmayan üst seviye alan
adlar›ndan (gTLDs) oluflmaktad›r.

‹nternetin genel yönetimi ve
koordinasyonu ile alan adlar›n›n idaresi
‹nternet Tahsisli Adlar ve Say›lar Kurumu
(Internet  Corporation  for  Assigned
Names  and Numbers) ICANN taraf›ndan
yap›lmaktad›r.

ICANN,  internetin ifl dünyas›,  teknik,
akademik ve kullan›c› gruplar›n›n genifl
kat›l›m›yla oluflturulmufl kar amac›
gütmeyen bir özel sektör kurulufludur.

‹nternet Alt
Yap›s›n›n
Güvenli¤inin
Sa¤lanmas›



Dava konusu, bir flahsa ait web

adresine hack amaçl› (Bir biliflim

sistemindeki verileri bozma, yok etme,

de¤ifltirme veya eriflilmez k›lma,

sisteme veri yerlefltirme, var olan

verileri baflka bir yere gönderme)

sald›r›n›n yap›lmas›n› içermektedir.

Dosyadaki kan›t ve delillerin

incelenmesi sonucu söz konusu web

sitesinin, kendisini takma ad›yla tan›tan

bir flah›s taraf›ndan bir süre

kullan›lmaz hale getirdi¤i tespit

edilmifltir.

Bir ‹nternet sitesini hangi gerçek

flahs›n kontrol etti¤ini ve yönetti¤ini

tespit etmek ancak alan ad›n› ücret

karfl›l›¤› tescil eden firmalardaki veya

bar›nma hizmeti veren firmalardaki

ödeme, kredi kart›, fatura bilgileri ile

mümkün olmaktad›r. Bu nedenlerden

ötürü, dava dosyas›ndaki kan›t ve

deliller, ‹nternet üzerinde yap›lan

sorgulama ifllemleri alan ad›n›n gerçek

sahibi hakk›nda bilgi sahibi olunmas›

için yeterli olmamakt›r.

Olay› gerçeklefltirdi¤i düflünülen

flüpheli hakk›nda somut delillere

ulafl›lamad›¤›ndan gerekli yasal

ifllemler yap›lamamaktad›r.



B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?

‹nternet suçlar›nda suçlular›n tespiti için
her türlü bilgi ve belgenin dikkatli biçimde
toplanmas› ve yasal makamlara zaman
kaybetmeden ulaflt›r›lmas› gerekmektedir.
Baz› biliflim suçlar›nda eksik veya geç
belge ibraz› nedeniyle suçlular›n tespit
edilemedi¤i gözlemlenmektedir.
Bu tür olaylarla karfl›lafl›lmas› durumunda, zaman kaybetmeden
teknik ve yasal dan›flmanl›k hizmetlerine baflvurulmas›
gerekmektedir.





‹nternette çok say›da virüs ve casus

yaz›l›m bulunmaktad›r.

B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?

 Casus yaz›l›mlara karfl› korunmakta yine
basit kiflisel önlemlerle mümkündür.
Bilgisayar›m›z (iflletim sistemimiz) sürekli
güncellenmek durumundaysa ayn›
flekilde antivirüs program›m›z› da
güncellememiz gerekmektedir.

Casus yaz›l›mlar da günden güne
geliflmekte ve antivirüs programlar›n›
rahatl›kla aflabilecek duruma
gelebilmektedir. Bu nedenle antivirüs
program›m›z›n güncellenme özelli¤i her
zaman aç›k olmal›d›r ve belirli aral›klarla
virüs taramas› yap›lmal›d›r. Son olarak
ve en önemlisi, antivirüs program›m›z›
asla kapatmamal›y›z.

Bilgisayar›m›z› yetkisiz eriflimlerden
korumak için güvenlik duvar›n› aktif
olarak kullanmak gerekmektedir

Bilgisayar
Güvenli¤inin
Sa¤lanmas› Önemli
Bir Unsurdur



Olayda, bir flirketin internet adresine
daha önce o firmada çal›flan bir kifli e-
posta yoluyla virüs göndermifltir. Kifli
virüslü e-posta göndererek firman›n
bilgisayar sistemine zarar vermifltir.

Olay esnas›nda virüslü bilgisayar
incelemeye al›nm›flt›r. Yap›lan
incelemeler sonucunda, e-postay›
gönderen bilgisayar›n IP numaras›, e-
postay› gönderen sunucu bilgisayar›n
IP numaras›, gönderici ve al›c› adresleri
tespit edilmifltir. Olayda, e-posta
yoluyla virüs gönderen kifli hakk›nda
yasal ifllemler bafllat›lm›flt›r.



B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?

Dava konusu, san›¤›n
bilgisayara virüs bulaflt›rmak
suretiyle ele geçirdi¤i flifreleri
kullanarak bankadaki paray›
havale ettirerek sahte kimlikle
çekmesidir.

San›k bilgisayara virüs
bulaflt›rmak suretiyle ele
geçirdi¤i flifreleri kullanarak
flikâyetçinin banka hesab›ndan
21.400 TL’yi kendi hesab›na
aktarm›flt›r. San›k sahte kimlikle
para çekmenin yan› s›ra, biliflim
sistemini bozma suretiyle
haks›z ç›kar sa¤lamaktad›r.

Dava sonucunda, san›k biliflim
sistemlerini arac› olarak
kullanmak kofluluyla
doland›r›c›l›k suçundan
yarg›lanm›flt›r.

Davan›n konusunu, bir biliflim
sistemine girerek bilgileri
de¤ifltirmek fiili
oluflturmaktad›r.

Olayda, üniversitede çal›flan
bir kifli üniversitenin Biyoloji
Bölümü ikinci s›n›f›nda
okuyan bir ö¤rencinin bilgisi
dâhilinde baflar›s›z oldu¤u
birçok dersin s›nav
sonuçlar›n› de¤ifltirip baflar›l›
olmas›n› sa¤lam›flt›r.

‹nternet üzerinden resmi
belgede sahtecilik suçundan
aç›lm›fl bir kamu davas›
çerçevesinde yürütülen
davada, san›k hakk›nda
evrakta sahtecilik suçundan
yasal ifllemler bafllat›lm›flt›r.





‹nternetinizi Paylaflmay›n
‹nternetinizin ba¤l› oldu¤u modemin flifresi ve
kablosu komflu, arkadafl ve di¤er üçüncü kiflilerle
paylafl›ld›¤› takdirde kiflisel güvenli¤iniz tehlike alt›na
girmifl olur. Çünkü bilinçli veya bilinçsiz olarak
internetin paylafl›ld›¤› kifli bir suç iflleyebilir veya bu
kiflinin bilgisayar› üzerinden bir suç ifllenebilir. Bunun
sonucunda da soruflturma internet abonesinin
kendisine yönelecek, internet abonesi suçu kendisinin
ifllemedi¤ini ispat etmek zorunda kalacakt›r.

Güvenli¤iniz için ‹nternetinizi
fiifrelemeyi Unutmay›n

Modem internete girifl kap›s›d›r. ‹nternetle ilgili
içeri¤e, kullan›lan bilgilere ve yap›lan tüm ifllemlere
bu kap› üzerinden ulafl›labilir. Dolay›s›yla ilk yap›lmas›
gereken ifllem, internete girifl kap›s› olan modemi
flifrelemek olacakt›r. Bu önlem sayesinde, kötü niyetli
kullan›c›lar›n bilgisayarlarda yer alan bilgilere eriflimi
bir ölçüde engellenmifl olacakt›r.

B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?



Modem fiifresinin Belirlenmesi
Modem flifresi belirlenirken kiflisel bilgilerden oluflan
ya da çevre taraf›ndan kolayca elde edilebilecek
flifrelerden kaç›nmak gerekir. Örnek olarak do¤um
tarihi ve/veya yeri, kimlik bilgileri, tutulan spor
tak›m›n›n kurulufl y›l› ve/veya ad›, aile fertlerinin
bilgileri, s›ral› say›lar veya harfler vb. kullan›lmamal›.
Yüksek düzeyde güvenlik için, daha çok büyük küçük
harf kombinasyonlar› ve say›larla kar›fl›k flifreler hatta
iflaretçileri (/,!,?,_) flifrenizde kullanmaya çal›fl›n.



‹nternet Paylafl›m›n›n
Riskleri Nelerdir?

Bilgisayar›n›z›, internetinizi veya flifrenizi
paylaflman›z kötü niyetli kiflilerin yetkisiz eriflim,
veriye müdahale, sisteme müdahale, hakaret,
tehdit, flantaj, çocuk pornografisi, telif hakk› ihlali
gibi birçok suçu ifllemesine olanak ve ortam
haz›rlayacak, as›l suçlu tespit edilemeyecek, birçok
kifli suçun ma¤duru olabilecek ve siz de gerek
savc›l›k gerekse de mahkeme aflamas›nda suçsuz
oldu¤unuzu ispat etmeye çal›flmak zorunda
kalacaks›n›z.

Suçsuzlu¤unuzu ispat etseniz ve ceza almaktan
kurtulsan›z dahi, almad›¤›n›z önlemler suçun
ma¤durunun u¤rad›¤› maddi ve manevi zararlar›
ödemenize engel olmayacak, u¤ran›lan zararlar›
ödemek zorunda kalacaks›n›z.

B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?



Bilgisayar Güvenli¤i de Önemli Bir Unsudur

‹nternet teknolojilerini kullan›rken
karfl›lafl›labilecek tehditlerin analizleri
yap›larak, bu tehditlere karfl› koruyucu
bir mekanizma oluflturmak önemlidir.
Sanal ortamda artan virüs
tehlikelerine karfl›, kredi kart›
kullan›lan bilgisayara antivirüs
program› yüklenmelidir.

Bunun yan› s›ra, antivirüs
programlar›n› güncel tutmak da
gerekir. Yap›lan bir araflt›rman›n
sonuçlar›na göre Türkiye 213 ülke
aras›nda bilgisayar›na virüs bulaflan
birinci ülke konumundad›r.

Sistem güncellefltirmelerini
yapabilmek için mutlaka lisansl›
programlar kullan›n. Güvenlik
tehditlerine karfl› at›labilecek ilk
önemli ad›m, bilgisayar›n›z›
güncellefltirmeler ile birlikte
kullanmakt›r.

Sosyal paylafl›m a¤lar›nda dikkat
etmeniz gereken noktalar flöyle
s›ralanabilir:

Say›sal bilgi yok olmaz
‹nternete yüklenen bir resim, yaz›

veya yorum asla tam anlam›yla
silinmez. Ayr›ca birçok sosyal
paylafl›m sitesi verdi¤iniz bilgileri
daima saklar. Ö¤rencilikte yapt›¤›n›z
e¤lencelerin resimlerini paylaflmak
bugün için çok zevkli olabilir. Ama
y›llar sonra bambaflka yerlerde
karfl›n›za ç›k›p farkl› alg›lamalara
sebep olabilir.

Kimlik h›rs›zl›¤›
Kimlik, pasaport, sosyal güvenlik ve
telefon numaras›, do¤um günü, anne
k›zl›k soyad› gibi bilgilerinizi
kesinlikle paylaflmay›n.

Özel bilgilerin paylafl›m›
Uzun bir tatile ç›kt›¤›n›z› söylemek
bazen çok riskli olabilir. Profilinizi
takip eden kötü niyetli bir kifli siz
tatildeyken evinize h›rs›zl›k yapmak
niyetiyle gelebilir.

Güvenlik ayarlar›n›n
uygulanmas›
E¤er profilinizin arama motorlar›nda
ç›kmas›n› istemiyorsan›z bununla
ilgili ayarlar›n›z› kontrol edin.



B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?

fiüpheli uygulamalara
dikkat
Kayna¤›n› bilmedi¤iniz uygulamalar›
yüklemeyin ve flüpheli ba¤lant›lara
kesinlikle t›klamay›n.

fiirket bilgilerini
paylaflmak
E¤er sosyal medya stratejisinin bir
parças› de¤ilse flirketinizle ilgili
bilgileri bu gibi ortamlarda
paylaflmay›n.

Kiflisel ve profesyonel
arkadafll›klar›
kar›flt›rmak

Yak›n arkadafllar›n›z ve ailenizle

yapt›¤›n›z yaz›flmalar ifl

arkadafllar›n›za veya yöneticilerinize

garip gelebilir. ‹fl saatlerinde sosyal

medya ortam›nda paylafl›mlar

yapmak ise hakk›n›zda farkl›

alg›lamalara neden olabilir.





‹çeri¤e, web sitelerine ve etkinliklere eriflimi
s›n›rland›rmak için internet güvenlik araçlar›n›
kullanabilir ve çocu¤unuzun internet kullan›m› ile
aktif olarak ilgilenebilirsiniz.

Çocuklarla her yaflta aç›k ve olumlu bir iletiflim
kurulabilir. Onlarla bilgisayarlar hakk›nda konuflmak,
onlar›n sorular›n› ve merak ettikleri konular› aç›kça
yan›tlamak do¤ru bir yöntemdir.

B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?

Çocuklarınız 10 yaşına gelene kadar
onların internet kullanım alışkanlıklarını
denetleyin.



B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?

İnternetin kullanımı
ile ilgili açık kurallar
belirleyin.

Çocuklar›n›z›n gerçek ad, adres, telefon

numaras› veya parola gibi kiflisel

bilgilerini çevrimiçi ortamda tan›flt›klar›

kiflilerle paylaflmamalar› konusunda

dikkatli olun.

Bir site web içeri¤ini kiflisellefltirme

amac›yla çocuklar› adlar›n› vermeye

teflvik ediyorsa, çocu¤unuzun kiflisel

bilgileri aç›¤a vurmayacak bir çevrimiçi

rumuz oluflturmas›na yard›m edin.

Tüm aile üyeleri için uygun birer profil

oluflturmak ve interneti filtrelemek için

aile güvenli¤i araçlar›n› kullan›n.

Yukar›da belirtilen önerilere ek olarak

uzmanlar,  çocuklar›n ‹nternet’te

karfl›laflt›¤› her türlü tehdit veya

rahats›z edici durumu ebeveynleriyle

paylaflmas› gerekti¤i konusunda

bilinçlendirilmesini tavsiye etmektedir.

Çocuklar  sosyal a¤ sitelerine üye



olduklar›nda gizlilik ayarlar›n›n

ebeveynler taraf›ndan dikkatli biçimde

yap›land›r›lmas› gerekmektedir.

11-14 yafl aras› çocuklar internet

deneyimleri konusunda daha

bilgilidir, ancak uygunsuz içeriklere

maruz kal›p kalmad›klar›n› bilmek

için onlar›n internet kullan›mlar›n›

denetlemekte ve izlemekte fayda

vard›r. ‹çeri¤e ve Web sitelerine eriflimi

k›s›tlamak ve internet etkinlikleri

raporu almak için internet güvenlik

araçlar›n› kullanabilirsiniz. Bu yafltaki

çocuklar›n internet üzerinden hangi

kiflisel bilgileri vermemeleri gerekti¤ini

anlamalar›n› sa¤lay›n.

11-14 yafl aras› çocuklar›n internet

kullan›mlar›n› fiziksel olarak

denetlemek ve izlemek her zaman

mümkün olmayabilir.

Açılır pencere
engelleyicisini
kullanarak,
çocuklarınızın
rahatsızlık verici
açılır
pencerelerden
korunmasına
yardım edin.

15-18 yafl aras› Gençler içeri¤e,
Web sitelerine veya aktivitelere
hemen hemen s›n›rs›z eriflime
sahip olmal›d›r. ‹nternet
hakk›nda bilgilidirler, ancak
hâlâ ebeveynlerinin uygun
güvenlik k›lavuzlar›n›
kendilerine hat›rlatmalar›na
ihtiyaç duyarlar. Ebeveynler
her zaman çocuklar›n›n
uygunsuz iletileri anlamalar›na
ve güvenli olmayan
durumlardan kaç›nmalar›na
yard›m etmeye haz›r
olmal›d›rlar. Ebeveynlerin
internet üzerinden hangi kiflisel
bilgilerin verilmeyece¤ini
gençlere hat›rlatmalar›nda
fayda vard›r.



B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?

Bilgisayarlar hakkındaki aile
içi iletişimi olabildiğince açık
ve olumlu tutmaya çalışın.

Di¤er arkadafllar› ve etkinliklerinde
oldu¤u gibi, çevrimiçi hayatlar›,
arkadafllar› ve etkinlikleri hakk›nda
onlarla konuflun.

‹nternete ba¤l› bilgisayarlar› gencin
odas›nda de¤il, aç›k bir yerde tutun.

Çevrimiçi ortamda tan›flt›klar› kiflilerle
yüz yüze görüflmelerinin tehlikesi
konusunda onlar› bilgilendirin.

Çocuklarınıza, izniniz
olmaksızın program, müzik
ya da dosya yüklememeyi
öğretin.

Web'de dosya paylaflmak ya da metin,
görüntü veya çizim almak telif hakk›
yasalar›n› çi¤neyebilir ve yasad›fl›
olabilir.

Çocuklar›n›zla çevrimiçi yetiflkin içeri¤i
ve pornografi hakk›nda konuflun ve
onlar› sa¤l›k ve cinsellikle ilgili olumlu
sitelere yönlendirin.



Onları istenmeyen
postalardan koruyun.

Çocuklar›n›za çevrimiçi ortamda e-
posta adreslerini vermemelerini,
istenmeyen postalara yan›t
vermemelerini ve e-posta filtresi
kullanmalar›n› söyleyin.

Çocuklar›n›z›n s›k ziyaret etti¤i Web
sitelerini ö¤renin. Çocuklar›n›z›n
sald›rgan içerik tafl›yan siteleri ziyaret
etmediklerinden ya da kiflisel bilgilerini
kimseye iletmediklerinden emin olun.

Çocuklar›n›z iletti¤i foto¤raflar ve
arkadafllar›n›n foto¤raflar› konusunda
dikkatli olun.

Çocuklar›n›zla sorumlu, ahlaki çevrimiçi
davran›fllar› ö¤retin. ‹nterneti dedikodu
yaymak, tacizde bulunmak ya da
baflkalar›na tehditler yöneltmek için
kullanmamalar› gerekir.

Çocuklar›n›z›n bir ürünü siparifl etme,
alma ya da satma gibi çevrimiçi mali
ifllemler yapmadan önce sizden onay

ald›klar›ndan emin olun.





Biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki önemi
dikkate al›narak haz›rlanan bu kitapta, internet güvenli¤i çeflitli
unsurlar göz önünde bulundurularak, farkl› bafll›klar halinde
incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Bilgi toplumuna dönüflüm sürecinde bilgiye ulaflmak ve bilgi kirli¤ini
önlemenin önemi dikkate al›narak haz›rlanan bu çal›flman›n toplum
için fayda sa¤lamas›n› temenni ederiz.
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Biliflim Suçu
Türkçeye biliflim suçu olarak yerleflen kavram,
‹ngilizcede; bilgisayar ba¤lant›l› suç, bilgisayarla
ifllenen suç, yüksek teknoloji suçu, bilgisayar
suçu veya siber suç anlam›na gelen terimlerle
ifade edilmektedir.

Biliflim suçlar› konusunda en genifl kabul gören
tarif AET Uzmanlar Komisyonu’nun May›s 1983
y›l›nda Paris Toplant›s›nda yapt›¤› tan›mlamad›r.
Bu tan›mlamaya göre biliflim suçlar›; “Bilgileri
otomatik iflleme tabi tutan veya verilerin nakline
yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki
ve yetki d›fl› gerçeklefltirilen her türlü
davran›flt›r.” denmektedir.

Biliflim suçlar›n›, biliflim sistemlerinin yaln›zca
suç iflleme arac› olarak kullan›ld›¤› suçlar ve
biliflim sistemlerinin hedef al›nd›¤› suçlar olarak
iki grupta de¤erlendirmek mümkündür.

Bir flahsa karfl› hakaret veya tehdit suçunun
internet, cep telefonu gibi sistemlerle ifllenmesi,
kitap, müzik eseri gibi materyallerin biliflim
sistemleri ile ço¤alt›l›p yay›nlanmas› gibi fiiller
biliflim sistemlerinin arac› olarak kullan›ld›¤›
suçlara örnek olarak gösterilebilir. Bu tür suçlar
için yasalarda ayr›ca biliflim suçu maddeleri
eklenmesi yerine klasik suçlara verilecek olan

cezalarda kapsam geniflletilmesi yöntemi
uygulanmaktad›r.

Bir biliflim sistemindeki verileri bozma,
de¤ifltirme, biliflim sistemine eriflimi engelleme
gibi fiiller ise do¤rudan biliflim sistemlerinin
hedef al›nd›¤› suçlard›r ve hukuk sistemlerinde
ayr› kanunlar veya kanun maddeleri ile bu tür
suçlar›n çerçevesini belirlemektedir.

Biliflim Suçu Türleri

Biliflim suçlar› kapsam›ndaki suç türlerinin
s›n›fland›rmas› fliddet unsuruna göre iki grupta
de¤erlendirmifltir. Potansiyel fliddet / fliddet
içeren suçlar ve fliddet içermeyen suçlar olarak
iki grupta toplanan suç türleri, detayl› olarak
listelenmekte ve Shinder & Tittel taraf›ndan
yap›lan bir çal›flma en genifl kapsaml›
s›n›fland›rmalardan birisi olarak kabul
görmektedir.

Ancak bu listede yer alan suçlar›n tamam›,
bütün hukuk sistemlerinde suç olarak kabul
edilmemektedir. Benzer flekilde suçlara
uygulanan yapt›r›mlar da ülkeler aras›nda baz›
farkl›l›klar göstermektedir.

Potansiyel fliddet veya fliddet
içeren suçlar
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Biliflim sistemleri kullan›larak kiflilere ya da
gruplara karfl› ölümcül sonuçlara yol
açabilecek, fiziki veya ruhsal çöküntü
yaratabilecek fiilleri tan›mlamaktad›r. Söz
konusu suç tipi, biliflim sistemlerini suç iflleme
arac› olarak kullanan suçlar kategorisindedir.

Siber terörizm (cyberterrorism)
Biliflim sistemleri kullan›larak terör suçu
iflleme, planlama ve koordine etme sonucunda
ölüm ve yaralanmaya sebep olabilecek
suçlard›r. Biliflim suçlar› aras›nda örneklerine
en az rastlanan suç tipidir. Hava trafik kontrol
sistemlerinin d›flar›dan müdahaleyle
bozulmas›, hastane biliflim sistemlerine yap›lan
müdahalelerle hasta bilgilerinin de¤ifltirilmesi
gibi aç›l›mlar› bulunmaktad›r.

Tehditle sald›r› (assault by threat)
Biliflim sistemleri kullan›larak kifli veya gruplar›
tehdit etme davran›fl›d›r. Potansiyel fliddet
içeren bir suç türüdür.

‹nternet üzerinden taciz, hakaret
(cyberstalking)
Biliflim sistemleri kullan›larak bir kifli ya da
gruba karfl› taciz, hakaret, flantaj gibi

davran›fllard›r. Potansiyel fliddet içeren bir
suç türüdür.

Çocuk pornografisi (child
pornography)
Çocuklar›n veya çocuklar› temsil eden çizim
ve animasyonlar›n pornografik materyal olarak
kullan›lmas›n› ifade eden bir fiildir. Bu tür
materyallerin oluflturulmas›, yay›mlanmas› ve
bilgisayarlarda bulundurulmas› uluslararas›
anlaflmalar çerçevesinde mücadele edilen bir
suçtur.

fiiddet ‹çermeyen Suçlar
Biliflim suçlar›n›n büyük bir bölümü fliddet
içermeyen suçlar kategorisindedir. fiiddet
içermeyen biliflim suçlar› biliflim sistemlerinin
arac› olarak kullan›ld›¤› suçlar ve biliflim
sistemlerinin hedef al›nd›¤› suçlar (y›k›c› siber
suçlar) olarak iki bölümde incelenmektedir.

Siber ihlal (cybertrespass)
Bir biliflim sistemine yetkisiz olarak girifl
yapmak, verileri kopyalamak ya da incelemek
fleklinde tan›mlanmaktad›r.  Siber ihlal suçu
verilerin bozulmas› ya da sisteme giriflin
engellenmesi koflullar›n› gerektirmemektedir.

B‹R ‹HMAL HAYATINIZI NASIL DE⁄‹fiT‹R‹R?
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Birçok biliflim suçunun temelinde ve
bafllang›c›nda siber ihlal suçu bulunmas›
nedeniyle Türk Ceza Kanunu dâhil pek çok
ülkenin biliflimle ilgili kanun bölümlerinde
düzenlenen ilk madde olarak yer almaktad›r.

Siber H›rs›zl›k (cybertheft)
Biliflim sistemi kullanarak para veya de¤erli
bilgilerin haks›z biçimde elde edilmesi fiilidir.
Pek çok farkl› türünden bafll›calar›;

Zimmete Geçirme (Embezzlement)

Kanunsuz Ödenek (Unlawful Appropriation)

Endüstri Casuslu¤u (Corporate/Industrial
Espionage)

Eser H›rs›zl›¤› (Plagiarism)

Korsanc›l›k (Piracy)

Kimlik H›rs›zl›¤› (Identity Theft) biçiminde
tan›mlanm›flt›r.

Siber doland›r›c›l›k (cyberfraud)
Sanal ihlal ve siber h›rs›zl›ktan farkl› olarak
herhangi bir biliflim sistemine yetkisiz eriflimde
bulunmadan, bir kifli ya da grubu aldatmaya
yönelik davran›fllar neticesinde ç›kar sa¤lamak
fleklinde tan›mlanmaktad›r. Siber h›rs›zl›ktan

farkl› olarak siber doland›r›c›l›kta kifliler kendi
r›zalar›yla para ve de¤erli eflya transferi
yapmaktad›rlar. ‹nternet üzerindeki loto
tuzaklar›, ABD göçmenlik hakk› sa¤layan yeflil
kart çekilifli arac› siteleri, kara para aklama
konusundaki yard›m istekleri en yayg›n
örnekleridir.

Y›k›c› siber suçlar (destructive
cybercrimes)
A¤  sistemlerini etkisiz k›lma, veriye zarar
verme veya yok etme gibi amaçlarla ifllenen
siber suçlard›r. Bilgisayar sistemlerini bozmaya
yönelik virüs, worm yaz›l›mlar›, internet
sitelerine eriflimi engellemeye yönelik DOS ve
DDOS ataklar› (hizmet engelleme sald›r›lar›)
söz konusu suçu oluflturan teknikler aras›ndad›r.

Di¤er fliddet içermeyen suçlar›n yayg›n
örnekleri;

‹nternet üzerinden fahiflelik servisi verme
veya fahiflelik reklam› yapma ifllemleri
(Advertising / Soliciting prostitution services
over Internet)

‹nternet üzerinden kumar oynatma
ifllemleri(Internet Gambling)

‹nternet üzerinden ilaç, uyuflturucu madde
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sat›m› (Internet drug sales - both illegal
drugs and prescription drugs)

Siber kara para aklama ifllemleri
(Cyberlaundering - using electronic
transfers of funds to launder illegally
obtained money)

Siber kaçak mal ticareti (Cybercontraband
- transferring illegal items, such as
encryption technology that is banned in
some jurisdictions, over the Internet) olarak
tan›mlanmaktad›r.

Yukar›da s›ralanan fiillerin de suç olarak
kabulü ve yapt›r›mlar›n türleri ülkelerin hukuk
sistemlerine göre belirgin farkl›l›klar
göstermektedir.

Elektronik ‹mza
5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanunu’nda yer
alan flekliyle elektronik imza; baflka bir
elektronik veriye eklenen veya elektronik
veriyle mant›ksal ba¤lant›s› bulunan ve kimlik
do¤rulama amac›yla kullan›lan elektronik
veriyi tan›mlar. Elektronik imza; bir bilginin
üçüncü taraflar›n eriflimine kapal› bir ortamda,
bütünlü¤ü bozulmadan (bilgiyi ileten taraf›n
oluflturdu¤u orijinal haliyle) ve taraflar›n
kimlikleri do¤rulanarak iletildi¤ini elektronik

veya benzeri araçlarla garanti eden harf,
karakter veya sembollerden oluflur.

Phishing (Olta) Sald›r›lar›
Bireylerin veya kurumlar›n bankac›l›k, finans
ifllemlerinde kulland›klar› flifre bilgilerini
çalmak için yayg›n olarak kullan›lan bir
yöntemdir. E-posta ve sahte(kopya) web
sayfalar› yolu ile hesap bilgilerini çalmay›
amaçlayan bir internet doland›r›c›l›¤›d›r.

Aç›l›m› password harvesting fishing
sözcüklerinden oluflan phishing yöntemi
oltac›l›k olarak da adland›r›lmaktad›r.
Genellikle banka ve finans sitelerinden
gönderilmifl gibi haz›rlanan ve kullan›c›lar›
tedirgin edecek ifadeler ile birlikte ilgili kurum
ya da kuruluflun sahte web site ba¤lant›s›n›
içeren e-posta iletileridir. ‹letiler aç›ld›¤›nda
kullan›c›lar›n girdi¤i bilgiler, ortadaki adam
olarak tan›mlanan sald›rgana iletilmekte,
kullan›c›ya ise sistemin geçici olarak servis
d›fl› oldu¤una iliflkin bir mesaj
görüntülenmektedir.

Böylece sald›rgan banka finans ifllemi için
kullan›lan bilgileri elde etmifl olur. Bu bilgiler;
‹nternet bankac›l›¤›na giriflte kullan›lan
kullan›c› kodu, parola ve flifreleri olabilece¤i
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gibi kredi kart›, debit/atm kart numaralar›/CW2
numaralar› da olabilmektedir.

Omuz sörfü
Kullan›c›lar›n biliflim sistemlerine eriflim
flifrelerini yazarken gözlenmesi, gizlice
izlenmesi, ajanda post-it, not ka¤›d› gibi flifre
yaz›labilecek materyallerin incelenmesi fleklinde
uygulanan bir yöntemdir.

Sözlük ata¤› (dictionary attack)
Bir biliflim sistemini koruyan flifrenin, sözlükte
bulunan bir sözcükle eflde¤er oldu¤u
varsay›m›na dayanan bir sald›r› yöntemidir.
fiifre denemelerini otomatik olarak tekrarlayan
bir algoritman›n bir metin dosyas›ndaki
sözcükleri denemesiyle çal›flan sözlük ata¤›
yöntemi, uzak sistemlere yetkisiz eriflim
amac›yla kullan›lmaktad›r.

Kaba kuvvet algoritmalar› (brute
force attack)
Bir biliflim sistemini veya bir belgeyi koruyan
flifrenin, bütün harf, rakam ve özel karakter
kombinasyonlar›n› kullanan bir algoritma
arac›l›¤›yla çözülmesini sa¤layan bir sald›r›
yöntemidir. Sözlük ata¤›ndan farkl› olarak
anlaml› anlams›z bütün harf, rakam ve karakter
kombinasyonlar› kullan›lmakta ve flifre ne kadar

karmafl›k ve uzun olursa olsun mutlak suretle
çözülmektedir.

Kaba kuvvet algoritmalar›, çok uzun süren
ifllemler oldu¤u ve geliflen teknolojiyle birlikte
önleyici teknikler geliflti¤i için uzak sistemleri
tehdit etmemektedir. Ancak flifreli belgelerin
(word, excel, pdf) flifrelerini çözmek için halen
kullan›lmakta olan bir yöntemdir.

Tufl kaydedici yaz›l›mlar
(keylogger)
Kullan›c›n›n klavye’de basm›fl oldu¤u tufllar›,
bas›m s›ras›na göre bir metin dosyas› içerisine
yaz›p daha sonra e-posta ya da uzaktan eriflim
yöntemiyle uzak sisteme transfer eden yaz›l›m
türüne keylogger ad› verilmektedir.

Ekran kaydedici yaz›l›mlar
(screenlogger)
Kullan›c›n›n fare ile her t›klama hareketi
sonucunda, farenin ekranda durdu¤u noktan›n
köflegen merkezi olan ve 100x100 (bu de¤er
de¤iflebilmektedir) piksel büyüklü¤ündeki bir
grafi¤i düflük çözünürlükte kaydederek kullan›c›
bilgisayar›n›n sabit diskinde daha sonra al›nmak
üzere saklayabilen veya e-posta yolu ile uzak
sisteme transfer eden yaz›l›m türüne verilen
add›r.
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Truva atlar› (trojanlar)

Kullan›c› bilgisayar›nda, aç›l›flta çal›flma özeli¤i
bulunan gizli bir sunucu (server) oluflturarak
bütün sistem kaynaklar›n› uzak sistemdeki
kiflinin kullanmas›n› sa¤layan, bilgisayarda
yap›lan bütün ifllemleri izleme, dinleme ve
müdahale etme yetkisini uzak sisteme
devreden yaz›l›m türüne trojan ad›
verilmektedir.

IP (Internet Protocol) Adresi

‹nternet a¤› üzerinde bulunan her ba¤lant›n›n
tekil bir IP adresi vard›r. Bu adres
bilgisayarlar›n birbirlerini tan›malar›n› ve
iletiflim kurmalar›n› sa¤lar. IP adresleri
noktayla ayr›lm›fl birer byte l›k dört byte
uzunlu¤unda say›sal veriden oluflur. Her byte
l›k küme (oktat)  0-255 aras›ndaki de¤erlerden
oluflmaktad›r. Mevcut standarda göre ‹nternet
üzerinde 4.294.967.296 farkl› ba¤lant›ya IP
adresi tan›mlamak mümkündür.

DNS (Domain Name System)
Adresi

IP adresleri ile günlük hayatta kulland›¤›m›z

sözcüklerden oluflan internet adresleri
aras›ndaki efllefltirmeyi ve çift yönlü
sorgulamay› yapan sistemdir. DNS adresi
arac›l›¤›yla ‹nternet üzerindeki bilgisayarlar›n
IP adreslerini bilmek zorunda kalmadan eriflim
sa¤lamak mümkündür.

URL (Uniform Resource Locator)

Günlük hayatta web adresi, ‹nternet adresi
olarak kulland›¤›m›z yap›n›n ad›d›r. IP ve DNS
adres yap›s›n›n üzerinde bulunan ve kullan›c›ya
daha yak›n bir katmand›r. S›ras›yla; protokol,
servis ad› (veya alt alan ad›), sunucu ad›, servis
türü (kategori), ülke kodu, port numaras›
(öntan›ml› olarak 80) dizin ve dosya adresi
olmak üzere 8 bölüme ayr›lm›flt›r. URL
adresleri, IP adresini kullanmadan sunucu
sistemlere ulaflabilmemizi ve ad›n›,
kategorisini bildi¤imiz kurum ve kurulufllar›n
web adreslerini tahmin edebilmemiz gibi
kolayl›klar sa¤lar

Log

Bir bilgisayarda veya bilgisayar a¤›nda,
yap›lm›fl olan her aktivasyonun, tarih, saat ve
kullan›c› bilgilerini içerecek flekilde saklanmas›
ifllemidir.
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