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ÖNSÖZ 
 

Dijital dünyada kullanıcıların isteklerine bilişim varlıkları ve uygulamaları 

üzerinden cevap verebilmek için kişisel veriye ihtiyaç vardır. Özellikle 

pandemi ile beraber teknolojinin yoğun kullanımı çok ciddi hassas kişisel 

verilerin izinli veya izinsiz bir şekilde “müşteri memnuniyeti” adı altında 

işlenmesine sebep oldu.  Bu yoğun ve bilinçsiz büyüme aynı zamanda siber 

saldırıları ve veri zafiyetlerini ortaya çıkardı. Ülkeler kişisel verilerin 

korunması için veri koruma yönetmelikleri üzerinden veri sorumlusu 

kuruluşlara sorumluluklar yükledi. Birçok kurum ve kuruluş kişisel verilerin 

korunması için teknik, idari ve hukuki tedbirler aldı ve almaya devam 

etmektedir. Tüm bu süreçlerde bile, siber saldırıların ve veri zafiyetlerinin 

engellenemediği ve artarak büyüdüğü görülmektedir. Saldırı bulguları ve 

teknik incelemeler, zafiyetlerin en büyük sebebinin son kullanıcı veya kurum 

personeli yani insan olduğunu göstermektedir. Teknolojik cihaz ve 

uygulamaların son kullanıcı düzeyinde yoğun ve teknik yetersizlikle 

kullanılması riskleri oluşturmaktadır.  Bu kitapta son kullanıcılara ve kurum 

personellerine kişisel veri kapsamında kişisel veri kaynaklarının neler olduğu 

ve bu kaynakların bireysel olarak nasıl korunacağı anlatılmaktadır. Alınması 

gereken önlemler güncel saldırılar ve dijital dolandırıcılık örnekleri üzerinden 

gösterilerek siber güvenlik farkındalığının kazanılması amaçlanmaktadır. 

Kitapta belirtilen teknik tedbirler ve farkındalıkların öğrenilmesi hem kişisel 

hem de kurumsal verilerin herkes tarafından korunması anlamına gelmektedir. 
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1. KİŞİSEL VERİ 
 

Temel olarak kişisel veri, son kullanıcıya ait ve kullanıcıyı doğrudan 

veya dolaylı olarak tanımlayabilen verilerden oluşmaktadır (Küzeci, 2010). 

Dijitalleşmenin başladığı günden beri birçok uygulama son kullanıcının kişisel 

verileri talep etmekte, işlemekte ve saklamaktadır. Birçok dijital uygulama 

kişisel veri almadan çalışmamakta ve birçok kişisel bilgi uygulamaların veri 

tabanlarında saklanmaktadır. 

1.1. Kişisel Verileri Koruma Yönetmelikleri 

Gelişen teknoloji ile beraber kişisel verilerin depolanması işlenmesi ve 

aktarılması gibi süreçleri hızlandırmaktadır. Bununla beraber veri saklama 

süreçlerindeki risk ve tehditleri kişisel verilerin çalınması ve son kullanıcıya 

tehdit olarak kullanılması getirdi. Kişisel veri en temelinde kişiliğin korunması 

yani özel hayatın gizliliğinin sağlanması anlamına gelmektedir. Buradan yola 

çıkarak kişisel verilerin veri sahibi izni dışında kullanılması bir suçu ortaya 

çıkarmaktadır. Bu nedenle kişisel verilerin kanunlar yolu ile korunması 

gerekmektedir. Birçok ülkede kişisel verilerin kullanım süreçleri ve korunması 

kanunlar ile sağlanmıştır. Bu kanunlar kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel 

verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve 

kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları 

usul ve esasları düzenlemektir (Kılınç, 2012).   

Kişisel verilerin kanunun olarak nitelik kazanması ilk olarak 28 Ocak 

1981 Strasbourg / Avrupa Konseyi 108 no’lu sözleşme ile Kişisel verilerin 

otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sağlanmıştır. 

Dünya genelinde kişisel verilerin korunması ile ilgili en detaylı ve katı 

uygulamaları Avrupa Birliği Kişisel Verileri koruma Tüzüğü (GDPR)’de 

olduğu görülmektedir. GPDR hem kişisel verilerin korunmasında hem de 

verilerin dünya genelinde dolaşımını ilgilendirmektedir. 2016 yılında çıkmış bu 

tüzük 2018 yılına kadar tüm Avrupa birliği ülkelerinde yasalaşmıştır. ABD 

kişisel verilen korunmasında hangi verinin ne amaçla işlendiği gibi süreçlerin 

belirlendiği 2018 Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasasını uygulamaktadır. 

Avustralya’da Gizlilik Yasası adı altında kişisel verilerin azaltılması ve kişisel 
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gizlilik haklarını koruma altına almıştır.  Kanada, Kişisel Verileri Koruma ve 

Elektronik Belgeler Yasası adı altında bütün GDPR kurallarına uymaktadır. 

1.2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Türkiye’de 7 Nisan 2016 yılında 6698 sayılı kanun ile Kişisel Verileri 

Korunması Kanunu (KVKK) yürürlüğe girmiştir. Bu sayede kişisel verilerin 

işlenmesinden başta olmak üzere özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel 

hak ve özgürlüklerini anayasada belirtildiği gibi korumak için kişisel verileri 

işleyen kuruluşlara yükümlülükleri ile kurallar belirlenmiştir. KVKK Kanunu, 

kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 

otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. 

Özetle son kullanıcıların kişisel verilerin bir kısmı bir işlense KVKK 

kapsamına alınmaktadır. 

KVKK veya diğer ülkelerin kanunlarında yer alan kişisel verilere örnek 

olarak çok yaygın kullanılan kişisel veriler aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 

• Ad Soyad 

• Telefon 

• Ip 

• Adres 

• Kimlik Numarası 

• Resim 

• Meslek 

• E-posta 

• Kredi Kartı Bilgileri 

KVKK ve diğer kişisel veri yönetmeliklerinde başkaları tarafından 

bilindiğinde veri sahibinin mağdur olabilme ihtimali bulunan verileri özel 

nitelikli kişisel veri olarak tanımlamışlardır. Bu tarz veriler son kullanıcının 

açık rızası olmadan kesinlikle işlenememektedir.  

Gerçek kişilerin; 

• Irkı ve etnik kökeni, 
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• Siyasi düşüncesi,  

• Felsefi inancı,  

• Dini veya mezhebi 

• Kılık ve kıyafeti,  

• Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,  

• Sağlık raporu 

• Sabıka kaydı 

• Biyometrik verileri özel nitelikli kişisel veri niteliğinde 

değerlendirilmektedir (Akkurt, 2020). 

Kişisel verilerin dijital uygulamalar üzerinde saklanırken ve kanuni 

zorunlulukların yerine getirilmesinde kişisel veri kategorileri kullanılmaktadır. 

Çok fazla kişisel verinin olduğu bu noktada nitelik olarak kişisel verilerin 

gruplanması iş yükünü de azaltmaktadır. Genel olarak birçok sistem ve kanun 

içerisinde kullanılan kişisel veri kategorileri aşağıdaki gibi verilmiştir 

(Yücedağ, 2019). 

• Kimlik 

• İletişim 

• Lokasyon 

• Özlük 

• Hukuki işlem 

• Müşteri işlem 

• Fiziksel mekân güvenliği 

• İşlem güvenliği 

• Risk yönetimi 

• Finans 

• Mesleki deneyim 

• Pazarlama 

• Görsel ve işitsel kayıtlar 

• Irk ve etnik köken 

• Siyasi düşünce 

• Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar 

• Kılık ve kıyafet 
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• Dernek üyeliği 

• Vakıf üyeliği 

• Sendika üyeliği 

• Sağlık bilgileri 

• Cinsel hayat 

• Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri 

• Biyometrik veri 

1.2.1. Aydınlatma Yükümlülüğü 

KVKK, kişisel veri sahipleri ile veri sorumluları arasında kişisel verilerin 

işlenme süreçleri ilgili yükümlülükler getirmiştir. Veri sorumlusu, kişisel 

verilerin elde edilmesi sırasında bizzat ya da atadığı kişi vasıtasıyla, “Veri 

sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği; kişisel verilerin hangi amaçla 

işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği; kişisel 

veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile 11. maddede sayılan diğer 

hakları” ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamdan bakıldığında 

KVKK, ilgili kişinin verisinin işlendiği durumlarda aşağıda belirtilen kapsamda 

aydınlatılmasını kanunen zorunlu kılmıştır (Dülger, 2021). 

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

• Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

• 11. maddede sayılan diğer hakları. 

1.2.2. Açık Rıza Yükümlülüğü 

KVKK açık rıza veri sahibi gerçek kişinin verilerinin kendi isteği veya 

gelen talep doğrultusunda onay vermesi anlamına gelmektedir. Veri sahibi kişi 

bu açık rıza onayı ile veri sorumlusuna kendi hukuksal değerine ilişkin verdiği 

kararı bildirmektedir. Özel nitelikli veriler başta olmak üzere kişiden açık rıza 

onayı alınırken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir (Keser, 

2020). 
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• Belirli bir konuya ilişkin olması, 

• Rızanın bilgilendirmeye dayanması, 

• Özgür iradeyle açıklanması. 

2. KİŞİSEL VE KURUMSAL VERİ KAYNAKLARI 
 

Bireyler ve kurumlar günlük aktivitelerini gerçekleştirirken, önemli ya 

da önemsiz birçok veri oluşmaktadır. Kişilerin günlük yaşam içerisinde çektiği 

resimler, indirilen görseller, oluşturduğu evraklar; kurumlardaki resmi 

yazışmalar, faturalar, projeler vb. bu verilere örnek verilebilir. Bu veriler 

kişilerin ve kurumların amacına bağlı olarak işlem görürler. Kişiler ve kurumlar 

bazı verileri önemsiz ya da geçici olarak nitelendirirken bazı veriler ise kritik 

öneme sahip olabilmektedir. Bu bölümde kritik verileri saklama yöntemleri ve 

alternatifleri ile ilgili detaylı bilgi verilecektir. 

2.1. Harici Depolama Cihazları 

Kişisel bilgisayar ve notebook cihazlarında olan depolama cihazlarına 

benzer yapıda bir donanım birimidir. Farklı kapasitelere sahip çok sayıda marka 

ve modeli bulunmaktadır. Kolaylıkla taşınabilen, tak çalıştır modunda çalışan, 

hızlı donanım birimlerindendir. Kullanıcılar tarafından en sık tercih edilen veri 

yedekleme ve saklama yöntemidir.  

 

 

Şekil 1: Harici depolama cihazı 

 

Cihaz bağlantı yöntemi USB’dir. İstenilen cihaza bağlanarak içerisine 

veri eklenebilir ya da içerisindeki veriler alınabilir. Bu cihazların dışarısında 
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sert plastik yapıdan koruma kapları bulunmaktadır. Bu muhafazanın sebebi, 

cihazın düşmesi ya da sert çarpmalarda diskte meydana gelebilecek olan Bad 

Sector durumudur. Böyle bir durumda disk içerisinde yer alan veriler erişilmez 

duruma gelecektir. Bu cihazların kurtarma işlemleri oldukça zahmetli süreçler 

gerektirmektedir. Bu dezavantaja ek olarak ısınma probleminden de 

bahsetmekte faydalı olacaktır. Çalıma esnasında yüksek sıcaklık cihazın 

sağlıklı çalışmasını olumsuz etkilemekle birlikte, bozulmasına da sebep 

olabilmektedir. 

2.1.1. SSD (Solid State Disk) Sürücüler 

Harici depolama cihazları ile aynı prensiplere sahip olan bu cihazlar, işlem 

performansı ve hız konusunda oldukça başarılıdır. Dosya aktarımı konusunda 

hissedilir derecede standart disklere göre hızlıdır (Kasavajhala, 2011).  

 

 

Şekil 2: Harici SSD depolama cihazı 

 

SSD cihazların çalışma prensibinde geleneksel dişlerden farklı olarak 

yarı iletkenler ve elektronik hafızalama vardır. Geleneksel depolama 

birimlerinden daha pahalıdırlar. SSD cihazlarının temel iki büyük dezavantajı 

bulunmaktadır. Bu cihazların belirli yazma kapasiteleri vardır. Cihaz bu 

kapasiteye ulaştığında kullanılmaz hale gelebilir. Olası bir kurtarma işlemi 

gerektiğinde ise geleneksel disklere oranla çok daha zor bir süreç sizi 

beklemektedir. 

Geleneksel depolama cihazları ve SSD depolama cihazları, verinin 

saklanacağı cihazın, depolama yapacak olan cihaza doğrudan bağlantısı ile 

çalışan donanımlardır. Bu tarz çalışan donanımlara Yönlendirilmiş Bağlı 

Depolama (DAS- Directed Attached Storage) denilmektedir. DAS'ın bağlı 
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olduğu cihaz, depolama birimini kendi yerel (lokal) diski olarak kabul eder ve 

buna göre işlem yapar (Carniel vd., 2017). 

2.1.2. Ağa Bağlı Depolama (NAS- Network Attach Storage) 

Sistem üzerinde yetkilendirilmiş kullanıcıların bilgilerini depolanmasını 

ve yedeklenmesine izin veren ağa bağlı olan bir depolama cihazıdır. NAS 

sistemleri Geleneksel disk ve SSD depolamalarından farklı olarak depolama 

alanına ihtiyacınız olduğu sürece sisteme yeni cihazlar ekleyebileceğiniz 

cihazlardır. Çalışma prensibi olarak size özel bir bulut yapılandırması gibi 

düşünülebilir. Bulut sistemlerine göre daha hızlıdır. İşletme ve kurumların 

sıkça tercih ettiği depolama ve yedekleme sistemlerindendir (Miller ve Long, 

2002). 

 

 

Şekil 3: NAS depolama cihazı 

 

NAS sistemlerinin avantajları kadar dezavantajları da bulunmaktadır. 

NAS sistemlerinde verilerin paylaşımı ağ üzerinden gerçekleştirildiği için ağ 

trafiği üzerinde yoğunluk oluşturacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Sistem 

üzerindeki yetkiler doğru tanımlanmadığı taktirde verilerin güvenlik 

problemleri oluşacaktır (Gobioff vd., 1997).  

2.1.3. Depolama Alanı Ağı (SAN- Storage Area Network) 

Paylaşılmış depolama birimlerinin bulunduğu yüksek hızlı ağdır. Yerel 

ağ veya geniş ağ üzerindeki bütün depolama cihazları, SAN teknolojisi ile 
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bütün ağ tarafından kullanılabilir durumda olur. Daha fazla depolama cihazı 

ağa eklenerek, ağdaki depolama yapacak birimlerin hizmetine sunulabilir. Şekil 

4’te SAN depolama yöntemine ait çalışma mimarisi gösterilmektedir (Barker 

ve Massiglia, 2022). 

 

Şekil 4: SAN depolama mimarisi 

 

Bulut depolama yöntemine geçmeden önce DAS, NAS ve SAN 

sistemlerinin çalışma mekanizmalarını birlikte incelemek benzerlik ve 

farklarını anlamada faydalı olacaktır. Şekil 5’te bu üç sistemin çalışma 

mekanizmaları birlikte gösterilmektedir. 
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Şekil 5: Depolama türleri mimarilerinin karşılaştırılması 

2.2. Bulut Depolama 

Son yıllarda oldukça popüler olan bu depolama ve yedekleme seçeneği 

için gerekli olan öncül şart internet erişimine sahip olmanızdır (Şanlı, 2011). 

İnternet erişiminizin olduğu herhangi bir yerde zamandan ve mekândan 

bağımsız olarak verilerinize erişim imkânınız bulunmaktadır. Bu hizmet 

genellikle servis sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır. En bilinenleri Google 

Drive, Dropbox, Yandex Disk, Türkcell Bulut, NGN, Commencis, Bulutistan 

gibi sağlayıcılardır.  

 

Şekil 6: Bulut depolama servis sağlayıcıları 
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Bu sistemlerin en büyük avantajı yangın, sel, deprem vb. doğal 

felaketlerden, hırsızlık gibi donanım çalınma tehlikesinden etkilenmemektedir. 

Geleneksel depolama hizmetlerinden daha maliyetlidir. Servis sağlayıcıdan 

belirli süre periyodları ile hizmet satın alınarak kullanılmaktadır. İnternet 

hızınıza bağlı olarak, önceki başlıklarda anlatılan depolama ve yedekleme 

sistemlerinden daha yavaş performans gösterebilir. Günümüzde en çok 

kullanılan bulut depolama sağlayıcılarına ait temel bilgilendirme listesi Şekil 

7’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 7: Bulut depolama servis sağlayıcıları 
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3. TEMEL SİBER GÜVENLİK TANIMLARI VE 

SALDIRILARI 

3.1. Temel Tanımlar 

Siber güvenlik süreçlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bazı temel 

tanımların hatırlaması faydalı olacaktır. Sırasıyla hack, hacker, virüs, bilgi 

güvenliği, BGYS ve ISO kavramlarının tanımları aşağıda yapılmıştır. 

Hack: Kelime anlamı kırmak olan Hack, bir sisteme zafiyetlerinden 

faydalanarak yetkisiz erişim elde edebilme olarak tanımlanmaktadır. 

Hacker: hack işlemini gerçekleştiren kişi olarak tanımlanmaktadır. 

Sistemlerin zafiyetlerini tespit ederek çeşitli teknikler ve araçlar kullanarak 

sistemin çalışmasını yavaşlatan, engelleyen ya da amacı dışında kullanan kişi 

olarak tanımlanır (Raymond,2003). 

Virüs: Bir sisteme izinsiz olarak bulaşıp, sisteme zarar veren bilgisayar 

programları olarak tanımlanabilir (Ren vd., 2012). Biyolojik virüsler ile 

bilgisayar virüsleri arasında yüksek seviye benzerlik bulunmaktadır (Cohen, 

1987). 

Bilgi Güvenliği: Verilerin erişebilirlik, bütünlük ve gizlilik çerçevesinin 

sağlanmasını hedefleyen teknik ve yöntemleri içeren bir kavramdır. Bilginin ve 

bilgiyi kullanan, depolayan ve ileten tüm kritik varlıkların korunması olarak 

tanımlanmaktadır (Whitman ve Mattord, 2009). 

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ifadesinin baş harflerinden 

oluşan bir terimdir. Kurum ve kuruluşların kritik bilgilerinin korunmasını 

hedefleyen uluslararası nitelikte bir sistemdir. Bu sistem ISO 27001 standardına 

göre denetlenmektedir. 

ISO (International Organization for Standardization): Uluslararası 

Elektroteknik Komisyonu'nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik 

mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki 

standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmeyi amaçlayan bir kuruluştur. 

3.2. Zararlı Yazılımlar 

Sistemlerin optimum çalışmalarını bozan kötü niyetli birçok yazılımsal 

faktör bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Virüsler, Fidye yazılımları, 
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Scareware, Solucanlar, Casus yazılımları, Truva atı, Reklam yazılımı, Dosyasız 

zararlı yazılımlar olarak sayılabilir.  

Virüsler: Bilgisayar sistemiyle doğrudan bir insanın etkileşime 

girmesinden ziyade bir yazılım parçasının etkileşime girerek bilgisayar 

sisteminde bir hasar ya da imha tehdidi oluşturan yapılardır (Bissett ve Shipton, 

2000). 

Fidye Virüs: Saldırganın geliştirmiş olduğu zararlı yazılımın farklı 

yollarla kullanıcı bilgisayarına bulaşması ile kullanıcının kişisel veya kurumsal 

dosyalarının şifrelenmesi ile sonuçlanan zararlı türüdür. Fidye virüsleri ile 

bilgisayardaki dosyalar asimetrik veya simetrik algoritmalar ile şifrelenir ve 

şifrenin çözülmesi için gerekli anahtar için fidye talep edilir (İlker, 2019). Şekil 

8’de fidye virüsünü ve bulaşma sürecini gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 8: Ransomware örneği 

Scareware: Kullanıcıları korkutarak yanlışa sürüklemeye dayalı 

geliştirilen bir türdür. Çalışma prensibinde, web tarayıcıları üzerinde sahte 

reklamlar çıkararak etik dışı reklamcılık işlemleri ile sahte uygulamalara üyelik 

ya da ödeme işlemlerine yönlendirmesidir (Shahzad ve Lavesson, 2011). Şekil 

9’da Scareware yazılımına ait bir görsel gösterilmektedir. 
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Şekil 9: Scareware ekranı 

Solucanlar: Kullanıcı ile etkileşime girmeden işletim sisteminin ya da 

yazılımın güvenlik açıklarını kötüye kullanan ve bulaşma becerisi yüksek 

zararlı yapılardır. Kendi kopyalarını diğer düğümlere kopyalamak için ağ 

yapısını kullanır (Rajesh, 2015).  

 

Şekil 10: Bilgisayar Solucanları  

Casus Yazılımlar: Bulaştığı sistem üzerinde kullanıcıların 

davranışlarını durağan bir şekilde izleyerek kullanıcı adı, şifre gibi kritik 

verilerini çalmaya çalışan kötü niyetli bir yazılımdır (Egele, 2007). 
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Truva Atı: Faydalı bir yazılım türü gibi görünerek kullanıcıların 

sistemlerine yüklemelerine izin verdikten sonra kullanıcılar izleyen zararlı bir 

yazılımdır. Sistem içerisine kurulduktan sonra çalışmaya başladığında kişisel 

verileri çalabilir, sistemi yavaşlatabilir veya çökertebilir (Xiaolei, 2008; 

Zhenfang, 2015).  

Reklam Yazılımları: Sistem kullanıcılarına istenmeyen genellikle pop-

up biçiminde gösterilen reklam içerikleri barındıran yazılımlardır. Çoğunlukla 

lisanssız yazılım kullanımında karşılaşılan bir durumdur. 

3.3. Oltalama Saldırıları 

Kimlik avı saldırısı olarak da bilinen oltalama saldırıları hassas ve gizli 

bilgilere ulaşmak için genellikle e-posta ile gönderilen siber saldırı türüdür. 

Oltama saldırında parola, IBAN, kimlik bilgileri vb. hassas bilgiler ele geçirilir 

veya kurumsal bilgisayarlara zararlı yazılımlar yüklenebilir. Son zamanlarda 

teknolojiyi üstü düzey kullanan şirketler, ciddi siber güvenlik önlemleri 

almasına rağmen oltalama saldırıları sonucunda veri sızıntısı yaşamışlardır. 

Oltalama saldırılarının uygulanış yöntemi ve hedefi bakımında farklı türleri 

bulunmaktadır. Oltalama saldırılarına ait farklı yöntemler aşağıdaki gibi 

açıklanmıştır. 

• Spear Phishing: Belirli bir hedefi olan ve bu hedefe yönelik 

gerçekleştirilen oltalama saldırılarıdır. 

• Whaling: Kalabalık bir grubun daha çok tanınmış kişilere uyguladığı 

oltalama saldırısıdır. 

• Vishing: Telefonla gerçekleştirilen oltalama saldırılarıdır. 

• Pharming: Daha önceden saldırganın tarafından hazırlanan sahte 

web sitesine trafiğin yönlendirilmesidir.  

• Swatting: Acil durum müdahale ekiplerine (Polis, Ambulans, 

Jandarma vb) saldırgan tarafından hedef kurban için yapılan sahte 

ihbarlardır.  

• Watering Hole Attack: Herkes tarafından bilinen bir web sitesine 

zararlı kod bulaştırarak, o sitenin ziyaretçilerini hedef alan bir 

oltalama saldırıdır. 
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    Son dönemlerde Kurumsal odaklı Oltalama saldırıları çoğunlukla eposta 

adresinin parolasının ele geçirilmesine yöneliktir. Bunun için hedef eposta 

adresine bilgi işlem veya kurum içi departmanlardan sahte mailler atılmaktadır. 

Şekil 11 ve Şekil 12’de eposta parolalarının ele geçirilmesi ile ilgili geçmişte 

uygulanmış iki örnek gösterilmiştir. Aynı zamanda Şekil 13’te görüldüğü gibi 

gönderilen mailin ekine zararlı yazılım içeren dosya yerleştirerek kurum 

bilgisayarlarında fidye virüslerin bulaştırılması hedeflenmektedir. Özellikle 

kurumların muhasebe departmanları bu tarz saldırı vektörleri ile çok 

karşılaşmaktadır. 

 

Şekil 11: Kurumsal eposta adresi parolası ele geçirme için yapılmış bir oltalama 

saldırısı örneği 

 

Şekil 12: Kurumsal eposta adresi parolası ele geçirme için yapılmış bir oltalama 

saldırısı örneği 
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Şekil 13: Bilgisayara zararlı yazılım bulaştırmak için yapılmış oltalama saldırısı 

örneği 

Oltalama saldırılarının yaygın görüldüğü bir diğer yer ise sosyal medya 

hesapları ve paylaşımlarıdır. Şekil 14, Şekil 15 ve Şekil 16’da görüldüğü gibi 

sosyal medya reklamları veya sahte hesapları ile herkes tarafından bilinen 

markaların hesapları taklit edilmiştir. Özellikle bankaların belirli zamanlarda 

yaptığı çekilişler ve kampanyalar son kullanıcılar tarafından dikkatlice takip 

edilmektedir. Bu noktadan yola çıkan saldırganlar aynı zaman dilimlerinde 

sahte sosyal medya hesapların üzerinden banka web sayfalarını taklit etmekte 

ve son kullanıcıların banka hesap bilgileri veya kredi kartı bilgilerini ele 

geçirmektedir. 

 

Şekil 14: Banka hesabına giriş veya kredi kartının çalışması amaçlı yapılmış bir 

oltalama saldırısı örneği 
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Şekil 15: Kredi kartı bilgilerini ele geçirme için yapılmış bir oltalama saldırısı örneği 

 

 

Şekil 16: Paribu hesaplarının ele geçirilmesi amaçlı yapılmış oltalama saldırısı 

3.4. DDOS Saldırıları 

DDoS (Distributed Denial of Service Attack), saldırı türünde zararlı 

yazılımlar vasıtasıyla ele geçirilmiş birçok zombi bilgisayarın bir noktayı hedef 

aldığı saldırı türüdür. Saldırganların eşzamanlı olarak bant genişliğinin çok 

üstünde istek göndermesi ve bu isteklere sistemin cevap veremez duruma 

gelmesi DDOS saldırılarını sonuçlandırmaktadır. Saldırgan, DDOS saldırıları 
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ile birçok sayıda benzersiz IP adresi kullanarak saniyede gigabit/terabit 

boyutlarında istek göndermesine olanak sağlar. Tek bir IP adresinden gelen 

saldırılar daha önlenebilir olduğundan dolayı birden fazla noktadan gelen 

saldırıları engellemek oldukça zordur.  

3.4.1. DDoS Saldırıları Nasıl Yapılıyor?  

DDoS saldırılarından etkilenmiş olan sistemin yanında ikincil olarak 

bazı kurbanlarda yer almaktadır. Bunlar; virüs bulaştırılmış bilgisayarlar, akıllı 

cihazlar, IoT ve internete bağlı olan cihazlardır. Bu cihazlar uzaktan kontrol 

edilen hacklenmiş bilgisayarlar olup bunlara genellikle “zombi bilgisayar” 

denir. Bunlar ise bir araya gelerek botnet ağı denilen yapıyı oluştururlar. Bu 

botnet’ler dağınıktır bu nedenle herhangi bir yerde olabilir ve herhangi birine 

ait olabilirler. Virüs bulaşmış bilgisayarların kullanıcıları, sistemlerinin bir 

botnet ağının parçası olduğunu fark etmezler. Botnet’ler hedefin bant 

genişliğini aşan büyük verileri işlemesi için istek gönderir ve saldırı altında olan 

sunucu ise bu isteklere cevap veremediği için etkisiz hale gelir veya 

kullanılamayacak derecede yavaşlar. 

 

 

Şekil 17: Mobil BOTNET ile DDOS Saldırısı (Masum ve Samet, 2018) 
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IoT’yi oluşturan milyonlarca cihaz DDoS saldırıları için hacklenip 

kullanılıyor. Bu cihazlarda yer alan güvenlik yazılımları genellikle 

kullandığımız bilgisayarlar kadar gelişmiş değil ve bu da bu cihazları DDoS 

saldırılarında kullanılmak için daha cazip kılıyor. 

3.4.2. DDoS Saldırılarının Gerçekleştirilme Nedenleri 

Ağ teknolojisiyle beraber internet artık hayatımızın vazgeçilmez bir 

parçası haline gelmektedir. Ağa bağlı cihazların sayısı gitgide artmaktadır. 

Bundan dolayı ağ tabanlı hizmetlerin duraksaması veya tamamıyla durması 

işlemler sırasında kişi veya kurumlarda ciddi sorunlar yaratmaktadır. DDoS 

saldırıları da bu kişi veya kurumlara ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 

3.4.3. Günümüzde DDoS Saldırı Nedenleri 

Günümüzde DDoS saldırı nedenleri birçok amaca hizmet etmektedir. 

Bunlar; ekonomik kazanç amaçlı, hobi amaçlı ya da kişisel nedenlerden dolayı 

saldırı yapılabilmektedir. Aşağıdaki grafikte Arbornet’in yayınladığı 2017 

yılına ait güvenlik raporu, saldırganların DDoS saldırılarını hangi yollarla 

yaptığı görülmektedir. 

 

 
Şekil 18: Siber Terör ve DDoS Atakları Yüzdelik İstatistikleri (Ataseven vd., 2019) 
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3.4.4. DDoS Saldırı Türleri Nelerdir? 

Volume Based (Hacim Odaklı) DDoS Saldırısı: Dünya geneline 

bakılacak olursa en çok kullanılan DDoS saldırı türüdür. Bu saldırı türünde 

sunucularda kullanılan bant genişliği hizmetine, sunucunun kaldırabileceği 

kapasitenin üstünde istek gönderilmesi ve sunucuyu yoğunlaştırarak çökmesi 

veya yavaşlaması hedeflenmektedir (Beyaznet, 2022). 

Protocol Based (Protokol Bazlı) DDoS Saldırısı: Bu saldırı türü ise 

Open Systems Inter Connection (OSI) olarak geçmektedir. OSI bünyesi 

katmanlardan oluşur. Katmanlar içerisinde yer alan 3. ve 4. katmanlardaki 

zafiyet açıklıklarından yararlanarak yapılır. Tehlikeli ve etkili bir saldırıdır 

(İsimKayıt, 2022). 

 

Application Layer (Aplikasyon Katmanı) DDoS Saldırısı: Bu saldırı 

türünde ise sunucu içerisinde yer alan sistemlerdeki GET ve POST işlemleri 

üzerinden yapılır. Diğer türlere göre daha zararsız ve basittir (Berqnet, 2022). 

DDoS Saldırısının Belirtileri Nelerdir? Olası bir DDoS saldırısı alında 

sunucu veya sistemlerde karşılaşılan belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2022). 

• Web siteleri ya da sunucu hizmetlerinde bağlantı kopmaları, 

• Sunucuda anlık yoğunluk oluşması, 

• Belirli bir internet sitesine uzun süre erişilememesi, 

• İnternet bağlantısının kopması, 

• Tüm internet sitelerinin gözle görülür şekilde ağırlaşması, yavaşlaması, 

• Uzun süreli hizmet kesintisi. 

3.4.5. DDoS Saldırılarından Korunmanın Yolları 

DDOS saldırılarından tamamen kurtulmanın kesin bir yolu yoktur. 

Ancak kurban olma ihtimalini ve saldırıyı en az hasara indirgemenin bazı 

yöntemleri bulunmaktadır. DDoS saldırıları şirketlerin, kişilerin 

sistemlerindeki protokol zafiyetlerini kullanarak genellikle başarıya ulaşırlar. 

Belirli bir hedef haline gelen kurumlara yapılan uzun DDoS saldırılarında, 

kurumlar büyük maddi zararlara uğrarlar. Bu büyük zararların olmaması adına 

kurumlar, siber güvenlik uzmanlarından destek almalıdırlar. Gelebilecek 
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saldırılara karşı simüle yöntemi kullanılarak ve saldırı gelmiş gibi davranarak 

olası gerçek bir saldırıda yaşanabilecek kötü senaryolar en aza 

düşürülebilmektedir. Doğru yapılandırmalar ve önlemler ile saldırının etkileri 

azaltılabilir. 

Güvenlik Duvarı (Firewall) Düzeyinde Koruma: Siber güvenlik 

önlemlerinden güvenlik duvarı koruması, kurumlar için DDoS saldırılarında 

olmazsa olmaz önlemler arasında yer almaktadır. Bu güvenlik cihazlarında 

Rate Limiting özelliği bulunur. Bu özellik belirli bir IP adresinden gelecek olan 

maksimum paket sayısını belirler ve veri paket sınırlandırılması ile maksimum 

değeri aşan IP’leri engeller (Mohammed, 2018). Bu da kurumlar için DDoS 

saldırılarında oldukça büyük önlem sağlamış olur. 

Bireysel Düzeyde Korunma Yöntemleri: DDoS saldırıları siber 

saldırganlar tarafından genellikle BOTNET ağları üzerinden gerçekleştirilir. 

Sistemlere zararlı yazılımlar vasıtasıyla yerleşirler ve kullanıcıları bu BOTNET 

ağının bir parçası haline getirirler. Kullanıcılar bir BOTNET ağında yer 

aldıklarını bile anlamazlar ve artık bir zombi bilgisayara dönüşürler. Bu 

BOTNET ağları da dağıtık bir sisteme sahiptir ve yüzlerce hatta binlerce zombi 

bilgisayarı içerisinde barındırır (Masum ve Samet, 2018). 

BOTNET gibi ağların bir parçası olmamak için aşağıdaki öneriler 

uygulanabilir. 

• Sistem güncellemelerinin zamanında yapılması,  

• Lisanslı antivirüs programlarının kullanılması,  

• Lisanssız veya zararlı olabilecek yazılımların kullanılmasından 

kaçınılması,  

• Sosyal medya veya mail yolu ile gelen dosyaların açarken dikkatli 

olunması. 
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4. SON KULLANICI GÜVENLİĞİ 
 

Bilişim cihazlarını veya bilişim uygulamalarını kullanan kullanıcıların 

tamamına son kullanıcı denmektedir. Uygulamanın tüm güvenlik önlemleri ve 

açıkları ile doğrudan bilinçli veya bilinçsiz biçimde karşı karşıya kalınmaktadır. 

Günümüzde artık yaygın biçimde bilinmektedir ki geliştirilen tüm 

uygulamamlar kullanıcı dostu ve iyi niyetli değildir. Kullanıcı penceresinden 

gayet güvenli ve faydalı bulunsa da birçok uygulama arka planında kullanıcıya 

vaat edilen işler dışında işlemler gerçekleştirebilmektedir. Bu sebeple son 

kullanıcıların bu konuda bilinçli ve uyanık olması gerekmektedir. Kitabımızın 

bu bölümünde son kullanıcılar için E-posta güvenliği, sosyal medya adresleri 

güvenliği, telefon güvenliği, en interneti güvenliği, fidye virüsleri güvenliği, 

yedekleme ve fotoğraf konularında detaylı ve kritik güvenlik önlemlerine yer 

verilecektir. 

4.1.  E-posta Adresi Güvenliği 

E-posta kavramı elektronik posta kavramının kısaltılmış adıdır. Günlük 

yaşam içerisinde, öğrenim hayatının her basamağında ve iş dünyasında 

vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu kadar yaygın kullanımının doğal bir sonucu 

olarak kötü niyetli kişiler tarafından amacı dışında bir saldırı aracı olarak 

kullanılmaktadır.  

E-posta güvenliği bir kurumun ya da şahsın kimlik, içerik, multimedya 

ekleri gibi tüm dokümanlarının güvenliğini sağlamak için alınan önlemi ifade 

etmektedir. E-posta güvenliğini tehdit eden Kimlik Avı Saldırıları, Virüs ve 

Spam gibi saldırı türlerini ifade etmektedir. Bu tehlikeler karşısında dikkat 

edilecek basit önlemler ve kontroller bulunmaktadır. 

4.1.1. Gönderilen Maildeki Linkleri Kontrol Etme 

Şahıs hesabınıza gelen mailleri açmadan önce dikkat etmemiz gereken 

birkaç basit ön kontrol basamakları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 

hesabımıza gelen mailin içeriğinde bulunan linkleri kontrol etmektir. Kötü 

niyetli insanlar elektronik banka ya da elektronik alışveriş web sayfalarının 

benzerlerini yaparak e-posta gönderebilir, hesap bilgilerinizi güncellemenizi 
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talep edebilir. Şekil 19’da içerisinde amaç dışı link bulunduran bir mail örneği 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 19: Kötü amaçlı dış link bulunduran mail örneği (SecureList, 2022) 

 

Buna benzer durumlarda e-posta gerçek gibi görünse bile cevap 

vermeyin ve ilgili kurumlarla iletişime geçin. 

4.1.2. Gönderilen Maildeki Ekleri Kontrol Etme 

Gönderilen maillere ek dosya yüklenebilmektedir. Kötü niyetli 

saldırganlar bu yöntemi oldukça verimli kullanabilmektedir. Saldırganlar 

maillerin içerisine pdf, jpg, zip, xls, doc, docx gibi tanıdık dosya formatları 

görünümünde ekler yükleyerek zararlı yazılımı cihazınıza yerleştirmek 

istemektedir. Bu dosyaların içerisinde gizlenmiş zararlı yazılım 

bulundurabilmektedir. Daha da ötesinde exe uzantılı doğrudan çalışmaya 

programlanmış dosya ekleri de yüklenebilmektedir. Şekil 20’de bu duruma 

örnek bir mail gösterilmektedir.  
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Şekil 20: Kötü amaçlı exe dosyası içeren mail örneği (Pcrisk, 2022) 

 

Bu tarz tehlikelerden korunmak için öncelikle mail gönderen tarafın 

güvenilirliğine dikkat etmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra günlük işlerimiz 

içerisinde rutin gelen maillerimizden mi yoksa yeni bir kaynaktan gelen mail 

mi tespit etmeliyiz. Sonrasında dosyayı indirmeden önce tarayıcı üzerinde 

bulunan standart güvenlik taramasından geçirmeli ve güvenlik uyarılarını 

dikkate almalıyız. 

4.1.3. Gönderilen Maildeki DMARC, SPF, DKIM Nedir ve IP 

Adresi ve Diğer Başlık Bilgilerini Analiz Etme 

DMARC (Domain-Based Message Authentication, Reporting & 

Conformance), Türkçe karşılığı "Alan Adının Doğrulama, Raporlama ve 

Uygunluk" sistemi olarak bilinir. Bu sistem hileli E-posta gönderimi, Phishing 

(Oltalama) ve Spam gönderilerinin önüne geçmek için ortaya çıkmış bir DNS 

TXT kayıt versiyonudur (Kucherawy ve Zwicky, 2015). 
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SPF (Sender Policy Framework), “E-Posta Gönderen Politikası” olarak 

bilinen kayıt yapısıdır. Bir alan adının hangi sunucuların kendi hesabına e-posta 

gönderebileceğini herkese açık bir biçimde ilan etmesini sağlayan standarttır 

(Nightingale, 2017). 

DKIM (Domain Keys Identified Mail) kaydı ya da Türkçe 

ismiyle “Domain Anahtarlarıyla Tanımlanmış E-posta” e-posta mesajlarına 

dijital kriptografik imzalar ekleyen bir e-posta doğrulama formudur (Crocker, 

2011). E-posta gönderen ve alan sunucular arasında e-postanın geldiği kaynak 

manipüle edilmediğinden emin olmanızı sağlar (Allman vd., 2007). 

Gelen bir mailin gönderildiği IP (Internet Protocol) adresini tespit 

edebilmek önemli bir kontrol bilgisidir. Bu bilgiye erişebilmek için genel 

olarak gelen mailin üzerinde sağ tıklayarak içeride bulunan internet üst bilgisi 

seçeneğine geçilir. Bu bölümde Alınan kısmının karşısında mailin geldiği yerin 

IP adresi bulunabilir. Şekil 21’de tespit edilen bir IP adresi gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 21: Mail üzerinden tespit edilen IP adresi 
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Mail gönderilen adreslerin uzantıları zararlı mailleri erken tespit 

edebilmek önemli bir ipucudur. Şekil 22 ve 23’te bu senaryoya ait gerçek 

örnekler gösterilmektedir. 

 

Şekil 22: Şüpheli mail adresi içeren mail örneği 

 

 

Şekil 23: Tuzak link içeren mail örneği 
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4.1.4. Seçici Mail Adresleri ve Kullanımı 

Geçici mail kavramı tek kullanımlık bir e-postadır. Bu e-posta 

sisteminde, hiç kimse aynı e-posta kimliğini tekrar veya yeniden sahip olamaz. 

Geçici e-postaya sahip olabilmek için herhangi bir kayıt yapması 

gerekmemektedir. Genellikle spam saldırılarından kurtulmak, bilgileri gizli 

tutmak, dosya barındırma hizmetinden faydalanmak için tercih edilen bir 

yöntemdir. Bunun dışında saldırganlar tarafından da oltalama saldırısı 

yapabilmek için kullandığı yöntemler arasındadır. 

4.2. Sosyal Medya Adresleri Güvenliği 

Mobil cihazların ve mobil programlamanın yaygınlaşmasıyla birlikte 

birçok uygulama ortaya çıkmış ve ciddi sayıda rağbet görmüştür. Kullanıcıların 

indirdiği ve kullandığı uygulamaların başında sosyal medya uygulamaları yer 

almaktadır. Popüler sosyal medya uygulamaları incelendiğinde Facebook, 

Instagram, Twitter, Wechat, Skype, Snapchat, Pinterest, Linkedin, Telegram, 

Foursquare, Badoo, Youtube başlıcalarını oluşturmaktadır.  

 

 

Şekil 24: Popüler sosyal medya uygulamaları (Elavate, 2022) 

 

Tüm sosyal medya hesaplarının kullanımı için daha önce doğrulanmış 

bir mail adresi ya da kullanıcı adı ve şifre gerekmektedir. Bu sebeple şifre 

güvenliği önemlidir. Güvenlik seviyesinin arttırılması adına iki faktörlü 
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doğrulama uygulaması önemlidir. Yaşanacak potansiyel tehlikeler ve unutma 

gibi olumsuz durumlar için sıfırlama işlemleri bilinmelidir. Son olarak da 

yaşanabilecek hesap çalınması gibi mağduriyet durumları için hesapları geri 

alma yöntemleri bilinmelidir. Tüm bu detaylar aşağıdaki başlıklarda detaylı 

biçimde açıklanmaktadır. 

4.2.1. Güçlü Parola 

Güçlü parola, yetkisi olmayan kişi ya da botların giriş yapmasını 

zorlaştıracak olan veya gerçek kişiler tarafından bulunma ihtimali düşük olan 

karakter dizisidir. Son zamanlarda uygulamaların talep ettiği parolalar en az 6 

hane uzunluğunda, içerisinde büyük ve küçük harf barındıran, rakam ve özel 

sembollerden oluşan karakter dizileri biçimindedir. Oluşturulacak olan 

parolanın zorluk derecesi içerisinde kullanılan karakter tür ve çeşitliliğine göre 

değişmektedir. Şekil 25’te sadece küçük harflerden oluşan bir şifrenin güçlülük 

oranı görülmektedir. Çok zayıf güçlülükte olan belirlenen bu şifre türleri 

oldukça yetersiz kabul edilmektedir. 

 

 

Şekil 25: Çok zayıf şifre örneği 

 

Şifre içerisinde küçük büyük harf karışık kullanılması ve şifreye rakam 

eklenmesi ile şifre çok zayıf güçlülükten zayıf güçlülüğe dönüşmektedir. Bu tür 

şifrelerde oldukça yetersiz güçlülükte kabul edilmektedir. Şekil 26’da bu tür 

şifreye bir örnek gösterilmektedir. 
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Şekil 26: Zayıf şifre örneği 

 

Şifre içerisinde rakam, küçük büyük harf karışık kullanılması ve şifreye 

özel sembol eklenmesi ile şifre zayıf güçlülükten orta güçlülüğe 

dönüşmektedir. Bu tür şifrelerde tavsiye edilmemekle birlikte kullanılabilir 

güçlülükte kabul edilmektedir. Şekil 27’de bu tür şifreye bir örnek 

gösterilmektedir. 
 

 

Şekil 27: Orta zayıflıkta şifre örneği 

 

Şifre içerisinde rakam, küçük büyük harf karışık kullanılması ve şifreye 

özel sembol eklenmesi ile şifre zayıf güçlülükten orta güçlülüğe 

dönüşmektedir. Bu şifre içerisinde rastgele noktalara konulacak büyük harfler 

şifrenin güçlülüğünü arttırmaktadır. Bu tür şifreler kullanılabilir güçlülükte 

kabul edilmektedir. Şekil 28’de bu tür şifreye bir örnek gösterilmektedir. 
 

 

Şekil 28: İyi güçlülükte şifre örneği 
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Şifre içerisinde rakam, küçük büyük harf karışık kullanılması ve şifreye 

özel sembol eklenmesi ile iyi güçlülükte şifre oluşturulabilmektedir. Bu şifre 

içerisinde rastgele noktalara konulacak özel semboller şifrenin güçlülüğünü 

arttırmaktadır. Bu tür şifreler tavsiye edilen güçlülükte kabul edilmektedir. 

Şekil 29’da bu tür şifreye bir örnek gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 29: Çok iyi güçlülükte şifre örneği 

 

Şifre belirlemede dikkat edilecek hususlara değinecek olursak; 

- Şifrelerimiz içerisinde doğum tarihi vb. bilgileri bulundurmamak, 

- Yeni şifre belirlemede önceki şifremize benzer şifre oluşturmamak, 

- Sıralı karakter ve numaralardan kaçınmak, 

- Parolalarımızı bilgisayarımızın monitörüne vb. yakınlarıma 

yapıştırmamak, 

- Birden fazla hesapta aynı şifreleri kullanmamak, 

- Unutulması muhtemel şifrelerden uzak durmak, 

- Mümkünse klavyeye bakmadan yazabileceğiniz şifreleri tercih 

etmek, 

Şifreli işlemlerde önemli hususlar olarak bilinmektedir. 

4.2.2. İki Faktörlü Doğrulama 

Yaygınlaşan siber tehditler ile kullanıcı güvenliği konusu önem 

kazanmaktadır. Kullanıcı güvenliği için geliştirilmiş farklı teknik ve yöntemler 

bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de iki faktörlü kimlik doğrulama(2FA) 

algoritmasıdır. Hesapların tek şifre ile korumasının yetersiz olduğunun 

düşünüldüğü durumlarda tercih edilen bu yöntem giderek yaygınlaşmaktadır.  
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İki faktörlü kimlik doğrulama için en basit anlamda iki şifreli giriş 

operasyonu diyebiliriz. Bu iki şifreden birincisi sizin belirlediğiniz giriş 

şifresidir. İkinci şifre ise uygulama tarafından anlık ve rastgele biçimde 

üretilmiş içerisinde harf veya rakam karakterleri içeren genellikle 4-8 haneli 

cep telefonunuza ya da mail adresinize giriş anında gönderilen şifredir. 

Uygulamaya tam giriş yapabilmek için öncelikle kendi belirlediğiniz şifre girişi 

yapılır, ardından farklı bir ekrana geçiş yapılarak uygulama tarafından cep 

telefonunuza ya da mail adresinize gönderilen ikinci şifre girişi yapılır. İkisinde 

de başarılı sonuç alındığı taktirde uygulamaya giriş izni verilir.  Şekil 30’da iki 

faktörlü doğrulama için temsil bir görsel paylaşılmıştır. 

 

 
Şekil 30: İki faktörlü kimlik doğrulama (It Patners, 2022) 

 

Son zamanlarda mobil bankacılık işlemleri, Instagram, Apple, Google, 

Twitter, Slack gibi uygulamalar iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemine geçiş 

yapmışlardır. 

4.2.3. Sıfırlama 

Sahip olunan şifrenin unutulması ya da güvenlik anlamında zafiyet 

yaşadığı düşünüldüğü anda uygulanacak durumların başında parola sıfırlama 

işlemi gelmektedir. Parola sıfırlama işlemlerinde iki farklı seçenek 

bulunmaktadır. Bu seçeneklerden bir tanesi sıfırlama istediğiniz şifreyi biliyor 

olma durumunuzdur. Böyle durumlarda uygulama giriş ekranının yakınlarında 

parola sıfırla vb. seçeneği bulunmaktadır. Buraya bastıktan sonra mevcut şifre 
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girilir. Daha sonra yeni bir parola belirleme işlemi gerçekleştirilir ve yeni 

parolanın teyit edilmesi için tekrar yeni parola girişi istenir. Değiştirilmek 

istenen parola ve girilen iki yeni parola bilgileri doğru ve eşleşme 

tamamlandıysa parola sıfırlama ve değişim işlemi başarılı biçimde 

tamamlanmış olur. Şekil 31’de şifre sıfırlama işleminin yapıldığı arayüz 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 31: Şifreleme sıfırlama arayüzü 

 

Parola sıfırlamanın ikinci senaryo durumunda ise değiştirilmek istenen 

şifre unutulmuştur. Bu durumda ise kurtarma e-posta hizmeti veya cep telefonu 

doğrulama kodu yöntemleri ile çözüm üretilebilmektedir. Uygulama daha 

önceden kaydetmiş olduğunuz cep telefonuna ya da doğrulama e-posta adresine 

sıfırlama ve yeni parola oluşturma linki gönderecektir. Şekil 32’de şifre 

sıfırlama işleminin yapıldığı arayüz gösterilmektedir. 
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Şekil 32: Unutulan şifre sıfırlama arayüzü 

4.2.4. Çalışan Hesapların Geri Alınması  

Siber saldırganların son yıllarda gerçekleştirdikleri hesap ele geçirme 

sayıları dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Özellikle takipçi sayısı fazla olan 

Instagram hesaplarına sıkça ele geçirme yöntemleri uygulanmaktadır. Yaşanan 

bu zafiyetlerin temelinde güçlük derecesi zayıf parolalar ve üçüncü taraf web 

araçlarında bilgilerin paylaşılması yatmaktadır.  

Çalınan hesapların her zaman geri alınması mümkün olmamaktadır. Geri 

alma işlerinin kolaylaşması için çalınan hesabın oluşturulması esnasında 

doğrulama e-postası ve cep telefonu doğrulaması tanımlanmış olmalıdır. Bu ön 

şartlarla birlikte izlenecek ilk yöntem hesap kurtarma işlemine başvurmaktır. 

Çalınan hesabın kurtarma işlemi başlatıldığında doğrulama e-postasına 

gönderilen mailler, cep telefonuna gönderilen doğrulama kodları veya hesaba 

ait kritik bilgiler sayesinde hesap sahibinin gerçekliği test edilip üst yönetim 

birimi tarafından hesap gerçek sahibine iade edilebilmektedir. Şekil 33’te 

Google hesabının kurtarma ekranı gösterilmektedir. 
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Şekil 33: Google hesabı için kurtarma ekranı 

 

Benzer durumlar farklı hesaplarda da karşımıza çıkabilmektedir. Tüm 

sosyal platformlara çalınan hesapları geri alama işlemleri aynı olmasa da 

benzerlik göstermektedir. Örneğin Instagram hesabınızın çalındığını 

düşünüyorsanız öncelikle olarak yapmanız gereken 

security@mail.instagram.com adresinden e-posta adresinizin değiştiğini 

bildiren bir mail alıp almadığınızı kontrol etmelisiniz. Eğer bu şekilde bir mail 

aldıysanız bu ekranda bulunan değişiklikleri geri al seçeneğini işaretleyerek 

kurtarma işlemini başlatabilirsiniz. Eğer hesabınızla ilgili parolanız veya farklı 

bilgilerin değiştirildiğini tespit ettiyseniz ve e-posta adresinizi eski e-posta 

adresinizle değiştiremiyorsanız Instagram’dan bir giriş bağlantı adresi veya 

güvenlik kodu talep etmelisiniz. 
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Şekil 34: Instagram hesabı için kurtarma ekranı (Android Police, 2022) 

 

Kimliğiniz doğru biçimde tespit edilebilmesi için izlenebilecek farklı 

yöntemler de mevcuttur. Bunlardan bir diğeri ise sahip olduğunuz hesapta 

fotoğraflarınızın bulunması gerekmektedir. Bu şartlarda yüzünüzü hareket 

ettirdiğiniz bir video içeriği ile destek birimine ulaşıp hesabınızın tarafınıza 

iadesini talep edebilirsiniz. Benzer kurtarma işlemleri Instagram, Twitter gibi 

birçok büyük sosyal medya platformu tarafından benzer süreçler içermektedir. 

4.3. Telefon Güvenliği 

Günümüzde iletişim cihazlarının başında mobil cihazlar gelmektedir. 

Mobil cihazlar ile görüntülü ve sesli iletişim, internet hizmetlerinin tümü 

kolaylıkla karşılanabilmektedir. Buna ek olarak sosyal medya ve oyunlar 

düşünüldüğünde günlük yaşamda oldukça fazla vakit geçirilen bir cihaz özelliği 

taşımaktadır. 

‘App Annie’ isimli araştırma şirketi gerçekleştirdiği bir çalışmada mobil 

yazılımların kullanım durumlarını takip etmiştir. Bu çalışma da kullanıcıların 



Doç. Dr. Ahmet Ali SÜZEN, Öğr. Gör. Remzi GÜRFİDAN | 36 

 

günde yaklaşık 4,8 saatini mobil uygulamalar ile ilgilenirken geçirdiklerini 

tespit etmiştir. Dünya üzerinde kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulama 

TikTok uygulaması olmuştur. Günümüzde TikTok uygulamasında geçirilen 

vakit 2020 yılına göre %90 oranında artmıştır (Webrazzi,2022). Günlük yaşam 

içerisinde bu kadar vakit geçirilen bir cihazın potansiyel tehlikeleri göz ardı 

edilemez. Telefonların da tıpkı bilgisayarlar gibi zafiyetleri bulunmaktadır. Bu 

zafiyetlerden en az düzeyde etkilenmek için alınması gereken belli başlı 

önlemler bulunmaktadır. Bu önlemleri üç başlık altında inceleyeceğiz. 

Bunlardan birincisi mobil cihaz üzerinde çalışan uygulamaların izin 

yönetimleri, diğeri Google doğrulama mekanizmaları ve son olarak mobil 

cihaza konulacak parola, desen, parmak izi ya da yüz tanıma sistemleridir. 

Mobil cihazlarda tespit edilmesi oldukça güç olan geçici hafıza üzerine 

yüklenen zararlı yazılımların etkilerinden korunmak için günde bir defa mobil 

cihazımızı kapatıp açmalıyız. Bu sayede mobil cihazımızın geçici hafızası 

silinecektir.  

4.3.1. Uygulama İzin Yönetimi 

Mobil cihazımız üzerinde çalışan uygulamaların çalışabilmesi için 

cihazın donanımsal kaynaklarıyla birlikte bazı verilere de ihtiyaç duyabilir. Bu 

kaynakların ve verilerin kullanılabilmesi ve uygulamaların düzgün 

çalışabilmesi için bazı izinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kullandığımız popüler 

sosyal medya uygulamaları mobil cihazlarımızın sahip olduğu birçok veriyi 

kullanmaktadır. Bu konu hakkındaki çarpıcı bir liste Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Sosyal Medya Uygulamalarının Kullandığı Mobil Cihaz Kaynakları 

Applications Facebook Instagram Twitter Foursquare Whatsapp LinkedIn 

Device And 

App History 

      

Id (Account, 

Profile) 

      

Location       

Calendar       

Persons       

SMS       

Phone       
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Photos       

Camera       

Microphone       

Wireless Link 

Data 

      

Phone Id & 

Calling Data 

      

Others       

 

Uygulamalar mobil cihazlara yüklenirken kullanıcıdan izin taleplerinde 

bulunur. Yüklenen uygulamanın gerçekleştireceği amacı dışında izinler talep 

etmesi uygulamanın güvenirliğini şüpheye düşürmektedir. Özellikle kaynağına 

güvenilmeyen uygulamalar yüklenirken bu hususa dikkat etmek 

gerekmektedir. Mobil cihazın ayarlar kısmından gizlilik menüsünün 

içerisindeki izin yöneticisi seçeneğine girildiğinde mobil cihaz üzerinde yüklü 

olan uygulamaların kullandığı izinler yönetilebilir. Şekil 35’te Facebook 

uygulamasının konum izninin nasıl yönetilebileceği örnekle gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 35: Facebook uygulamasının konum izninin kapatılması 

 

Benzer biçimce gizlilik menüsünün altında bulunan izin yönetimi 

seçeneğinde SMS, Konum, Mikrofon vb. izinler bulunmaktadır. Şekil 36’da 

SMS izinlerinin yönetimi ile ilgili görsel verilmektedir.  
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Şekil 36: SMS izinlerinin yönetilmesi 

 

Mobil cihaz üzerinde çalışan uygulamaların özellikle de oyunların 

kullandıkları cihaz kaynakları ve izinlerine dikkat edilmelidir. Amacı dışındaki 

kaynaklara erişim ve izin isteye uygulamalar telefonda barındırılmamalıdır. 

4.3.2. Google Authenticator 

Günümüzde mobil cihazlar üzerinden finansal işlemlerin 

gerçekleştirilmesi oldukça yaygın bir kullana sahiptir. Bu sebeple kişisel 

verilerin önemi kritik hale gelmektedir. Google doğrulama yöntemi online 

yapılan işler için kullanılan, kişisel hesapları korumak için ekstra bir güvenlik 

önlemi olarak düşünülebilmektedir (Dmitrienko vd., 2014). Google 

Authenticator aracılığıyla gerçekleştireceğiniz iki adımlı doğrulama, güvenlik 

riski taşıyan ve maddi olarak kayıp yaşayabileceğiniz uygulama 

kullanımlarında güvenli bir yol olacaktır. Authenticator uygulaması, giriş 

yapılan her hesap için ayrı ayrı her otuz saniyede bir yeni doğrulama kodları 

üretir. İki adımlı kimlik doğrulamayı aktif ettiğiniz internet sayfasındaki 
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hesabınıza, doğrulama kodu doğru biçimde girilmediği sürece erişim 

engellenecektir. Böylece hesap bilgileriniz ele geçirilse bile doğrulama kodu 

olmadığı sürece hesabınız koruma altındadır. 

Şekil 37’de farklı uygulamalar için oluşturulmuş Google doğrulama 

kodlarının olduğu görsel verilmektedir. 

 

 

Şekil 37: Google doğrulama ekranı (Wox, 2022) 

 

Google Authhenticator’ı mobil cihazınız üzerinde kullanabilmek için 

Android sürümlerinden en az Android 4.4. veya daha yeni bir sürüme 

ihtiyacınız vardır. Sonrasında ise iki adımlı doğrulama seçeneğini aktif 

etmelisiniz. Bunun için yapmanız gereken adımlar; 

- Mobil cihaz içerisinden Google hesabına gidilir. 

- Üst panelde bulunan Güvenlik seçeneğine girilir. 

- Google’da oturum açma bölümünün alt kısmında “2 Adımlı Doğrulama” 

seçilir. 

- "Bu kişinin siz olduğunuzu doğrulamak için daha fazla ikinci adım 

ekleyin" bölümünde, "Authenticator uygulamasının altından Kur'a 

dokunun. 

- Ekranda gösterilen adımlar uygulamaya konulur. 

4.3.3. Parola, Desen, Parmak İzi, Yüz Tanım Yöntemleri 
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Mobil cihazlarda kullanıcılara sunulan güvenlik önlemlerinden biri de 

cihazları ikinci şahısların kullanımından koruyan parola güvenliğidir. Bu önlem 

sayesinden mobil cihazların gerçek kullanıcı dışındaki kişilerce 

gerçekleştirilebilecek manipüle işlemlerinden sakınmaktır. Mobil cihazlar 

donanımsal ve yazılımsal yeteneklerine bağlı olarak parola yöntemleri 

sunabilir. Ekran kilidi olarak numaratör aracılığı ile parola girme, klavye 

yardımıyla alfanümerik ve nümerik parola girme, ekran üzerinde bulunan 

noktaları birleştirme stratejisi ile desen parola oluşturma bunlardan bazılarıdır. 

Donanımsal özelliğine göre de parmak izi okuyarak ekran kilidini açma ya da 

yüz tanıma ile ekran kilidi açma özellikleri de bulunmaktadır. Şekil 38’de bu 

yöntemlere ait görsellere yer verilmektedir. 

 

 

Şekil 38: Mobil cihaz parola koruma yöntemleri 

 

Bu koruma yöntemlere başvurmak mobil cihazın kaybolması ya da 

çalınması halinde cihaz içerisinde bulunan finansal uygulamalara kolay 

erişimleri, medya ve fotoğraflara doğrudan erişimi, rehbere ve dosyalara kolay 

erişimi engellemektedir. Bu koruma yöntemi ekran açma parolası olarak 

kullanılabileceği gibi özel uygulamalara ve dosyalara erişim için de 

kullanılabilmektedir. 

4.4. Ev Ağı Güvenliği 

Ağ güvenliği, tüm bilgi işlem kaynaklarının kullanılabilirlik, gizlilik ve 

bütünlük saldırılarına ve hatalarına karşı korunmasını tanımlamak için 
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kullanılır. Günümüzde çoğunlukla her evde bulunan tüm aileye internet erişimi 

sağlamakla görevli WIFI yönlendiricilerimizin savunmasız kalması durumunda 

kötü niyetli hackerların kötü niyetli yazılım yükleme, veri hırsızlığı 

gerçekleştirme ve Botnet oluşturma gibi siber suçları gerçekleştirmesine olanak 

sağlar. Kitabımın bu bölümünde ev ağınızı güvende tutmak için yapmamız 

gereken temel işlemlerden bahsedilecektir. Bu bilgiler size ve ailenize internet 

ortamında güvenli bir kullanım sağlanacaktır. 

4.4.1 Modem Arayüzü 

Her WIFI yönlendiricisinin yönetici konsolu bulunmaktadır. Bir 

çoğumuz evimize internet bağlattıktan sonra modem arayüzüne girmez veya 

sadece WIFI şifresi değiştirmek için girer. Fakat ev ağımızı iyi bir şekilde 

korumak için WIFI şifresini değiştirmek yeterli değildir. Adım adım neler 

yapılması gerektiğini inceleyelim. Öncelikle ağımızı yönetmemiz için modem 

arayüzüne gireceğiz. İnternet tarayıcısını açıp arama kısmına 192.168.1.1 (bu 

ip adresi modemden modeme değişiklik gösterebilir) yazarak modem 

arayüzüne ulaşılır. Bu işlem gerçekleştirildiğinde Şekil 39’da olduğu gibi 

modem giriş arayüzü karşınıza gelecektir. 
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Şekil 39: Modem giriş arayüzü 

 

Modem arayüzleri genellikle varsayılan parolalarla hazır ayarlanmış 

olarak gelirler bu hazır parolalar TTNET için genellikle “ttnet” Türk Telekom 

için ise “admin” olarak ayarlıdır. Diğer üreticilerde parolaları boş bırakmanızı 

isteyebilirler. Hackerların modem üreticinizi ve modelini bilmesi durumunda 

yönetici konsoluna ulaşması hiç de zor olmayacaktır. O yüzden güvenlik için 

yapacağımız ilk adım modem arayüzünün şifresini değiştirmek olacaktır. 

Modem arayüzüne girdikten sonra uzak erişim menüsü altında hesap 

yönetimine geliyoruz ve burada eski şifre kısmına modem üreticimizin 

varsayılan olarak oluşturduğu giriş parolası girilir. Yeni şifre kısmına 8 ile 256 

karakter arası bir değer girmemiz ve içerisinde en ez bir tane harf içeren bir 

şifre oluşturmamız gerekmektir. Böylece güvenli bir modem arayüzü parolası 

oluşturulur ve ev ağımızı güvenli tutmak için ilk adım tamamlanır. 

İkinci adım ise WIFI özelliklerinden SSID (Service Set Identifier- 

Hizmet Seti Kimliği) yani görünür adını değiştirmek olacaktır. Çünkü dizüstü 

bilgisayarlarınız ve akıllı telefonlarınızın wifi listesini açtığınızda kendi 

varsayılan SSID’nizde üreticinizin adını göreceksiniz. Bunu kötü niyetli 
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hackerların da görebildiğini varsayarsak modemin güvenlik açıklarını bulması 

ve bunlardan yararlanması hiç de zor olmaz. Örneğin modeminiz Türk Telekom 

ZTE H298A modeli olsun. Tarayıcınıza girip H298A arayüz şifresi 

yazdığınızda birçok sitede kullanıcı adının “admin” şifrenin de “admin” 

olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu yüzden SSID değiştirmek hayati derecede 

önemlidir. Şekil 40’ta modem arayüz giriş şifresinin değiştirileceği arayüz 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 40: Modem arayüz giriş şifresini değiştirme ekranı 

4.4.1. Kablosuz Ağ Ayarlar 

Modem arayüzüne girdiğinizde “WIFI SSID” menüsü altında SSID 

Adınız gözükecektir. SSID adı girerken dikkat etmeniz birkaç unsur 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kullandığınız markanın ismini ve modelini 

içermemesi gerekmektedir. İkinci unsur ise adres, telefon numaranız gibi 

bilgiler içermemesidir. Hackerların dikkatini çekmeyecek bir SSID adı 

koymanız ev ağınız için daha güvenilirdir. Eğer isterseniz SSID adınızı aynı 

menü altında SSID yazan kısımdan kapalı konumuna getirip WIFI listelerinde 
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çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Yapacağımız üçüncü adım ise WIFI şifremizi 

değiştirmek olacaktır. Varsayılan olarak gelen şifre de oldukça güvenlidir fakat 

her kullanıcı bu durumdan memnun kalmayabilir çünkü şifre çok uzun ve 

karmaşıktır. Yeni şifre oluşturmak istiyorsanız modem arayüzünden WIFI 

SSID ayarlarından WIFI şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bu işlemin nasıl 

gerçekleştirileceği Şekil 41’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 41: WIFI SSID değiştirme ekranı 

 

Yeni oluşturacağınız şifre Wİ-Fİ güvenlik protokolüne uygun olmalıdır. 

Bu protokoller ağınızdan aldığınız veya gönderdiğiniz verileri korumayı 

amaçlar. Bu protokoller şu şekildedir; 

 

• WEB (Wired Equivalent Privacy) Kabloluya Eşdeğer Şifreleme 

Protokolü 

Web 1999 yılında çıkmış ilk kullanılan şifreleme türüdür. Amerika 

kriptografi sınırlamalarına maruz kaldığı için sadece 64 bitlik 

şifrelemeye izin verir. Çok fazla güvenlik açığına sahiptir bu yüzden 

hackerların kaba kuvvet saldırılarına karşı da korumasızdır. Bu sebeple 

günümüzde kullanımı oldukça azdır (Lashkari, vd., 2009). 
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• WPA (Wi-Fi Protected Access) Kablosuz Korumalı Erişim 

Şifreleme protokolü 

WPA, Web şifreleme türünden 4 yıl sonra Wİ-Fİ Allience tarafından 

geliştirilmiştir. WEB şifreleme türünün güvenlik açıklarını gidermek 

için çıkmıştır. Kurumsal için farklı kişisel için farklı modları 

mevcuttur. WPA-EAP kurumsal kullanıma uygun bir moddur ve daha 

katı bir şifreleme politikası vardır. WPA-PSK ise kişisel kullanıma 

uygun bir WPA modudur. Web 24 bitlik başlatma vektörü kullanır. 

Bunu bir üzerindeki WPA için bu değer 48 bite çıkar. Yani Web’in 

kullandığı anahtar sisteminden daha iyi bir şifreleme kullanmaktadır 

(Edney vd., 2004).  

 

• WPA2 (Wi-Fi Protected Access) Kablosuz Korumalı Erişim 

Şifreleme protokolü 

WPA2 2006 yılında piyasaya girmiştir ve günümüzde kullandığımız en 

güvenilir kablosuz ağ protokolüdür. WPA2, AES tabanlı CCMP ismi 

verilen bir şifreleme türünü kullanır. WPA2’nin WPA gibi 2 modu 

bulunur. Yeni modemlerin arayüzünde hazır olarak WPA2 gelir ve 

güvenlik amacıyla değiştirmeye izin vermez. Şekil 42’de modem 

şifreleme türü gösterilmiştir (Sakip vd., 2011). 
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Şekil 42: Kablosuz ağ şifreleme türü 

 

Beşinci korunma yöntemimiz ise bir güvenlik duvarı oluşturmaktır. 

Güvenlik duvarı sizin isteğiniz dışında ağınıza girmeye çalışanları engeller ve 

ağınızı korur. Bu duvar ağınızdaki cihazların internetteki cihazlara 

bağlanmasına izin verir. Fakat ağınızdaki güvenliği sağlamak için internetteki 

cihazların ağınızdaki cihazlara bağlanmasını verilerinizin çalınmasına izin 

vermez. Şekil 43’te güvenlik duvarını aktif etme yöntemi gösterilmektedir. 
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Şekil 43: Kablosuz ağ güvenlik duvarı 

 

Her kullanıcı sahip olduğu ağına izinsiz girenleri ağından atmak ve onun 

interneti kullanmasını engellemek ister. Bunu birçok ağ koruma programlarıyla 

yapabilir. Fakat bu programların kullanımı karmaşık olabilmektedir. Modem 

arayüzümüz bizim için bu hizmeti de sunmaktadır. Ağımızda istemediğimiz 

kullanıcıların MAC adreslerini görebilir ve onları kara listeye alıp internete bir 

daha bağlanmamalarını sağlayabiliriz. Modem arayüzümüze girdiğimizde 

güvenlik menüsü altında MAC filtreleme ayarları mevcut (üreticiden üreticiye 

değişiklik gösterebilir) bazı arayüzlerinde güvenlik duvarıyla aynı yerde 

bulunmaktadır. Bu panel üzerinden istediğimiz kısıtlamaları 

gerçekleştirebiliriz. Şekil 39’te bu panel gösterilmektedir. 



Doç. Dr. Ahmet Ali SÜZEN, Öğr. Gör. Remzi GÜRFİDAN | 48 

 

 

Şekil 44: Modem arayüzünden MAC filtreleme 

 

Resim de görüldüğü gibi öncelikle MAC filtresini aktif hale getirmeniz 

gerekmektedir. Daha sonra MAC filtresi kısmından kara listeye alacağımız 

cihazın adını girilir. Bunun amacı daha sonra bu ayara baktığımızda hangi 

cihazı engellediğimizi tespit edebilelim. Alttaki seçenekte ise tür yönlendirme 

yapılır. Kaynak MAC adresi bölümüne seçtiğimiz cihazın MAC adresini girilir. 

Bazı arayüzlerde tıpkı resimde gördüğünüz gibi bağlı cihazları seçin seçeneği 

mevcuttur bu sayede cihazımızı kolayca seçip uygula dediğimizde rahatlıkla 

kara listeye alınabilir. Eğer sizin arayüzünüzde bu seçenek yoksa modeminize 

giriş yaptığınız da ilk ekranda genellikle tüm cihazların bilgisi Şekil 45’teki 

fotoğraftaki gibi bulunur. Oradan MAC adresini kopyalayıp filtre ekranına 

yapıştırabilirsiniz. 
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Şekil 45: Modem arayüzünden cihaz MAC listesi 

4.5. Paylaşım Ayarları 

Özellikle kurumsal yapılar içerisinde kullanıcılar bilgisayarlar arasında 

daha kolay veri transferi yapabilmek için işletim sisteminde dosya paylaşım 

özelliklerini açmaktadır. Özellikle art niyetli yetkisiz kişilerde port ve ağ 

taraması yaparak paylaşılan kişisel veya kurumsal verileri ele geçirmektedir. 

Yine bu yöntem üzerinden paylaşılan klasöre zararlı yazılım bulaştırma 

ihtimalide yüksektir. Son kullanıcılar işletim sisteminde hangi dosyaların 

paylaşıma açıldığını görmek için Dosya Gezgini'ni açıp ve adres çubuğuna 

\\localhost yazarak yapabilmektedir. Bu şekilde yapıldığında Şekil 46’da 

görüldüğü gibi “Ağ Bulma kapatıldı” şekilde bir hata iletisi alınırsa aynı 

hatanın üstüne tıklanarak “Ağ bulma ve dosya paylaşımını aç” seçilerek sorun 

çözülebilir (Microsoft, 2002).  
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Şekil 46: Paylaşım açma ekranı 

 

Windows işletim sistemi üzerinden dosya paylaşımı yaparken aşağıdaki 

gibi paylaşım ayarlarında sadece ilgili kişiler ile paylaşımın yapılması 

gerekmektedir. Bunun için ağ içerisinde hangi dosya veya klasör 

paylaşılacaksa Şekil 47’deki gibi sağ tıklayıp Şuna Erişim Verin> Belirli 

Kişiler’in seçilmesi gerekmektedir. 

 

 

Şekil 47: Windows ilgili kişiye dosya paylaşım ayarı açma 

 

Windows içerisinde daha önceden verdiğiniz ayarları kaldırmak 

isterseniz Şekil 48’deki gibi Dosya veya klasöre sağ tıklayın veya basın, 

ardından Şuna erişim ver> Erişimi kaldır'ı seçilmesi gerekmektedir. 
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Şekil 48: Windows paylaşım ayarlarını kapatma 

4.6.  Fidye Virüsleri 

Özellikle 2000’li yılların başında duyulmaya başlanılan fidye virüsleri, 

bulaştıkları bilgisayardaki kişisel veya kurumsal verileri asimetrik/simetrik 

şifreleme algoritmaları ile şifreleyerek verinin erişilemez hale getirilmesi 

sürecidir (Gazet, 2010). Kişisel veya kurumsal verilerin şifrelenmesi sonrasında 

veri sahiplerinden fidye talep edildiği için fidye virüsleri olarak anılmaktadır.  

Fidye virüsleri hedef kurbana genellikle eposta veya link yolu ile gönderilen bir 

oltalama saldırı süreci içermektedir. Bu bir fidye virüsü için dağıtım aşamasıdır. 

Şekil 49’da görüldüğü gibi bir fidye yazılımı Dağıtım, Bulaşma, kontrol& 

komut sunucusu, şifreleme ve fidye isteme süreçlerinde oluşmaktadır 

(O'Gorman ve McDonald, 2012). 

 

 

Şekil 49: Fidye virüsünün evreleri 

 

Dağıtım Bulaşma
Komut & 
Kontrol 

Sunucusu
Şifreleme

Fidye 
Talebi
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Bir fidye yazılımı bilgisayara bulaştığı zaman sunucu ile iletişime 

geçmesi gerekir. Burada gizliliğin sağlanması için kontrol & komut sunucuları 

HTTPS veya TOR gibi ağlar üzerinden şifreleri iletişim yapısı kullanırlar. 

Ayrıca yerel makineda kayıt defresine işlenerek her bilgisayar yeniden 

başlandığında otomatik çalışırlar. 

Fidye virüsleri hedef kurbanın bilgisayarındaki kişisel ve kurumsal 

verileri şifreleyerek kilitler ve kullanılamaz hale getirir. Genellikle fidye 

virüslerinde RSA veya AES gibi şifreleme algoritmaları tercih edilir. Bir 

bilgisayarda fidye virüsünü tespit etmek için statik, dinamik ve hibrit analiz 

yöntemleri kullanılır (Mohurle ve Patil, 2017). Bu tespit yöntemlerinde imzaya 

dayalı algılama ve anamoli tabanlı algılama ile sorun ortaya çıkartılır. Yaygın 

olarak son dönemlerde bilgisayarlara bulaşan fidye virüsleri Tablo 2’de 

gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 2. Yaygın rastlanılan fidye virüsleri 

CyrptoLocker GoldenEye Bad Rabbit 

TorrentLocker GandCrab Locky 

CyrptoWall Jigsaw Reveton 

Fusob Shade Ryuk 

Petya   

 

Genel olarak bir bilgisayarda fidye virüsünün varlığının en net göstergesi 

Şekil 50’de de görüldüğü gibi yaygın kullanılan doküman dosyalarının 

uzantılarının değiştirilmesi ve açılamaz hale gelmesidir. Son kullanıcı olarak 

bilgisayarda fidye virüsü olduğunun tespitinden sonra öncelikle kişisel veya 

kurumsal verilerin kurtarılması ihtimalinin oluşması için aşağıdaki durumların 

yapılmaması gerekmektedir. 

• Saldırganlara kesinlikle ödeme yapmayın. 

• Antivirüs ve malware programları ile bulaşan virüsü temizlemeye 

çalışmayın, bu programlar şifrelenen dosyalarınızı silecektir. 

• Asla sistem geri yükleme yapmayın. 

• Format atmayın. 

• Virüsün oluşturduğu yönerge dosyalarını silmeyin. 

• Ödeme ve fidye bilgilerini gösteren dosyaları silmeyin. 
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• Şifrelenmiş dosya uzantılarını değiştirmeyin. 

• Yazılımsal hiçbir deneme ve girişimde bulunmayın.          

Aynı şekilde fidye virüsünün varlığı bilgisayarda tespit edildiği an 

cihazın kapatılması gerekmektedir. Fidye virüsleri dosyaları şifrelemek için 

belirli bir zamana ihtiyaç duyar ve aktif olarak çalışırlar. Eğer virüs var iken 

kullanmaya devam edersek veya silmek için denemeler yaparsak daha fazla 

dosyanın şifrelenmesi ihtimali ortaya çıkabilir. 

 

 

Şekil 50: Dosyalara fidye virüsü bulaşması durumdaki değişiklikler 

4.6.1. Fidye Virüsünün Temizlenmesi 

Yapı olarak fidye virüsleri şifreleme algoritması kullanmaktadır. Bundan 

dolayı şifrenin çözülmesi veya şifrelemenin yapıldığı anahtarın tespit edilmesi 

gerekmektedir. Fidye virüsleri üzerinde araştırma yapan iki kuruluş (No more 

Ransom ve Kaspersky) web sayfalarında tespit ettikleri ve şifresini çözdükleri 

fidye virüslerinin isimler ve çözünü araçlarını paylaşmaktadır. Bu sebeple ilk 

iş olarak fidye virüsünün türünün tespit edilmesi ve Şekil 51 ve Şekil 52’de 

görülen sayfalarda çözücü araçların bulunup bulunmadığını tespit edilmesi 

gerekmektedir (Nomoreransom, 2022). 
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Şekil 51: No More Random uygulamasında şifre çözücü arama (Nomoreransom, 

2022). 

 

 

Şekil 52: Kaspersky uygulamasında şifre çözücü arama (Kaspersky, 2022) 

4.7. Yedekleme 

Teknoloji çağında günlük işlerin neredeyse tamamı bilgisayar sistemleri 

üzerinde gerçekleşmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemleri, 

eğlence platformları, anı ve hatıralar, medya yapımları, akademik çalışmalar 

gibi birçok bilgi topluluğunun oluşturduğu bilgi dağları teknolojik depolama 

cihazları üzerinde saklanmaktadır. Kullanılan cihazlar sabit diskler, taşınabilir 

diskler, taşınabilir bellekler, NAS (Network Attached Storage) ve Raid 

(Redundant Array of Independent Disks) sistemleri sayılabilir. Cihaz 

yedekleme yöntemine alternatif olarak bulut yedekleme sistemleri de 

mevcuttur. 
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4.7.1. Bulut Yedekleme Sistemleri ve Riskleri 

Bulut yedekleme sistemleri günümüzün en güvenli ve güncel veri 

depolama çözümleri içerisindedir. Bulut yedekleme sistemleri kullanıcıların 

sahip olduğu dosya ve verileri dijital alanda saklayan sistemlerdir. 

Kullanıcıların sahip olduğu tablet, mobil telefonlar, masaüstü ve dizüstü 

bilgisayar bu sistemin birer paydaşı olabilir. Şekil 53’te bulut depolama 

sistemlerinin paydaşları temsil edilmektedir. Günümüzde Google Cloud, 

Vodafone, Turkcell, Dropbox, Google Drive gibi birçok bulut depolama 

hizmeti veren teknoloji platformları vardır. Bu platformların kullanıldığı 

cihazlara bağlı olarak senkronizasyon klasörleri oluşturularak anlık veri 

yedekleme işlemleri otomatik olarak yapılabilmektedir. Bu teknolojinin önemli 

avantajlarından biri internet hizmetinin sağlandığı tüm ortamlarda kesintisiz 

dosya erişim imkânı sağlıyor olmasıdır. Özelikle mekândan ve zamandan 

bağımsız çalışılan sektörlerin çalışanları için oldukça faydalı bir modeldir. 

 

 

Şekil 53: Bulut depolama sistemi paydaşları (Richman, 2022) 

 

Bulut depolamanın avantajları yanı sıra yaşanabilecek olumsuzluklar ve 

risklerden bahsedecek olursak bunların başında Veri Yönetişimi Hatası yer 

almaktadır. Bu hatanın oluşma sebebi bulut depolama sistemlerinden verilerin 

korunması için firmaların depolama alanlarını sarmadıkları güvenlik duvarları 

ve önleyici yazılımlar ve prosedürel yönetmeliklerdir. Gizlenen verinin KVKK, 

GDPR, GVKY gibi yönetmeliklere şeffaf biçimde uygun olması 
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gerekmektedir.  Bunun sorumluluğu hesap sahibidir. Bu durumdan farklı olarak 

verilerin hizmet sağlayıcılar tarafından dağıtık biçimde saklanması ve 

müşterinin DoD 5220.22-M standardı doğrultusunda verilerin hizmet sağlayıcı 

tarafından güvenli bir biçimde silinip silinmediğini ya da kalıntılar olup 

olmadığını doğrulaması mümkün olmamasıdır. Birçok bulut depolama hizmeti 

sağlayıcısı, güvenli bir silme yöntemi oluşturmak için çaba harcıyor; fakat nihai 

sorumluluk veri sahibinde bulunmaktadır. Bu durumlardan farklı olarak bulut 

depolama sistemlerinde yer alan cihazların oldukça güçlü donanımlara sahip 

olması cryptojacking denilen yeni bir tehdidi beraberinde getirdi. Bu yeni 

saldırı yöntemi, kötü amaçlı kullanıcıların kripto madenciliği ile para kazanmak 

için bilgi işlem kaynaklarından yasa dışı bir biçimde faydalanarak arka planda 

fark edilmeden çalışıyor. Bu kötü amaçlı yazılım sistem üzerinde herhangi bir 

verinin ya da kaydın silinmesi, değiştirilmesi ya da çalınması ile ilgilenmiyor 

olsa da bu tehdit cryptojacking kodunun yerleştirilmesi için bulut güvenlik 

sınırlarını ihlal etmektedir. 

4.7.2. Disk Yedekleme Sistemleri ve Riskleri 

Disk yedekleme sistemleri bilgisayar ya da sunucu üzerinde bulunan 

verilerin, bilgisayar veya sunucudaki diskler arızalandığında, silindiğinde ya da 

virüs bulaştığında korunmasını sağlar. Yedekleme sistemlerinden en bilineni ve 

ilkeli kullanıcının farklı bir depolama cihazına yedek almak istediği dosyaları 

manuel olarak kopyaladığı sistemdir. Bu çözümün yanında daha modern olan 

Raid sistemi ve farklı versiyonları bulunmaktadır. RAID performans veya hata 

toleransı için ya da her ikisi için tercih edilebilecek sistem yapısıdır. Farklı 

kontrolörler farklı RAID seviyelerini destekler ve sırayla kullanabileceğiniz 

disk çeşitlerini belirler: SAS, SATA veya SSD depolama türleri 

kullanılabilir.  Kitabımızın bu bölümünde Raid sisteminin en bilinen 

versiyonlarından Raid 0, Raid 1, Raid10 ve Raid 5 sistemleri açıklanacaktır. 

Raid 0: Bu yapı sistem performansını arttırmak için tercih edilir.  Bu 

sistemde veri birden fazla diskin üzerine yazılır. “Disk bölüştürme” olarak da 

bilinir. Bu sistemin hata toleransı oldukça düşüktür. Disklerden herhangi 

birinin arızalanması durumunda veri kaybı ihtimali çok yüksektir (Wan et., 

2008). 
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Şekil 54: RAID 0 Sistem Şeması 

 

Raid 1: Hata toleransı olarak oldukça yüksektir. Birbiri ile özdeş iki disk ile 

oluşturulur. Disklerden bir tanesi ana disk rolünde iken diğeri ana diskin 

kopyası olarak kendini yapılandırır. Performans olarak pozitif bir katkı söz 

konusu olmasa da disklerden herhangi birinde meydana gelecek hata ya da 

arızada diğer diskten veri kurtarma işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir (Kim 

vd., 2007). 

 

Şekil 55: RAID 1 Sistem Şeması 

 

Raid 10: Raid 10 versiyonu Raid 0 ile Raid 1 sistemlerinin birleştirilerek 

kullanıldığı bir sistemdir. Bu sistemde Raid 0 ın performans, Raid 1’in ise hata 

toleransı özellikleri birleştirilmiştir. Raid 1 teknolojisi ile en az iki disk 

birbirinin ikizi biçimde yapılanırken Raid 0 teknolojisi ile veri grupları farklı 

ikiz diskler üzerine bölüştürülerek yazılmaktadır. Bu tenolojide fazla disk sayısı 

bir olumsuz durum olarak not düşülmeldir (Rahman , 2017).  
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Şekil 56: RAID 10 Sistem Şeması 

 

Raid 5: NAS cihazlarında sıkça karşılaşılan kullanılan Raid yapılandırmasıdır. 

Performans olarak Raid 1 teknolojisinden daha verimlidir. Raid 5 teknolojisi 

ile veriler en az üç farklı diske bölünmektedir. Hata toleransı olarak da oldukça 

verimlidir. Disklerden herhangi biri arıza ya da hata durumuna düşerse 

dağıtılan veri eşlik veriden (parity) otomatik olarak ve tekrardan oluşturulabilir. 

RAID 5’in diğer bir olumlu özelliği ise NAS ve sunucu diskinin çalışma 

esnasında sistem kapatılmadan değiştirilmesine izin vermesidir. Yani sistem 

üzerindeki bir disk arızalandığında, sunucu veya NAS’a erişen kullanıcıların 

erişimi durdurulmadan; sunucu veya NAS’ı kapatmadan yeni bir disk ile 

bozulan disk değiştirilebilmektedir. Bu hata toleransı anlamında oldukça 

önemlidir. Çünkü disk arızalandığında, veri bozulan diskler değiştirilirken yeni 

disklerde yenilen yaratılır (Zhang ve Zheng, 2013). 

 

 

Şekil 57: RAID 5 Sistem Şeması 

 

Bugün birçok Raid yapılandırma seçeneği mevcuttur. İhtiyaca göre 

şekillenebilen bu teknoloji gelişmeye devam etmektedir.  
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4.8. Fotoğraf 

Mobil cihazların birçoğunda kamera özelliği bulunmaktadır. Kamera 

donanımı oldukça sık kullanılan donanımlardandır. Bu donanımsal özelliği 

dikkatli kullanmak gerekmektedir. Geliştirilen bazı virüsler mobil cihaz izin 

erişimlerinden kamera iznini alarak kullanıcı bilgisi olmadan resim 

çekebilmektedir. Bu durum mobil cihaz içerisinde kaldığı gibi virüsün 

özelliğine göre önceden belirlenmiş bir adrese de gönderebilmektedir. Bu 

durum kullanıcının galerisinde bulunan resimlerin güvenliğini de aynı derecede 

tehdit etmektedir. 

Bir fotoğraf sıradan insanlar için bir hatıra veya bir görsel olarak 

anlamlandırılsa da bir siber saldırgan için muhteşem bir veri kaynağı özelliği 

taşımaktadır. Bir siber saldırganın bir fotoğraftan elde edebilecekleri ve bir 

fotoğrafla gerçekleştirebileceği manipülasyonlar bu bölümde açıklanmaktadır. 

4.8.2. Fotoğraftan Çekim Tarihi, Konum ve Cihaz Bilgisi 

Alma 

Çekilen her fotoğrafın çekim tarihi, çekilen konumu, fotoğrafı çeken 

cihaz bilgisi bir fotoğrafın bilinmeyenleridir. Fakat biraz düşünüldüğünde ne 

kadar kıymetli bilgiler olduğu fark edilmektedir. Özellikle siber saldırganların 

kötü amaçları için kurbanları hakkında bilgi toplaması için çok önemlidir. Bu 

bilgiler bir fotoğraftan elde edilebilmektedir. Fotoğraf çekilen mobil cihaz ya 

da fotoğraf makinesinde GPS modüllü aktif durumda ise fotoğrafların 

içerisinde “EXIF” ismi verilen dosyada kullanılan cihazın marka ve modeli, 

fotoğrafın çekildiği tarih ve saat, fotoğrafın çekildiği konum bilgileri gömülü 

hale getirilir. EXIF (Exchangeable Image) bilgilerinin görüntülenebilmesi için 

özel yazılımlar kullanılabilmektedir. Bunlardan en popüleri Exif Cleaner isimli 

yazılımdır. Bu yazılım günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Ücretli 

biçimde yazılımın tam versiyonu edinilebilir. Şekil 58’de Exif bilgilerinin 

görüntülendiği bir görsel verilmektedir. Geçmiş zamanlarda da güvenlikten 

sorumlu kamu yapılanmalarında, Emniyet Müdürlükleri vb. gibi, bu yöntem 

sıkça kullanılmıştır. Gerçekleştirilen hırsızlıklar, cinayetler vb. suçlar bu 

yöntemle aydınlatılabilmiştir. 
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Şekil 58: Bir fotoğrafın Exif dosyası bilgileri (DMZ Bilişim Teknolojileri, 2022) 

 

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda Google Fotoğraflar 

uygulaması kullanılıyorsa galeride bulunan fotoğraf yukarı veya sağ üst köşede 

bulunan üç noktalı detay verisi alanına dokunarak görselin ayrıntı bilgilerine 

erişilebilir. Burada da görselin çekildiği konum harita üzerinde sunulur. Şekil 

59’da bu konuya örnek bir görsel yer almaktadır. Bu bilgilere erişilebildiği gibi 

silinebilmesi de mümkündür. “Remove Exif” seçeneği ile fotoğraf içerisinde 

bulunan bilgiler kaldırılabilir.  
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Şekil 59: Android cihazda bulunan fotoğrafın Exif bilgileri (Android Liste, 2022) 

 

4.8.3. Fotoğraf Orijinallik Kontrolü 

Yaygınlaşan sosyal medya platformları üzerinde fotoğraf paylaşma 

aktiviteleri beraberinde farklı sorunlar getirmiştir. Kişisel resimlerin 

paylaşılmasıyla birlikte artık fotoğraflar tüm dünyanın erişimine açılmaktadır. 

Kötü niyetli siber saldırganlar, sosyal mühendisler ve şantaj suçluları bu 

fırsatları kullanmaktadır. Paylaşılan orijinal resimler üzerinde çeşitli oynamalar 

gerçekleştirerek kişiler suçlanmakta, tehdit edilmekte ve kötü reklamları 

yapılmaktadır.  

Bir resmin orijinal mi yoksa sahte (montajlanmış) olup olmadığını 

anlamanın yolları bulunmaktadır. Bunun için kullanılabilecek yazılımlar ve 

siteler mevcuttur. Yazılımların genel çalışma mantığı “(ELA) Hata Düzeyi 

Analizi” algoritması kullanarak fotoğraf üzerinde gerçekleştirilen sıkıştırma 

oranı farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır. Şekil 60’ta görüldüğü gibi bir resim 
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üzerinde ortaya çıkan hataların orijinal görüntüsü ile kıyaslanması ile 

gerçekleşmektedir. ELA algoritmasını uygulayan web sayfaları bulunmakta ve 

bu sayfalar üzerinden orijinallik analizi gerçekleştirilebilir. Bunun yanında bir 

yazılım kullanmak yerine daha basit ve ücretsiz bir yöntem daha 

bulunmaktadır. Google üzerinde görseller sekmesine gelinerek arama 

kriterlerinde fotoğraf makinesi simgesi tıklanır. Açılan kısım size bir fotoğraf 

yükleme alanı açacaktır.  Burada yapılan işlem web zerinde sizin yüklediğiniz 

resme en yakın ve benzer olan resimleri arayarak listelenme tarihlerine göre 

listelemektedir. Böylece elinizdeki resim sahte ise orijinalini görme imkânınız 

olacaktır. Şekil 61’de Google üzerinde görsel arama işleminin yapılacağı 

pencere gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 60: ELA algoritmasının uygulanmış durumu 

 

 

Şekil 61: Google görsel arama seçeneği 
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