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PREFACE

Our international symposium in May 2013, at Firat University is a milestone and an
encouraging activity in the development of recognition the importance of information
assurance and digital forensics. This event is conducted as a consortium among Firat
University, Sam Houston State University, Gazi University, and Police Academy in Turkey.
Crimes are no longer limited to physical or emotional acts that break the law. Cyber
crimes, which refer to crimes that involve a digital device and a network, are also increasing
rapidly. Digital Forensics is the acquisition of digital evidence, examination, and reporting of
the findings on digital devices and networks that pertain to a criminal investigation. The
importance of Digital Forensics is increasing for the law enforcement community for a number
of reasons, not the least of which is that computers, tablets, smart phones and the Internet
represent the fastest growing technology tools used by criminals. This trend is expected to
continue for the foreseeable future.
It is evident that the investigators in this area need to be equipped with writing an
appropriate search warrant, search for evidence in the digital device, and present the findings
in an oral and/or written way. Not only the numbers of qualified cyber crime investigators are
limited, but also Digital Forensics education programs and scholar activities in this area are rare
in all over the world, including Turkey. Therefore, the Digital Forensics Engineering program at
Firat University and our First International Symposium on Digital Forensics and Security are
unique since these are the first program and symposium that concentrate on Digital Forensics
in Turkey.
Despite the youth of our field in comparison with most other academic fields, there
needs to be quick academic growth in short span. Our symposium in Elazig is an excellent
example of this convergence. Our symposium also reflects another aspect of convergence. This
is the first international symposium that we intend to be a continuing series linking scholars,
law enforcement, and cyber crime investigators in Turkey and the United States.
This symposium will hopefully serve to make people aware of the threats of cyber crimes
and latest research findings with bridging different countries and cultures.
I sincerely would like to thank for all contributors and participants for the ISDFS.
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Assoc. Prof. Dr. Çetin ARSLAN
Public Prosecutor of Supreme Court, TR
Topic: Electronic Evidence in Criminal Procedure

Arslan, Çetin, received his B.A. and LL.M degrees from Law School of Istanbul University in 1993. He prepared a
master thesis on the financial law, which entitled by The Crime of Issuing Bad Checks. During the period 1992 –
1996, he worked as a Public Prosecutor, was then assigned as a Judge in 1996-2001. He was also completed his
doctorate thesis entitled by The Constitutional Court as a High Court, and received his Ph.D degree from Selcuk
University Institute of Social Sciences, Department of Public Law. Dr. Arslan was promoted to Public Prosecutor
of Supreme Court in 2001. In this context, he served as Public Prosecutor of High Court in the Constitutional
Court as a Criminal Court in between 2005-2007. He has been recently obtained Associate Professor Title by
Inter University Board of Republic of Turkey after achieving scientific prerequisites of the Board addition to
current position of Supreme Court.
Assoc. Prof. Dr. Arslan is active in research on Criminal and Criminal Procedure Law. In this context, he has
authored and coauthored many scientific papers and books on Criminal and Criminal Procedure Law, and
Constitutional Law.

Dr. İhsan BAŞTÜRK
Public Prosecutor of Supreme Court, TR
Topic: Informatics and Criminal Law

İhsan Baştürk is Public Prosecutor of Supreme Court. He has been working in the field of informatics and
Internet law. His research focuses on informatics, Internet and criminal law in the context of fundamental rights
and freedoms. He has written numerous books, articles and scientific reports on computer forensic and
Internet intermediaries; informatics and Internet law; media law; search, retain a copy and seizure of computer
systems and data; unfair competition through computer network; improvement on cooperation between the
Turkish Republic and EU bodies on anti- bribe and corruption.
İhsan Baştürk graduated from the Faculty of Law, Ankara University in Turkey (1985-1989). In 2006, he obtained
his LL.M. degree (in financial law), with a thesis on “General Information about Intellectual and Artistic Work,
Violation of this Work by Internet and its Results” and candidate of doctoral degree in University of Ankara
(Criminal Law and Criminal Procedure Law) with a thesis on “Adjournment of the Disclosure of Judgement”
(2008-present).

Prof. Dr. Vahit BIÇAK
Police Academy, TR
Topic: Information Security and Law

Professor Dr. Vahit Biçak, internationally known lawyer, is a visiting scholar at both the City University of New
York and the Fordham Law School, U.S.A. Professor Bicak has worked in a number of Turkish universities
including Bilkent University, Hacettepe University, Gazi University and Atılım University, as a lecturer in
evidence law, criminal law and criminal procedure law at the Police Academy, Faculty of Security Sciences, since
1990. He has also been a Visiting Scholar at the Moribor University in Slovenia, and a Visiting Professor at the
Police College of Hungary, in Budapest.
For over twelwe years, Professor Dr. Vahit Bicak has been practicing law as a legal consultant of international
and national companies. Professor Dr. Vahit Bıçak has been the member of the Turkish-American Association
since 2003, and he is currently serving as a Board member on the Board of Directors. Professor
Dr. Vahit Bıçak has written numerous books and articles has been lectured throughout the world.
In 1999, he was at the European Court of Human Rights, Strasbourg/France, as a trainee lawyer. He has represented Turkey at the Council of Europe, the Committee of Experts on Police Ethics and Problems of Policing. In
2003, he was appointed as a director to the Presidency of Human Rights in the Prime Ministry of Turkey, which
is the highest administrative position concerning human rights administration. He served two years on this
position and left the office in September 2005.
Professor Dr. Vahit Biçak graduated from the Faculty of Law, Ankara University in Turkey (1985-1989). In 1996,
he became a doctor in law with a thesis on improperly obtained evidence. He received his PhD from the
University of Nottingham in Great Britain.

Assist. Prof. Dr. Lei CHEN
Sam Houston State University, US
Computer Science Department
Topic: Network Security

Dr. Lei Chen received his B.Eng. degree in Computer Science and Applications from Nanjing University of
Technology, China, in 2000, and Ph.D. degree in Computer Science from Auburn University, USA, in Aug. 2007.
He has been working in Sam Houston State University as an Assistant Professor of Computer Science since
2007.
Dr. Chen's research interests focus on network security, wireless security, mobile and handheld security,
information security and digital forensics. His extended research reaches the areas of computer networking,
multimedia networking, and network routing. In the last five years, Dr. Chen has authored and co-authored
more than 20 research articles, including journal articles, book chapters, and conference proceeding articles in
major journals, research book series and IEEE/ACM and other major conferences. Dr. Chen is also very active in
serving the research field by chairing and helping as member of the Technical Program Committee (TPC) for
major IEEE/ACM international conferences and workshops. He has been reviewer for a number of major
journals, books (chapters), and conferences as well.

Prof. Dr. Peter Alan COOPER
Sam Houston State University, US
Director, Center for Excellence in Digital Forensics
Topic: Building a Better Mousetrap: Forensics as a Service

Professor Cooper is the Chairman of the Department of Computer Science at Sam Houston State University and
the President of the Alliance of Universities for Democracy. He is the Founder of the Center of Excellence in
Digital Forensics at SHSU and has research interests in network security, steganalysis, and the standardization
of digital forensics curricula. Professor Cooper provides consulting services for the Texas International
Education Consortium, a group dedicated to improving education world-wide.
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
Gazi University, TR
Director of Graduate School
Topic: Forensics and Information Security

Şeref Sağıroğlu received the B.S. and M.S. degree from Erciyes University, and Ph.D. degrees from University of
Cardiff. He joined the faculty at the University of Gazi where he currently is a Professor in the Department of
Computer Engineering.
Prof. Sağıroğlu assisted in the organization of a number of international conferences and workshops including
the Organizing Committee Member, Nuclear & Renewable Energy Sources with International Participation, Gazi
University, Session Chair, Nuclear & Renewable Energy Sources with International Participation, “Bio and
Geothermal Energies” Session, Organizing Committee Co-Chair, International Information Security &
Cryptology, Science Committee Member, TOK 2009, Special Session Organizer, The Eight International
Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA'09), Special Session Organizer, The Seventh
International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA'08, Special Session Organizer, The Sixth
International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA'07), Organizing Committee Co-Chair,
National Symposium on E-Signature, Executive Board Vice Chairman, EBİKO (Informatics Culture Formation in
International Education), Organizing Committee Member, III. National Software Engineering and Exhibition,
Organizing Committee Member, 17. Statistics Research Symposium, International Program Committee
Member, IAIT’05, International Workshop on Applied Information Technology, Scientific Committee Member,
Electric-Electronic-Computer Engineering, Scientific Secretariat, International Congress and Exhibition on
Information and Communication Technologies in Education.
Prof. Sağıroğlu chaired information security association (until 2012). He is currently an Editor, International
Journal of Information Security Science. His research interests are in the areas of Linear and nonlinear
intelligent system identification, recognition and modeling, and control. Artificial neural networks and
applications, heuristic algorithms (genetic, tabu), industrial robots, smart antenna analysis and design, Internet
and Information Systems and Applications, Secure Software Development, Cryptology, Steganography,
Information and Computer Security, Electronic Signatures and Public Key Infrastructure, Mobile Electronic
Signature, Spyware, Cyber Security, Critical Infrastructure Security, Social Networking and Security, IPv6,
Decision Support System, Software Engineering, Personal and Enterprise Information Security and its Standards,
Cyber Security.

Prof. Dr. Muhittin GÖKMEN
İstanbul Technical University, İTÜ
Topic: Face Recognition

Muhittin Gokmen received the BS degree in electrical engineering from the Istanbul Technical University,
Turkey in 1982, the MS and PhD degrees in electrical engineering from the University of Pittsburgh, in 1986 and
1990. In 1991, he served as a post doctoral research associate at the same university. In1992, he joined the
Computer Engineering Department at the Istanbul Technical University as an assistant professor, and became
associate professor, and professor there in 1993 and 1999. He served as dean of Faculty of Electrical and
Electronics Engineering from 2001 to 2004 and chair of Computer Engineering Department from 2009 to 2011
at ITU. He is a founding director of the Computer Vision and Image Processing (CVIP) Laboratory, the
Multimedia Center, and the Software Development Center at ITU. He was the chair of the Third Workshop on
Signal Processing and Applications (SIU’95), Nevsehir Turkey; a member of the organizing committee of the
10th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’95), Kusadasi, Turkey; a co-chair of
the Workshop on Signal Processing and Applications (SIU’04), Kusadasi, Turkey; and the general chair of the
23rd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’08), Istanbul, Turkey. He was the
Student Relation Chairman of IEEE Turkey Section (1994–1996). He is the founder of Divit-Digital Video and
Image Technologies Inc., which is the first innovation company founded by a faculty member at ITU Techno city.
His research interests include early vision problems, model based image and video compression, face and
fingerprint recognition, and content based image retrieval.

Assist. Prof. Dr. Mehmet Hadi GÜNEŞ
University of Nevada, Reno, US
Topic: Finding Cyber Criminals behind Anonymizer Technologies

Mehmet Hadi Gunes is an Assistant Professor at University of Nevada, Reno. He graduated as the top ranked
student with Bachelor of Science degrees in Computer Science & Engineering and Electronics Engineering from
Isik University of Turkey in 2002. He received Master of Science degree in Computer Science & Engineering from
Southern Methodist University in 2004 for his thesis on “Low Space Complexity Path Delay Fault Coverage
Algorithms”. He obtained Doctor of Philosophy in Computer Science from The University of Texas at Dallas in
2008 for his dissertation on “Complex Network Discovery: Router-level Internet Topology Mapping”, which was
awarded as the best dissertation.
Since joining University of Nevada, Reno, Dr. Gunes has been awarded a total of $353,757 for his research
projects by the University. In addition, he has collaborated with Vere Software for a project on “Development
of Forensic and Investigative Tools and Techniques to Investigate Criminal Use of Internet Anonymizers” that
was funded by National Institute of Justice for $179,214.
Dr. Gunes’s research interests include communications (network protocols, health systems, smart grid
communications), complex networks (biological networks, social networks, information networks, graph data
mining, network visualization), Internet measurements (Internet topology, network sampling, Internet
modeling, synthetic graph generation), and network security (anonymizer technologies, communication privacy,
smart grid security, secure cloud).

Ömer TEKELİ
Directorate of General Security, TR
Topic: Combating Computer Crime and Forensics

Ömer TEKELİ, born in Ankara, started to work in TNP Communication Department after graduating from Turkish
Police Academy in 1988. He served in various positions there until 2000. Between the years 2000 and 2004 he
worked at the Police Province Directorate in Erzurum. After that, he worked at the department of AntiSmuggling and Organized Crime as a Chief of Cyber Crime Division. Then, he became a Deputy Head of AntiSmuggling and Organized Crime Department in 2009.
st

In 2011, he was promoted to the 1 Degree Chief Superintendent and became the founding head of
Department of Cyber Crime. He is still preserving his current position. He is an expert on Cyber Crimes
Investigation Techniques and Computer Forensics. He can speak English as a second language.

Assist. Prof. Dr. Cihan VAROL
Sam Houston State University, US
Computer Science Department
Topic: Crime and Data Quality

Cihan Varol is an Assistant Professor of Computer Science at Sam Houston State University. He received his
Bachelor of Science degree in Computer Science from Firat University, Elazig, Turkey in 2002, Master of Science
degree from Lane Department of Computer Science and Electrical Engineering from West Virginia University,
Morgantown, WV, USA in 2005, and Doctor of Philosophy in Applied Computing from University of Arkansas at
Little Rock in 2009.
Dr. Varol’s research interests are in the general area of information (data) quality, VoIP Forensics, and risk
management with specific emphasis on personal identity recognition, record linkage, entity resolution, pattern
matching techniques, natural language processing, multi-platform VoIP applications, VoIP artifacts data
cleansing, and quality of service in business process automation. These studies have led to more than 20 peerreviewed journal and conference publications, one book chapter.
He has taught Introduction to Digital Forensics and Information Assurance, Digital Forensics Tools, Disaster
Recovery, Risk Assessment and Financial Systems, and Operating System Security courses at Sam Houston State
University. He has supervised 5 Master of Science students towards their graduation project
in Information Assurance/Digital Forensics area. Also he has been an external reviewer for numerous
prestigious journals, including IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (IEEE TASE), ACM
Journal of Data and Information Quality (ACM JDIQ), and Elsevier Digital Investigation.....
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konumundan sökmek için kullanılacak tornavidalardan, veri
iletişiminin sağlanması için kullanılacak bağlantı kablolarına
kadar çok geniş yelpazede sayılabilecek araçlar gelmektedir.
Ancak bu yazıda dijital delil niteliği taşıyan verilere erişmek
için kullanılabilecek; Tableau Forensic Duplicator[1], FTK
Imager[2], Helix3 Live CD[3] gibi adli bilişim için özel
üretilmiş donanım veya kodlanmış yazılımlar üzerinden
anlatım gerçekleştirilecektir.
Adli bilişim araçlarının kullanım nedenleri arasında
şunları sayabiliriz:
• Yazılım, donanım veya kullanıcı tarafından
silinmiş verilerin kurtarılması,
• Herhangi bir davada veya soruşturma sürecinde,
şüpheli veya müştekinin kullanmış olduğu
bilgisayar, cep telefonu vb. cihazların suç unsuru
açısından incelenmesi,
• İncelenmesi gereken verilerde şifreleme yapılmış
veya stenografi uygulanıldığı düşünülen verilerin
mevcut olması,
• Bir kurum veya kuruluşta veri hırsızlığı veya
sabotajı şüphesi bulunan personel hakkında kanıt
toplanması,
• Bir yazılımın veya donanımının hangi amaçla ve
nasıl çalıştığını anlaşılması,
• Yeni kurulacak olan bir sistemdeki olası
zafiyetleri ortaya çıkarmak ve olası sızmaları
engellemesi,
• Çalışmakta olan bir sisteme karşı ferdi veya
organize bir şekilde, karmaşık saldırı teknikleri
kullanılarak yapılan saldırı(lar)da, saldırgan(lar)ın
sisteme nasıl erişim sağladığı, ne kadar
ilerleyebildiği veya sistemde ne gibi değişiklikler
yaptığının analizi için kullanılabilir.

Abstract—Computer forensic tools are hardware or
software havıng specified standards which are used to access
data on digital media. Digital evidences are the main clues of a
digital crime. As of nature, digital evidences are easily
corrupted or manipulated. Therefore computer forensic tools
which have specific procedures and standards must be used to
inspect and research these evidences. These tools are divided
into many categories according to the usage area; for example,
disk ımaging tools, remote capabilities/ remote forensics/
network forensics, memory/ ram capture and analysis, deleted
file recovery or hardware/ software write block. In this article
gives information about which specifications computer forensic
tools have when digital evidences get, usage areas of computer
forensic tools and information about some fundamental
computer forensic tools.
Keywords—Computer Forensic, Computer Forensic Tools,
Standardization of Computer Forensic, Computer Forensic
Tools Testing Procedures.
Özet—Adli bilişim araçları, dijital ortamda tutulan verilere
erişmek için kullanılan ve belirli standartlara sahip yazılım ya
da donanımlardır. Dijital deliller bir bilişim suçunun
aydınlatılmasında kullanılan başlıca dayanaktır. Dijital
deliller, yapı itibariyle kolay bir şekilde bozulabilmekte veya
değiştirilebilmektedir. Dolayısıyla bu delillerin araştırılması
veya incelenmesinde belirli prosedür ve standartları
barındıran adli bilişim araçlarının kullanılması gerekmektedir.
Bu araçlar kullanım alanlarına göre adli kopya oluşturma, ağ
inceleme, bellek yakalama ve analizi, silinmiş veri kurtarma,
veri yazmaya karşı koruma gibi birçok alt dala
ayrılabilmektedir. Bu makalede, dijital deliller elde edilirken
adli bilişim araçlarının hangi özelliklere sahip olması gerektiği,
adli bilişim araçları kullanım alanları ve belli başlı adli bilişim
araçları hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler—Adli Bilişim, Adli Bilişim Araçları, Adli
Bilişim Standardizasyonu, Adli Bilişim Araçları Test Süreçleri.

II. STANDARDİZAYSON
Şüpheli veya müştekiden dijital kayıt ortamlarında elde
edilecek verilerin, delil niteliği kazanabilmesi için:
kullanılacak olan donanım veya programların, uluslararası
adli bilişim standartlarına uygun olması gerekmektedir. Bu
standartlar için şunlar sayılabilir; yazmaya karşı koruma,
işlem yapılan materyaldeki veri bütünlüğünün korunduğunu
gösteren MD5, SHA1 vb. tipli HASH bilgisini
oluşturabilme ve yetkili makamlar tarafından verilen adli
bilişim araç sertifikasına sahip olmasıdır.
Adli bilişim olaylarında, kullanılacak araçlardaki
değişkenler veya araç kullanıcısının gözünden kaçan en ufak
hata bile dijital deliller üzerinde tahrifata sebebiyet vererek,
mahkeme huzurunda suçlu ve suçsuz ayrımının yapılmasını
engelleyebilmektedir. Tüm toplum adına karar veren

I. GİRİŞ
ÜNLÜK hayatın ev veya iş ortamında yapılan
faaliyetleri kolaylaştırmak, hızlandırmak ve insan
kusurundan meydana gelebilecek hataları asgari düzeye
çekebilmek için çeşitli araçlar üretilip kullanılmaktadır.
Adli bilişim araçları, şüpheli veya müştekiye ait olan ve
dijital kayıt ortamlarında muhafaza edilen cihazların sadece
okuma (Read Only) yapılabilecek şekilde ayarlanarak;
yazılım,
donanım veya her iki seçeneğin beraber
kullanılmasıyla, şüpheli veya şüphelilere ulaşılmasını
sağlayacak olan delillerin, tespit edilmesine yardımcı olan
araç veya araçlar bütünü olarak tanımlanabilir.
Adli bilişim araçları denilince akla; diskleri bulunduğu
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mahkemeler nezdinde; kullanılan araçların güvenirliliğini,
tutarlılığını ve verdiği sonuçların değişmezliğinin ortaya
konması gerektiğinden, adli bilişim araçlar standartlarının
oluşturulması şarttır.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na (Kabul
Tarihi: 09/10/2003 - Resmi Gazete Sayısı: 25269) istinaden
Türk Standartları Enstitüsü’ne internet siteleri aracılığıyla
07.03.2013 tarih ve 18660 numaralı adli bilişim araçları
standartları ile ilgili bilgi talep başvuruma, 21.03.2013
tarihli Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı’nın cevabi
yazıları şu şekildedir: “Grubumuz adli bilişim araçları

III. ADLİ BİLİŞİM ARAÇLARININ ORTAK
ÖZELLİKLERİ
Adli bilişim araçları vasıtası ile elde edilen dijital
nitelikteki verilerin adli makamlarca delil olarak
kullanılabilmesi için, delillerin elde edildiği adli bilişim
araçlarının sahip olması gereken başlıca özellikler;
tanımlama yapabilme, tahmin yapabilme, tekrarlanabilir
olma, doğrulanabilir olma şeklinde sıralanabilir. [6]
A.

Tanımlama Yapma:

Adli bilişimde kullanılan herhangi bir araç,
kullanılacağı alan ile ilgili, karşılaşılan sorunlara ait tüm
süreçleri ve süreç sonunda elde edilen tüm verileri
tanımlayabilmelidir. Tanımlanan sorunları yönetebilmeli ve
sorunun giderilmesi ile ilgili çözüm ortaya koyabilmelidir.

standartlarının ISO tarafından hazırlanma sürecini takip etmekte,
standartların ISO standardı olarak yayınlamasından sonra Türk
Standardı olarak kabulü için gerekli işlemleri yapacaktır. Bunların
dışında grubumuzun adli bilişim ile ilgili bir standardizasyon
çalışması bulunmamaktadır.” Buradan anlaşılacağı üzere, şuan

için ülkemizde adli bilişim araç standartları için herhangi bir
çalışma veya kabul edilmiş herhangi bir standart mevcut
değildir. Standardizasyon işlemlerinin bilinmesi amacıyla,
Amerika’da bu çalışmaların nasıl yapıldığı hakkında kısaca
bilgi verilecektir.
ABD’de adli bilişim alanında kullanılacak herhangi bir
yazılımın ya da donanımın yasal olarak adli makamlarca
kullanılabilmesi için, Ulusal Standartlar ve Teknoloji
Enstitüsü (National Institute of Standards and Technology NIST) bünyesindeki Adli Bilişim Araç Testi (Computer
Forensic Tool Testing - CFTT) tarafından aracın
kullanılacağı alan bazında yapılan testleri geçmesi
gerekmektedir. Testleri geçen yazılım ya da donanımlara
adli bilişim alanında kullanılabileceğine dair sertifika
verilmektedir.[4]

B.

Tahmin Yapma:

Kullanılacak araç, işlem yapılan materyaldeki işlemin
sonucunu ve sonucunda elde edilecek veriler hakkında belli
bir tolerans değerine göre tahminde bulunabilir olmalıdır.
Araştırılan türdeki dosya hakkında; sayı, boyut ve erişim
tarihleri gibi temel bilgileri verebilmelidir.
C.

Tekrarlanabilir Olma:

Daha önceden incelenmiş olan dijital materyal, tekrar
incelendiğinde, ilk inceleme sonucunda elde edilmiş olan tür
ve sayıdaki veriye eş değer olacak şekilde tekrar sonuç
ortaya koymalıdır. Örneğin, doküman türünde yapılan
araştırma için, ilk incelemede 100 dosya saptanmış ise aynı
süre zarfında mazur görülebilecek bir hata toleransıyla daha
önceden elde edilen değere yakın bir değer olmalıdır.

NIST’nin Adli Bilişim Araçları Test Süreçleri
D.

Adli bilişim araçları kullanım alanlarına göre; adli kopya
oluşturma, ağ inceleme, bellek yakalama ve analizi, silinmiş
veri kurtarma, veri yazımına karşı koruma gibi birçok alt
dala ayrıldığından CFTT her bir dal için ayrı ayrı test ve
analiz süreçleri geliştirmiştir. Burada genel test ve analiz
işlemlerinin uygulaması hakkında bilgi verilecektir.

Doğrulanabilir Olma:

Tüm adli bilişim araçlarının belki de en önemli özelliği,
doğrulanabilir olması gerekliliğidir. Sonuca ulaşmak için
izlenen yol farklı olsa da ulaşılan sonuç aynı olmak
zorundadır. Yani herhangi bir adli bilişim aracıyla elde
edilen sonuç, aynı alanda kullanılan diğer araçlarla da
incelendiğinde elde edilen bulgular belli bir hata toleransı ile
daha önceden elde edilen değerle örtüşmelidir. Eğer elde
edilen değerler bir birleriyle örtüşmüyorsa, kullanılan aracın
veya araç kullanıcısının yeterliliği kontrol edilmelidir.

NIST’nin test sürecindeki adımları şu şekildedir:

1. Test edilecek araç temin edilir.
2. Aracın belgeleri incelenir.
3. Aracın özelliklerine bağlı olarak, uygun test seçilir.
4. Test stratejisi geliştirilir.
5. Test işlemlerine başlanır.
6. Rapor hazırlanır.
7. Yürütme komitesi test raporunu inceler.
8. Araç sağlayıcısı test raporunu inceler.
9. NIST internette yazılıma destek mesajını yayımlar.
10. NIJ test raporunu internette yayımlar. (NIJ:
National Institute of Justice – Amerikan Ulusal Adalet
Enstitüsü) [5]
Test türlerinin ayrıntılarına ve test sonuçlarının nasıl
değerlendirildiğine www.cftt.nist.gov sitesinden erişilerek
incelenebilir. Ayrıca kendi geliştirdiğiniz bir adli bilişim
aracının, hangi alanda kullanılacağını ve alan standartlara
uygun olup olmadığını öğrenmek için bu kaynaktaki formu
doldurarak talebinizi iletmeniz yeterlidir.

IV. ADLİ BİLİŞİM ARAÇLARI
Adli bilişimde uygun yazılım veya donanım ile
gerçekleştirilecek herhangi bir adli bilişim incelemesi, hedef
sistem üzerinde elde edilebilecek maksimum miktardaki
verinin, bütünlüğünü ve doğruluğunu en az etkileyecek
şekilde almayı amaçlar.[7] Uygun araçlar kullanılmadığı
takdirde; delil elde etmeye veya mevcut delilleri
desteklemeye yönelik yapılan çalışmalar, elde edilmeye
çalışılan veriye zarar verebileceği gibi veriyi yok da edebilir.
Bundan dolayı adli bilişim araçları işlevlerine göre
sınıflandırılmaktadır.
Öne
çıkan
araçlar
ise,
www.cftt.nist.gov/tool_catalog/taxonomy/index.php
ve
www.dc3.mil/dcci/dcciCyberFiles.php
bağlantıları
incelenerek aşağıya listelenmiştir. Listelenen programlar
hakkında daha fazla bilgi edinmek veya temin etmek için
kaynak olarak belirtilen internet sayfaları incelenebilir.
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A. Özdemir
dtSearch Product Line
X-WaysForensics (*2009)
P2 Enterprise

A. Adli Kopya Oluşturma Araçları (Disk Imaging Tools)
Adli kopyalama araçları, üzerinde çalışılacak olan
materyalin bire bir (bit-to-bit) kopyasının alınmasını
sağlayan araçlardır. Böylelikle, incelenecek sisteminin
faaliyeti devam edebileceği için şüphelinin mağdur olması
engellendiği gibi kopya üzerinden çok daha rahat inceleme
imkânı sağlar.
Aracın Adı
Kaynak
Tableau TD1 (*2011)
EnCase (#2010-2011) (*2011)
VoomShadow 3
MacQuisition
Image MASSter Solo-4 Forensics
*:
#:

*:

tableau.com
guidancesoftware.com
voomtech.com
blackbagtech.com
ics-iq.com

Aracın Adı
DC3 File Identification Tool
ILooKIX
TheSleuth Kit
X-WaysForensics (*2009)
Autopsy

B. Ağ İnceleme Araçları (Remote Capabilities/ Remote
Forensics/ Network Forensics Tools)
Ağ yapıları ile çalışan sistemlere organize ve karmaşık
saldırıların engellenmesi, veri sızdırılmasının önlenmesi/
tespit edilmesi ve sistemi hatalardan arındırmak gibi
nedenlerden dolayı kullanılan araçlardır.
Aracın Adı

eMailTrackerPro
WinPcap
Xprobe
SmartWhoIs
#:

*:

Kaynak
emc.com/domains/netwi
tness/
emailtrackerpro.com
winpcap.org
xprobe2.org
tamos.com

LiME
Mac Memory Reader
**:

*:

Forensic4cast.com’a göre kendi alanında parantez içindeki
yılının en iyi adli bilişim aracı.

Aracın Adı
SAFE boot disk
Helix**
BackTrack
Matriux
MacForensicsLab

D. Dize Arama Araçları (String Search Tools)
Metinsel araştırmalar adli bilişim açısından son derece
önemlidir. E-posta kayıtları, internet geçmişi, anlık
mesajlaşmalar, tablolar, sunular, adres veya telefon kayıtları,
ağ ve sistem log'ları vb. işlenmiş veya işlenmesi planlanan
olaylar hakkında veri elde edinilmesini sağlamaktadır.
Aracın Adı

Kaynak
cellebrite.com
cellebrite.com
paraben.com
blackbagtech.com
mobiledit.com

G. Önyüklemeli Araçlar (Forensics Boot Environment)
Adli kopya oluşturmak veya incelemede bulunmak için;
canlı sistemlerde, yerinden sökülmesi zor olan veya
sökülmesi durumunda sistem sahibine maddi zarara
uğratabilecek yapılarda gerekli işlemlerin yapılabilmesini
sağlayan araçlardır.

Kaynak
e-fense.com/helix
accessdata.com
volatilesystems.com
code.google.com/p/lime
-forensics
cybermarshal.com

Birden fazla alan için kullanılabilecek araç

Autopsy
BlackLight

Forensic4cast.com’a göre kendi alanında parantez içindeki
yılının en iyi adli bilişim aracı.

Aracın Adı
CellebritePhysical Analyzer (*2012)
XRY (*2011)
Paraben Device Seizure
Mobilyze
MOBILedit! Forensics

C. Bellek Yakalama Ve Analiz ( Memory/ Ram Capture
and Analysis Tools)
Adli kopya oluşturma araçlarına benzer şekilde belleğin
bire bir kopyasının alınmasını ve alınmış bir kopya üzerinde
inceleme yapılmasını sağlayan araçlardır.

Helix**
FTK Imager**
Volatility

Kaynak
dc3.mil
perlustro.com
sleuthkit.org/sleuthkit
x-ways.com
sleuthkit.org/autopsy

F. Mobil Cihazlardan Veri Alma Ve Analiz (Mobile
Device Acquisition and Analysis Tools)
Mobil cihazlardan; rehber, fotoğraflar, takvimler, notlar,
sms, mms, video, e-posta, web/wap geçmişi, sosyal ağ
mesajları gibi verileri elde etmek ve incelemek için
kullanılan araçlardır.

Scmagazine.com’a göre parantez içindeki yılının en iyi adli
bilişim aracı.

Aracın Adı

Forensic4cast.com’a göre parantez içindeki yılının en iyi
adli bilişim aracı.

E. Hash Analiz Araçları (Hash Analysis Tools)
Adli bilişimde, belirli bir veri yığınını ifade etmek için
MD5, SHA1 veya SHA3-512 gibi algoritmaları kullanarak
128, 256 veya 512 bit'lik, harf ve sayılardan oluşan bir değer
elde etmeye veya elde edilmiş olan değeri doğrulamak için
kullanılan araçlardır. Kısacası, incelenecek verinin sayısal
imzasını oluşturmak veya doğrulamak için kullanılan
araçlardır.

Forensic4cast.com’a göre kendi alanında parantez
içindeki yılının en iyi adli bilişim aracı
Scmagazine.com’a göre parantez içindeki yılının en iyi
adli bilişim aracı

RSA NetWitnessNextGen (#2012)

dtsearch.com
x-ways.com
paraben.com

**:

Kaynak
forensicsoft.com
e-fense.com
backtrack-linux.org
matriux.com
blackbagtech.com

Birden fazla alan için kullanılabilecek araç

H. Silinmiş Verileri Kurtarma Araçları (Deleted File
Recovery Tools)
Dijital ortamdaki verilerin donanımsal veya kullanıcı
tarafından bilerek yahut hata ile silinmesi durumunda, bu
verilere tekrar erişim sağlamak için kullanılacak araçlar.

Kaynak
sleuthkit.org/autopsy
blackbagtech.com
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Adli Bilişim Araçları

Aracın Adı
EaseUS Data Recovery Wizard
Stellar Phoenix PartitionRecovery
R-Studio
DFL-Data Dr. Pro
File Scavenger

beklenmedik alanlarda kendini göstereceğini ortaya
koymaktadır. Suç araştırma sürecinde, bu ve benzeri yeni
alanlarda elde edinilen deneyimlerin ve geliştirilen araçların
diğer ulusal güvenlik birimleriyle paylaşılması suçun farklı
yerlerde işlenmesini engelleyeceği gibi caydırıcılığını da
arttıracaktır.
İnternet ortamında suç işleyen kişiler, forum siteleri
vasıtayla kişisel veya grupça edindikleri tecrübeleri
birbirlerine çok kolay bir şekilde aktarıp, daha sonraki
saldıralar için yeni yöntemler geliştirmektedirler. Bu durum
bilinmesine ve 2001 yılında imzaya açılan Türkiye’nin de
2010 yılında imzaladığı Avrupa Konseyi Siber Suçlar
Sözleşmesi’ne[12-13] rağmen siber suçlarla mücadele için
uluslararası boyutta, çocuk istismarı haricinde aktif ve
doğrudan bir işbirliği içerisinde bulunulan başkaca bir suç
türü bulunmamaktadır.
Siber suçlarla etkin olarak mücadele edebilmek için
işlenen suçu kanıtlayabilecek en güçlü materyal, dijital
ortamdaki verilerdir. Bu verilere erişip, bu tip suçları
araştıran ve soruşturmayı gerçekleştiren personel teknik
bilgi ve araç çeşitliliği bakımından güçlendirilmelidir.
Siber suçlarla mücadelede, adli bilişim araçları
vasıtasıyla deliller ne kadar erken elde edilirse; mevcut
davanın sonuçlandırılması hızlanacak veya oluşabilecek
zararları engelleyecektir. Bunun için alan uzmanları, saha
görevlileri ve kanun yapıcılarının bir araya gelip, teknolojik
alt yapıyı da dikkate alarak bir fikir birliğine varmaları
gereklidir. Yasal çerçeve oluştuktan sonra uygulamada
özellikle uluslararası boyutta anlık bilgi ve araç
paylaşımında birliktelik sağlanmalıdır.

Kaynak
easeus.com
stellarinfo.com
r-studio.com
datarecoverytools4u.com
quetek.com

İ. Stenografi Analiz Araçları (Steganalysis)
Resim, video gibi dosyaların içerisine gizlenmiş olan
verilerin tespiti ve bu verilere erişmek için kullanılan
araçlardır.
Aracın Adı
XStegSecret beta v0.1
Ben-4D Steganalysis
Stegdetect
Virtual Steganographic Laboratory
DigitalInvisibleInk Toolkit

Kaynak
stegsecret.sourceforge.net
stegui.sourceforge.net
outguess.org
vsl.sourceforge.net
diit.sourceforge.net

J. Windows Kayıt Defteri Analiz Araçları (Windows
Registry Analysis)
Sistemdeki kullanıcı hesaplarına, URL adreslerine, ağ ve
çalıştır geçmişi vb. gibi bilgilere ulaşılarak inceleme
yapılabilmesini sağlayan araçlardır.
Aracın Adı
RegistryRecon
ForensicRegistryEDitor (fred)
Windows ShellBagParser
RegistryDecoder
RegistryRecon

Kaynak
arsenalrecon.com
pinguin.lu
tzworks.net
code.google.com/p/registr
ydecoder
arsenalrecon.com

VI. KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

K. Veri Yazımına Karşı Koruma Araçları (Hardware
Write Block/ Software Write Block)
Adli kopyası alınacak veya üzerinde inceleme yapılacak
cihaza veri yazılmasını engellemek için kullanılan
araçlardır.
Aracın Adı
PDBLOCK Version 2.10
Tableau T8 Forensic USB Bridge
ICS Image Masster Drive Lock IDE
Digital Intelligence UltraBlock
SATA
WiebeTech Forensic SATA Dock

[5]
[6]
[7]

Kaynak
digitalintelligence.com
tableau.com
ics-iq.com
digitalintelligence.com

[8]
[9]

wiebetech.com
[10]

V. SONUÇ
Bilgi üretimi ve paylaşılması amacı ile oluşturulmuş
olan çevrimiçi ortam, günümüzde günlük yaşantının ve
mevcut iş kollarının çoğunun taşındığı sanal bir ortam
olmuştur. Bununla birlikte sanal ortam, suçluların da
ilgilisini çekmiştir. Yapılan araştırmalar[9-10], sanal
ortamda işlenen suç sayısındaki artışın hızla devam ettiğini
ve artık saldırıların çok daha özelleştiğini ayrıca meydana
getirdiği etki düzeyinin ise çok yüksek boyutlu olduğunu
göstermektedir.
Gelişmekte olan teknoloji akıllı televizyon, akıllı
buzdolabı gibi dijital ev cihazları ve ev yönetim sistemleri
sayesinde kullanıcılar çevrimiçi ağa taşınabilmektedirler. Bu
gelişmeler[11] de sanal ortamdaki tehditlerin, yeni ve

[11]

[12]

[13]
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Mobil Cihazlarda Adli Bilişim ve Malware
Analizi
Ahmet EKİM
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul/Turkey,
ahmet.ekim2@egm.gov.tr
özellikleriyle birlikte kullanım şeklinden kaynaklanabilecek
unsurları da kapsamaktadır. [2]
Mobil cihazların artan kapasiteleri ile bir bilgisayarda
saklanabilecek tüm verileri artık bu cihazlarda saklamak
mümkündür. Son yıllarda, mobil araçların kullanışlılığı ve
sundukları çözümlerin özellikleri nedeniyle, geleneksel
masaüstü sistemlerden mobil araçlara doğru geçiş
hızlanmıştır. Bunun sonucunda mobil araçların kullanımı
yaygınlaşmıştır.[3]
Bugün akıllı telefonlarımızdan bankacılık işlemleri,
mobil ödeme, mail hesapları ve sosyal medyayı kullanım
oranında büyük oranda artış olmuştur. Şirketler
çalışanlarınla haberleşmeyi kurdukları eposta sunuculara
bağlı akıllı telefonlarla yapmakta, bankalar müşterilerine
mobil internet bankacılığına teşvik etmektedir. Bankacılık
işlemleri kullanıcının oluşturduğu şifre dışında SMS ile
iletilen tek kullanımlık şifrelerle yapılmaktadır.
Zararlı yazılımlar önceleri sadece bilgisayarlar için
tehditken şimdilerde mobil cihazlar içinde büyük tehdit
oluşturmaktadır. Mobil cihazlara bulaşan bu zararlı
yazılımlar tüm rehber bilgisini ele geçirebilmekte, mesajları
okuyabilmekte, resim, video ve ses dosyalarına
ulaşabilmekte, haberiniz olmadan mesaj gönderebilmekte
hatta sizin nerelerde bulunduğunuza dair konum bilgisini
kötü niyetli kişilere ulaştırabilmektedir. Zararlı yazılımların
yaptığı işler tabiî ki bununla da sınırlı değil. Sisteme
bulaşmış olan zararlı yazılımlar, becerisine göre; ikili
görüşmeleri anlık dinleme, ortam dinlemesi, internet
aktivitelerinin takibi ve en önemlisi de kişisel bilgiler ile
birlikte kullanıcı adı ve parolaları da ele geçirebilmektedir.
Ele geçirilen bu bilgiler bankaya ait kullanıcı adı ve
parolalar ise yaşanan kayıplar daha da büyüyebilmektedir.
Günümüzde işlenen suçların %70'den fazlasında cep
telefonları bir şekilde dahil olmaktadır. Böyle bir durumda
suçu aydınlatmada mobil cihaz incelemelerinin önemi de
artmaktadır. Eski nesil cep telefonlarından rehber, mesaj,
multimedia mesaj, gelen giden ve cevapsız aramalar, notlar
ve takvim bilgisi gibi sınırlı sayıda bilgi elde edilirken yeni
nesil cep telefonlarda bu bilgilere ek olarak video, resim,
ses, konum bilgisi, e-postalar, internet geçmişi, internet
yazışmaları ve uygulama bilgilileri elde edilebilmektedir.

Özet— Akıllı telefonlar artan popülaritesi ve becerileri
sonunda, hackerların yeni hedefi olmaya başladı. Milyonları
aşan mobil uygulamalar hayatımıza kolaylık, eğlence ve
heyecan katarken bir yandan da ciddi güvenlik tehditleri
getirmiş durumda. İndirdiğiniz basit bir uygulamayla dahi
cihazımıza bulaşabilen bu zararlı yazılımlar bazen bir mailin
ekiyle bazen de bir bağlantıyı tıkladığınızda indirilen bir dosya
ile sisteme efekte olabilmektedir. Bu bildiride adli bilişim
donanım ve yazılımlarıyla mobil cihazlarda malware analizi
yapılacaktır.
Anahtar kelimeler—Akıllı telefon, zararlı yazılım, enfekt
olma
Abstract— Smart phones at the end of the growing popularity,
started to become new target of hackers. In excess of millions of
mobile applications, while adding fun and excitement, on the
other hand is brought serious security threats. The malicious
software can infect the phone when you download a small
application or a mail attachment. This paper will be performed
malware analysis on mobile phones with forensic hardware and
software.
Keywords— Smart phones, malicious software, infect

I. GİRİŞ
İngilizce orijinal ismi Computer Forensics olan adli
bilişim, içerisinde sayısal bilgi barındıran her türlü
elektronik cihazda sayısal delilin araştırılması ve
değerlendirilmesi ile ilgilenir.
Adli bilişim özel inceleme ve analiz teknikleri
kullanılarak, bilgisayarlar başta olmak üzere, tüm elektronik
medya üzerinde yer alan potansiyel delillerin toplanması
amacıyla, elektronik aygıtların incelenmesi süreci olarak
açıklanmaktadır.[1] Bu süreç içerisinde günlük kullanımda
önemi tartışılmaz bir hale gelen mobil cihazlarda adli bilişim
incelemesi üzerinde duracağız.
Günümüzde mobil cihazlar, konuşmak gibi basit bir
iletişim aracı olmanın çok ötesinde bir teknolojiye
ulaşmıştır. Bu cihazlar; kızılötesi ve Bluetooth ile başlayan
çevre cihazlar ile haberleşme yetileri, kablosuz ağlara
bağlanabilmesinden GPS uydu sistemleri ile haberleşmeye
kadar vardı. Birçok cep telefonu operatörünün
düşündüğünün aksine henüz akıllı telefonlar ile yapılan
bankacılık işlemleri beklendiği düzeye ulaşmadı. Ancak bu
cihazlar hâlihazırda bir bilgisayarın yapabildiği, aklınıza
gelebilecek hemen hemen ne varsa yapabilir duruma ulaştı.
O kadar ki web göz atıcıları, mesajlaşma yazılımları ve
şirket e-posta sunucularına erişim bu cihazların yapabildiği
basit işler arasında görülmeye başlandı. Mobil teknolojinin
sağladığı kolaylıklar beraberinde yeni güvenlik riskleri de
oluşturmaktadır. Bu riskler, cihazların taşınabilir fiziksel

II. MOBİL ADLİ BİLİŞİME GİRİŞ
Öncelikle mobil cihazlarda adli bilişim inceleme diğer
bilişim aygıtlarına oranla daha zor ve meşakkatli olduğunu
bilinmelidir. Bunun temel sebepleri arasında;
 Çok sayıda marka ve model mobil cihazın olması,
 Her geçen gün bu cihazlara yenilerinin eklenmesi,
 Geniş işletim sistemi ve firma çeşitliği,
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 İnceleme yapılan adli bilişim yazılım ve
donanımlarının sürekli güncellemesi,
 Mevcut yazılım ve donanımların bütün telefonları
desteklememesi,
 Farklı bağlantı aparatları ve şarj kabloları ile
çalışmaları,
 Batarya problemleri
 Her telefonun her veriyi kaydetmemesi,
 Şifreli ve kirptolu mesajlar,
 Güvenlik ve açılış şifreleri gibi belli başlı sorunları
söyleyebiliriz.
Bahsedilen bu sebepler dolayı mobil cihazlara özel adli
bilişim yazılımları ve donanımları üretildiğini görmek
mümkündür. Bu yazılım ve donanımlardan yazının
devamında bahsedilecektir.

 Özel bir zil sesi (Ayırt edici zil sesi ,bir
soruşturmada tanık tarafından hatırlanabilir)
 Yer ve konum bilgisi
 Yüklü Uygulamalar

Mobil Cihazlarda Veri Alanları:
Mobil cihazlar 3 bölümde veri barındırırlar. Bu alanlar,
mobil cihazın dahili hafızası, harici hafızası (Hafıza kartı)
ve sim karttan oluşmaktadır.

Şekil 2. CelleBrite yazılımı

A. Mobil Cihazın Dahili Hafızası
Bu alanda fiziksel ve mantıksal incelemeden bahsedebilir.
Mantıksal incelemede cihazın ekranında görüntülenen
verileri elde edilebilir. Fiziksel incelemede ise bit bit denilen
kopyalama metodu ile cihazın içerinde ki tüm verilere ham
haliyle anlamlandırılmamış olarak ulaşılması mümkündür.
Bu alanda silinmiş verilerde elde edilebilir.
CelleBrite ile Logical (Mantıksal) İçerik Çıkartma

Şekil 3. Cep Telefonu
B. Bellek Kartları (Memory Cards)
Taşınabilir elektronik kayıt araçlarıdır. Karttan güç
kesildiğinde dahi bilgilerin kaydedilme riski yoktur. Hatta
silinmiş imgelerin bellek kartından tekrar geri kurtarılması
mümkündür. Bellek kartları, bazen kredi kartı boyutunda
olmalarına rağmen, yüzlerce imgeyi saklayabilmektedirler.
Bilgisayarlar, Mobil cihazlar, dijital kameralar ve avuç içi
bilgisayarlar gibi birçok farklı aygıtta kullanılmaktadır. [4]
Bellek kartlarında bulunan veriler:
 Metin mesajları
 Anlık mesajlar
 Fotoğraflar
 Videolar
 Ses dosyaları

Şekil 1. CelleBrite cihazı
CelleBrite ile physical (Fiziksel) İçerik Çıkartma
Mobil Cihazların Dahili Hafızasında Bulunan Veriler:
 Gelen aramalar
 Giden aramalar
 Cevapsız aramalar
 Kişi listesi (kişisel telefon rehberi)
 Metin mesajları (SMS )
 Sohbet kayıtları (IM)
 Fotoğraflar
 Video klipler
 Takvim
 E-postalar

C. Sim Kart
SIM kart abone bilgilerini taşıyan, operatör ile bağlantı
sağlayan akıllı kart olup, mobil cihaz içine takılmaktadır.
Sim kartlarda bulunan veriler:
 Kişi listesi
 Metin mesajları (SMS )
 Gelen aramalar
 Giden aramalar
 Cevapsız aramalar

6

A. Ekim

Tarantula: Yazılımsal kullanılabilen ürün fiziksel ve
mantıksal çıkarım yapabilmektedir. Daha çok Çin malı
mobil
cihazları
desteklemektedir.
Kablo
desteği
sağlamaktadır.

Şekil 4. Hafıza Kartı

Şekil 5. Sim kart
Mobil Adli Bilişim Yazılım ve Donanımları:
Şekil 7. Tarantula donanım ve çantası

CelleBrite: Hem donanımsal hem de yazılımsal
kullanılabilen ürün fiziksel ve mantıksal çıkarım
yapabilmektedir. Kablo desteği sağlamaktadır.

Mobil Edit: Yazılımsal kullanılabilen ürün fiziksel ve
mantıksal çıkarım yapabilmektedir. Kablo desteği
sağlamaktadır.

XRY: Yazılımsal kullanılabilen ürün fiziksel ve mantıksal
çıkarım yapabilmektedir. Kablo desteği sağlamaktadır.

Şekil 8. Mobiledit Yazılımı
Şekil 6. XRY donanım ve çantası

Flasher Box: Genelde cep telefonu servis ve tamircileri
tarafından kullanılan, cep telefonu tamiri, sim ve güvenlik
kilitlerini kırmak gibi çeşitli özelliklere sahip cihazlardır.
Birden çok marka ve modeli destekleyebilmektedirler. Bu
cihazların adli bilişim incelemelerde kullanılması sakınca
oluşturabilmektedir. Doğru kullanılmadığında cihazın tüm
verilerini silebilir ya da cihaz bir daha çalışmayabilir.
Teknik açıdan kullanımı zor ve karmaşıktır. Çıkartılan
bilgiler ham verilerdir.

Paraben: Yazılımsal kullanılabilen ürün fiziksel ve
mantıksal çıkarım yapabilmektedir. Kablo desteği
sağlamaktadır.
Oxygen: Yazılımsal kullanılabilen ürün fiziksel ve
mantıksal çıkarım yapabilmektedir.
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işletim sistemidir. Windows
temellendirilmiştir.[6]

CE

çekirdeği

üzerine

BlackBerry OS:
BlackBerryOS, Java tabanlı BlackBerry marka akıllı
telefonlar için geliştirilen mobil işletim sistemidir. [7]
Apple ios:
iOS (eski adıyla iPhone OS) Apple'ın başlangıçta iPhone
için geliştirdiği ancak daha sonra iPod Touch ve iPad'de de
kullanılan mobil işletim sistemidir. Mac OS X'den
türetilmiştir. iOS içinde 4 katman bulundurmaktadır: Core
OS tabakası, Core Servisleri tabakası, Medya tabakası ve
Cocoa Touch tabakası. Yazılım cihazın içinde 500 MB'lık
bir alan kaplamaktadır. [8]
Şekil 9. Flasher Box Cihazı
III. MOBİL CİHAZLARDA MALWARE ANALİZİ
Faraday çantası
Cep telefonlarının açık kalması gereken durumlarda
operatörle iletişimi engelleyen, ortamda bir sinyal kesici
varmış gibi cihazın dış dünya ile bağlantısını kesmeye
yarayan özel çantadır. Açık bir cep telefonda kapandığında
güvenlik kilidi girme gereksinimi varsa bu çanta içerisine
muhafaza edilen telefon açık kalabilmektir.

Katlanarak büyüyen akıllı telefon kullanıcı sayısı, siber
suçlular için cazip bir alan haline gelmektedir. Akıllı
telefonlara, casus yazılım veya zararlı kodlar, e-posta
eklerindeki bir fotoğrafın açılması, zararlı kod gömülü web
sayfasının ziyaret edilmesi, bluetooth bağlantısı, çoklu
multimedia mesajları ve mesaj içerisinde gelen bir linkin
tıklanması ile bulaşabilmektedir. Siber suçluların akıllı
telefonlara zararlı kod bulaştırmadaki en önemli nedenleri
arasında bankacılık şifrelerine ulaşma amacı yatmaktadır.
Geçmişte hackerlar kullanıcıların bilgisayarlarına sızarak
internet bankacılığı bilgilerini (Banka hesap numarası ve
kullanıcı şifresi) alabilmekteydi ancak günümüzde internet
bankacılığı ve mobil bankacılık işlemleri kullanıcının
oluşturduğu şifre dışında SMS ile iletilen tek kullanımlık
şifrelerle yapılmaktadır. Hackerler bu şifrelere ulaşmak için
zararlı yazılım bulaştırılmış bilgisayardan banka sitelerine
girildiğinde, zararlı yazılım tarafından bankanın güvenlik
uygulaması olduğunu belirten ancak hackerlara ait olan yeni
bir pencere açmaktadır. Kullanıcıdan bu pencereye cep
telefonu numarası, cep telefonu marka ve model bilgilerini
girmesi istenmektedir. Kullanıcı kendisinden istenilen bu
bilgileri ilgili kutucuklara girip formu yolladığında,
kullanıcının cep telefonuna bir SMS geliyor ve SMS
içerisinde "E-Güvenlik sertifika linkini içeren mesaj aldınız,
kuruluma devam etmek için SMS mesajındaki linke tıklayın"
şeklinde virüs linkinin olduğu bir mesaj geliyor. Mesaj
içeriğindeki bağlantı linkini tıklayarak uygulamayı indiren
kullanıcının cep telefonuna zararlı yazılım bulaşmış oluyor.
Cep telefonlarına bulaştırılmış zararlı yazılım ile tek
kullanımlık SMS şifrelerin farklı bir cep telefonu numarasına
iletilmesi sağlanıyor.

Şekil 10. Faraday Çantası
Mobil Cihazlarda İşletim Sistemleri:
Android:
Android, Google, Open Handset Alliance ve özgür
yazılım topluluğu tarafından geliştirilen, Linux tabanlı,
mobil cihaz ve cep telefonları için geliştirilmekte olan, açık
kaynak kodlu bir mobil işletim sistemidir. Android,
aygıtların fonksiyonelliğini genişleten uygulamalar yazan
geniş bir geliştirici grubuna sahiptir. Android için
halihazırda 250,000'den fazla uygulama bulunmaktadır.
Google Play ise, Android işletim sistemi uygulamalarının
çeşitli sitelerden indirilebilmesinin yanısıra, Google
tarafından işletilen kurumsal uygulama mağazasıdır.
Geliştiriciler, ilk olarak aygıtı, Google'ın Java kütüphanesi
aracılığıyla kontrol ederek Java dilinde yazmışlardır. [5]

Şekil 11'da gösterilen örnekte zararlı yazılım bulaştırılmış
bir sistemden kullanıcının banka sitesine erişimi ile zararlı
yazılım tarafından bankadan geliyormuş gibi sahte bir mesaj
iletisi gösterilmektedir.

Windows Mobile:
Windows Mobile Microsoft şirketi tarafından PDA ve
akıllı telefonlar gibi mobil cihazlar için tasarlanmış olan bir
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Şekil 11. Zararlı yazılım tarafından kullanıcıya gösterilen
sahte ileti
Kullanıcı şekil 11'da gösterilen iletideki bilgileri
doldurup gönder butonuna bastığında girmiş olduğu cep
telefonuna link içeren bir SMS gelmektedir.

Şekil 13. Cep telefonu bellek kartında zararlı yazılıma ait
kayıtlar
Kullanıcıya ait cep telefonun fiziksel çıkarı üzerinde
yapılan malware taraması sunucunda sms ile gelen linkte ve
bellek kartında bulunan zararlı yazılımın cep telefonun dahili
hafızasında da tespit edildiği Şekil 14’de görülmektedir.

Şekil 14. Cep telefonun fiziksel çıkarımında zararlı
yazılıma ait kayıtlar.

Şekil 12. Cep telefonuna gönderilen zararlı dosya linki
içeren SMS

Zararlı yazılımın kullanıcıya ait cep telefonunda SMS
yazma, gönderme ve alma yetkilerini kullandığı Şekil 15’de
görülmektedir.

Kullanıcı şekil 12'de gösterilen SMS ile gelen linki
tıkladığında zararlı yazılım cep telefonu dahili hafızası yada
hafıza kartına inmiş oluyor.

android.permission.RECEIVE_SMS
android.permission.SEND_SMS
android.permission.WRITE_SMS

Şekil 15. Cep telefonun fiziksel çıkarımında zararlı
yazılıma ait kayıtlar.
Zararlı yazılımın kullanıcıya ait cep telefonunda bir
numarayı Admin (Yönetici) olarak yetkilendirdiği, bu
numaraya kullanıcıya gelen tüm mesajların bir kopyasını
gönderdiği Şekil 16’da görülmektedir.
9
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Şekil 15. Zararlı yazılımın atadığı admin numarası
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bilişim teknolojilerinin sağladığı kolaylıklar beraberinde
yeni güvenlik riskleri de getirmiştir. Özellikle mobil
teknolojinin gün geçtikçe artmasıyla birlikte, bu alandaki
suçlarda da çok büyük artışlar görülmektedir. Teknoloji ve
saldırganların artan becerileri suçu ve suçluyu tespit
edilebilmede bu alanda yetiştirilmiş özel uzman personel
ihtiyacını arttırmıştır. Çoğu akıllı telefonda özel donanım ve
yazılım kullanılmadan kötü amaçlı yazılım tespit etmek
neredeyse imkânsızdır. Bu donanım ve yazılımlar maliyet
açısından pahalı, kullanımı açısından da son derece karmaşık
ve zordur. Uzman sayısı arttırmak amacıyla eğitim
programları, özel ekipmanlar ve laboratuar ortamları
kurulmalıdır.
Topluma mobil cihazların karşı karşıya olduğu tehditler
yeterli seviyede anlatılmalı, farkındalık oluşturulmalı,
alınacak önlemler hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca bu

teknolojileri alt yapılarında kullanan firmaların gerekli
güvenlik önlemlerini alması sağlanmalıdır.
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“biliĢim suçları” olarak tanımlanırken, bu sistemlerin sadece
araç olarak kullanıldığı, geleneksel suçlar olarak tabir edilen
tipleri de “biliĢim sistemleri aracılığı ile iĢlenen suçlar”
olarak isimlendirilmektedir [3]. Bu bağlamda, hırsızlık,
dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kiĢisel verileri yayma ve özel
hayatın gizliliğini ihlal gibi asayiĢ suçları da biliĢim
sistemleri aracılığı ile iĢlenen suçlar arasında yer almaktadır.
Bu çalıĢmada; Türkiye genelinde bir örgüt aracılığıyla
biliĢim yoluyla iĢlenen 16 dolandırıcılık suçu örneği
verilerek,
biliĢim yoluyla iĢlenen bu suçun özellikleri
üzerinden, Türkiye’de biliĢim suçlarının önlenmesi için
temelde alınması gereken tedbirler vurgulanmak istenmiĢ,
ayrıca iĢlenen biliĢim suçu bilimsel ortamda sunularak,
farkındalığın arttırılması amaçlanmıĢtır.

Abstract—Although technological advances facilitate our
lives, these technological advances bring with the different
problems and crime types. Fraud crimes are one of the crimes
against public order. Cases of 16 frauds by informatics, which
are committed through an organization in different countries of
Turkey, were given in this study. It was wanted to emphasize
basically which precautions could be taken for the prevention
of the crimes committed by informatics.
Crimes committed by informatics are increasing with each
passing day. In this regard, legal measures should be taken, as
well as inter-agency cooperation should be provided, should not
be neglected in the subject of public awareness.
Keywords— Crimes against public order, fraud, informatics,
mobile telephone.

II. BULGULAR
I. GĠRĠġ

2012 yılı içerisinde 16 kiĢiyi (savcı ve polis unvanlarını
kullanarak ve banka aracılığı ile) iletiĢim yoluyla dolandıran
bir örgüt tespit edilmiĢtir.
Eylemlerle ilgili olarak faillerin dördünün kimliği tespit
edilmiĢ ancak iki farklı telefon numarasını kullanan diğer
kiĢi ya da kiĢilerin açık kimlikleri tespit edilememiĢtir. Açık
kimliği tespit edilen faillerin olay tarihi itibarıyla 3’ünün
20’li yaĢlarda, birinin 40 yaĢında olduğu belirlenmiĢtir.
Olay tarihinde mağdurların en küçüğü 37, en büyüğü ise
62 yaĢında olup, yaĢ ortalaması 53±9.9’dur. Faillerin
mağdurlarını, çeĢitli illerin Ġl Özel Ġdarelerinden, Orman
Bölge Müdürlüklerinden ve TCDD çalıĢanlarından seçtiği, 1
mağdurun da Çocuk Büro Amirliği’nde çalıĢan komiser
yardımcısı olduğu görülmüĢtür. Mağdurların 10’unun
idareci, 6’sının memur konumundaki kiĢilerden oluĢtuğu
belirlenmiĢtir.
ÇalıĢmaya konu olan suçların 14’ü dolandırıcılığa teĢebbüs,
2’si ise dolandırıcılık niteliğindedir. BiliĢim yoluyla iĢlenen
dolandırıcılık ya da dolandırıcılığa teĢebbüs eylemlerinin
özellikleri Tablo 1’de verilmiĢtir.

ĠLĠMĠN ilerlemesi ve buna bağlı olarak teknolojinin
geliĢmesiyle hayatımız kolaylaĢmıĢ olmakla birlikte,
geliĢen teknolojinin hızına ayak uydurmak hem kiĢisel
olarak, hem de kurumlar düzeyinde zorlaĢmıĢtır. Bu durum,
uygulamada çeĢitli zorluklara, bazen hak kayıplarına ve
bazen de teknolojik imkanlar kullanılarak iĢlenen suçların
mağduru olmaya sebep olmaktadır.
Teknolojideki geliĢmeler her alanda etkisini göstermiĢ
olup, haberleĢme alanında da büyük ilerlemeler
kaydedilmiĢtir. Türkiye’de 1960-70’li yıllarda sabit telefon
bağlatmak o kadar zorken, sabit telefon bağlatmak için
“telefona yazılmak” diye bir kavram söz konusu iken ve yine
eve telefon bağlansın diye oldukça yüklü miktarda paralarla
birkaç yıl sıra beklenirken, günümüzde artık sabit telefon
kullanımı yerini internet bağlantılı cep telefonlarına, internet
üzerinden hem sesli, hem de görüntülü görüĢme olanaklarına
bırakmıĢtır. Teknolojinin haberleĢme alanındaki kullanımı
uzakları yakın etmiĢ, sevdiklerimizle istediğimiz her an
iletiĢim halinde olmamızı, iĢ hayatında iĢlerin daha hızlı ve
kolay bir Ģekilde çözülmesini sağlamıĢtır. Ancak,
teknolojideki bu geliĢmeler farklı suç türlerini ve daha
önceki suç türlerinde teknolojinin getirdiklerinden
yararlanmayı ön plana çıkarmıĢ olup, kontrol edilmesi güç
sorunları da beraberinde getirmiĢtir [1,2]. Neticede, “biliĢim
suçları” kavramı ve “biliĢim yolu ile iĢlenen suçlar” kavramı
ortaya çıkmıĢtır. Bilginin, programların servislerin,
ekipmanların veya haberleĢme ağlarının yıkımı, hırsızlığı,
yasadıĢı kullanımı, değiĢtirilmesi veya kopyalanması,

B

Tablo 1: BiliĢim Yoluyla ĠĢlenen Dolandırıcılık/Dolandırıcılığa
TeĢebbüs Suçlarının Özellikleri
Suç Tarihleri
Suçun Yeri
Sayısı)
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(Mağdur

02–18 Ağustos 2012
Denizli (2), Elazığ (2), Hakkari (1),
Ġzmir (2), Kastamonu (3), Samsun
(2), ġırnak (1), Tekirdağ (2)

A. Kaya, U. E. Bilgin, A. Mollaoğlu, A. Koçak, E. Ö. Aktaş

Suçun Niteliği
Toplam Fail Sayısı
Bir Olaydaki Fail Sayısı
Faillerin
Kullandıkları
Unvanlar
BiliĢim Aracı
Eylemin ġekli

düĢünülmüĢtür. Her kesimden kiĢiler mağdur olabilmekle
birlikte, bu çalıĢmadaki mağdurların daha çok idareci
konumundaki kiĢilerden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Mağdurların
ayrıca belli kamu kurumlarından seçilmiĢ olduğu
saptanmıĢtır. Bu durum, biliĢim suçları ile mücadele için
emniyet güçlerinin yanında; kamu ve özel kurum ve
kuruluĢların iĢbirliği içerisinde olması ve kurumlar
düzeyinde
de
önlemlerin
alınması
gerekliliğini
göstermektedir.
2010 yılında Adana’da yapılan bir yüksek lisans tezinde
2006-2009 yılları arasında meydana gelen biliĢim suçları
değerlendirilmiĢ ve internet üzerinden iĢlenen suçların ilk
sırasında dolandırıcılık suçu tespit edilmiĢtir [9]. BiliĢim
yolu ile iĢlenen dolandırıcılık suçunda en sık kullanılan
yöntemlerden birisi de bu çalıĢmada olduğu gibi bankaların
aracı kılınması ile gerçekleĢtirilmesidir [9].
Suçun iĢlenmesi sırasında unvan kullanımının sık olduğu
bilinmektedir. Bu çalıĢmada da “Komiser” ve “Cumhuriyet
Savcısı” unvanlarının kullanıldığı görülmüĢtür. Emniyet
güçleri tarafından zaman zaman bu kapsamda bilgilendirme
mesajları cep telefonlarına gönderilmektedir. Halkın
bilgilendirilmesi amacıyla gönderilen bu mesajlarda “adınıza
çok sayıda hat çıkarılmıĢ ve terör örgütü tarafından
kullanılıyor” ya da “banka hesaplarınıza giriliyor, biz bu
Ģahısları tespit etmeye çalıĢıyoruz” gibi ikna edici cümlelerin
yanı sıra, “Operasyonun gizliliği var, kimsenin duymaması
gerekiyor, herhangi bir Ģahsa söylerseniz, olayı deĢifre
ederseniz gözaltına alınırsınız” Ģeklinde insanları tehdit eden
korku ve panik uyandıran ifadelere inanılmaması yönünde
uyarılar yapılmaktadır. Halkın biliĢim yoluyla iĢlenen suçlar
açısından bilinçlendirilmesine, özellikle cinsel istismar
suçları gibi sonuçları diğer suçlara göre daha ağır olan bazı
suçlarda
riskli
grupların
ayrıca
ele
alınarak
bilgilendirilmelerine özen gösterilmesi gerekmektedir.
Günümüzde her köĢe baĢında neredeyse sorgusuz sualsiz
bir Ģekilde, cep telefonu hattı satıĢının olmasının telefon
aracılığı ile iĢlenen suçlarda artıĢa sebep olduğu
düĢünülmektedir. Bazen kiĢilerden habersiz adlarına hatlar
açılabilmektedir. Bunu önlemek için, Bilgi Teknolojileri
ĠletiĢim Kurumu tarafından “Mobil Hat Sorgulama Sistemi”
oluĢturulmuĢtur. KiĢiler internet üzerinden http:hatsorgulama.btk.gov.tr adresine girerek kendi üzerlerine kaç
tane hat açıldığını öğrenme imkanına sahiplerdir. KiĢi adına
habersiz hat açılması durumunda açılan hat hangi GSM
Ģirketine ait ise o Ģirketin ortak sorumluluk altına gireceği
belirtilerek caydırıcı önlemler alınmaya çalıĢılmaktadır.
Bunun haricinde diğer yasal eksikliklerin de giderilmesi
gerekmektedir. Türkiye 2010 yılında Siber Suçlar
SözleĢmesi’ne imza atmıĢ olmasına rağmen günümüzde
halen bu sözleĢmeye uygun ek düzenlemeler yapılmamıĢtır
ya da tamamlanmamıĢtır.
Sonuç olarak; biliĢim yoluyla dolandırıcılık gibi asayiĢ
suçları sıkça iĢlenmekte olup, asayiĢ suçları dıĢındaki diğer
suçlarda da biliĢim araçları kullanılmaktadır. Örneğin, cinsel
istismar ve cinsel saldırı olgularında da cep telefonu ve
bilgisayarlar ile MSN, facebook gibi internet sayfaları
kullanılmakta
ve
bu araçlar suçun iĢlenmesini
kolaylaĢtırmaktadır. Bu nedenle, gerekli önlemlerin alınması
için bilimsel çalıĢmalar geniĢletilmeli ve yapılmalı, mağdur,

Zonguldak (1)
Örgüt kurarak biliĢim yoluyla
dolandırıcılık ve dolandırıcılığa
teĢebbüs
Kimliği belirlenen 4 kiĢi
En az 2
Komiser ve Cumhuriyet Savcısı
Cep Telefonu
Mağdurlara, “bir suç Ģebekesinin
kredi kartına girerek para çektiği,
kiĢilerin
tespit
edildiği
ve
yakalanmaları
için
yardımcı
olmasının gerektiği, operasyonun
gizli olduğu, bu nedenle kimseye bir
Ģey söylenmemesi ve telefonun
sürekli açık tutulması gerektiği,
Adliyeye
giderek
nöbetçi
Cumhuriyet Savcısıyla görüĢmesi
gerektiği” söylenmiĢtir.
Bu arada 2. fail adliye giriĢindeki
polis memurunu arayarak, kendisini
savcı olarak tanıtmıĢtır. 1. failin
telefonda görüĢtüğü mağdurun adını
söyleyerek, bu kiĢinin yakını
olduğunu ve adliyeye geleceğini,
ancak
kendisinin
adliyede
olamayacağı
için
…..
nolu
telefondan
kendisine
bilgi
verilmesini istediği tespit edilmiĢtir.
Mağdurun adliyeye gelmesi üzerine,
polis memuru belirtilen numaradan
kendisini savcı olarak tanıtan kiĢiyi
arayarak,
telefonu
mağdura
vermiĢtir. Mağdur kendisini savcı
olarak tanıtan kiĢiyle konuĢmuĢ ve 2.
fail kendisinden en yakın …
bankasından …. TL kredi çekmesini
ve talimat beklemesini istemiĢtir.

III. TARTIġMA
BiliĢim suçu türleri, teknolojinin suç aracı olarak
kullanılmasına paralel olarak artıĢ göstermektedir [3-5]. Bu
artıĢ sadece suçun türü açısından söz konusu olmayıp,
sayısal olarak da biliĢim suçlarında ve biliĢim yoluyla
iĢlenen asayiĢ suçlarında bir artıĢ söz konusudur [5].
AsayiĢ suçları arasında yer alan dolandırıcılık suçunun,
insanlık tarihi kadar eski olduğu belirtilmektedir [6].
Dolandırıcılık suçu, ekonomik suç türleri baĢlığı altında
incelenmekte olup, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
(TCK) 157. maddesinde “Hileli davranıĢlarla bir kimseyi
aldatıp, onun veya baĢkasının zararına olarak, kendisine
veya baĢkasına bir yarar sağlamak” Ģeklinde tanımlanmıĢtır
ve TCK’nın 158. maddesinde dolandırıcılık suçunun nitelikli
halleri belirlenmiĢtir [7,8]. TCK’nın 158. maddesinin 1/f
bendinde ise, biliĢim yoluyla iĢlenen dolandırıcılık suçuna
yer verilerek suçun telefon, bilgisayar gibi biliĢim araçları ile
iĢlenmesi ağırlaĢtırıcı sebep olarak değerlendirilmiĢtir [7].
Dolandırıcılık suçunu iĢleyenlerin genel özelliklerini
belirten çalıĢmalar yapılmıĢtır [8]. Sunulan çalıĢmada da;
faillerin bir takım özellikleri belirlenmiĢ olup, çalıĢmadaki
faillerin yaĢının ve cinsiyet özelliğinin yapılan çalıĢma ile
benzer olduğu tespit edilmiĢtir. BiliĢim yolu ile iĢlenen
suçlarda fail ve mağdur profilleri ile suç profillerinin
çıkarılmasının, eylemlerin çözümünü kolaylaĢtıracağı
12
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suçlu ve suç profilleri çıkarılmalıdır. Bu konuda hem yasal
önlemler alınmalı, hem kurumlar arası iĢbirliği sağlanmalı
hem de halkın bilinçlendirilmesi konusu ihmal
edilmemelidir.
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İzmir, il ve ilçelerinde noter huzurunda gerçekleşen alım
satım işlemleri sonrası kişiler dolandırıldıklarını beyan
ederek şikayetçi olmuşlardır. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü
Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından İzmir
ilinde ve adı geçen diğer illerde “oto alım-satım
dolandırıcılığı” olaylarının gerçekleştiği, dolandırıcılık
yoluyla alınan araçların İzmir’de satıldığına dair şikayetlerin
artması üzerine başlatılan çalışmalarda; bu tür suçların ferdi
olmaktan çok organize bir biçimde yürütüldüğü, grupların
organize suç örgütleri yapılanmasına sahip olduğu, iş
bölümü ve hiyerarşik yapılanmalarının bulunduğu
anlaşılmıştır.
Oto dolandırıcılığı eylemlerinde bulunan şüphelilerin,
dolandırıcılık yapacakları illerde günlük kiraya verilen
mobilyalı evleri bir kaç günlüğüne kiraladıkları, örgütün
eylem planı dahilinde yanlarında açık kimlikleri tespit
edilemeyen ve suç kaydı bulunmayan bayan şahısları da
dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları, internet üzerinden
araçlarını satılığa çıkaran şahıslarla özellikle yüz yüze
görüşme sonrası evlerine davet ettikleri, evi kendi evleriymiş
gibi gösterdikleri, evde bulunan örgüt üyelerinin aile fertleri
gibi davrandıkları, bu yolla ve davranışlarla dolandırılan
kişinin güvenini kazandıkları belirlenmiştir. Yaptıkları plan
dahilinde hareket eden şüphelilerin, aralarından bir kişiyi
noterdeki alım-satım işlemi için araç sahibi ile birlikte notere
gönderdikleri, özellikle güvenlik kamerası bulunmayan
noterlerin tercih edildiği saptanmıştır. Araç sahibine, aile
ferdi rolündeki diğer kişinin bankaya gittiği ve para çekme
işlemini gerçekleştirdiği, işlemin bitmek üzere olduğu
izleniminin verildiği, paranın hazırlandığı ve evde verileceği
belirtilmiş, araç sahibinin kişilere duyduğu güven nedeniyle
parasını almadan satış işlemini noter huzurunda
gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Noterdeki işlemlerin
tamamlanmasının ardından araç sahibine paranın elden
teslim edileceği söylendiğinden, araç sahibi ile birlikte
şüphelinin tekrar kiralanan eve geldikleri, evde bulunan ve
aile ferdi rolünü üstlenen diğer şüphelilerle birlikte alım
satımla ilgilenen tüm şüphelilerin çeşitli bahanelerle teker
teker evden ayrıldıkları, evde kalan son şüphelinin araç
sahibine ailedeki fertlerle beraber hep birlikte evde yemek
yeme teklifi yaptığı, bu bahaneyle yemek siparişi vermek
üzere evden araçla birlikte ayrıldığı saptanmıştır. Evde tek
başına kalan araç sahibinin bankadan çekilen parayı almak

Abstract— In the field of technology developments in
criminal cases, the informatics age dull the changes started in
the name of theft and fraud, crime, technology and information
possibilities of the processed using has become. Forensic
informatics applied techniques suspects are defined to capture
the obtained evidence in a criminal provided. Criminal laws
informatics crimes or information technologies with the tools of
processing of the forms of the developing technology, in parallel
with the updating and unlawful action shall be taken against
these crimes is the most important consideration.
Keywords— Fraud, technology crime, auto theft, forensic
sciences

I. GİRİŞ
AYATIMIZI kolaylaştırmak amacıyla yaşantımızın her
alanına giren bilişim ve internet teknolojilerinin olumlu
sonuçları yanında kötü amaçlı kişilere de bir takım
kolaylıklar sağladığı, bu durumun birçok sorunu da
beraberinde getirdiği görülmektedir [1]. Gelişen teknoloji ile
birlikte suç olgusunda bilişim çağına dönük değişimler
başlamış, gerek bilişim gerekse bilişim yoluyla işlenen
asayiş uçlarında artış olmuştur [1,2]. Yaşanan bu
gelişmelerle adi hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlar,
teknoloji ve bilişim olanakları kullanılarak işlenebilmekte ve
yeni suç türleri oluşmaktadır [1,3,4].
Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmelerle birlikte suçun
aydınlatılabilmesi amacıyla bilimsel metodolojilerin
kullanılması da gündeme gelmiştir. Suçla ilgili dijital
delillerin bozulmadan ve zarar görmeden anlaşılabilir bir
şekilde adalet önüne sunulmaya hazır hale getirilmesi,
bilimsel teknik prensiplerle delillerin incelemesi süreci adli
bilişimin alanına girer [1].
Bu çalışma, adli bilişimin tanımlanması ve suçluların
yakalanmasındaki öneminin vurgulanması amacıyla,
yaşamımızın her alanında kullandığımız internet, cep
telefonu, bilgisayar gibi teknolojilerin yeni suç işleme
yöntemlerine zemin hazırlayan araçlar haline nasıl geldiğini
ve dolandırıcıların evrak üzerinde hukuka uygun olan
işlemleri gerçekleştirerek nasıl haksız kazançlar elde ettiğini
göstermesi açısından olgu sunumu haline getirilmiştir.

H

II. OLGU
2011-2012 yılları arasında, Çanakkale, İzmit, Balıkesir ve
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üzere bir müddet daha beklediği, durumdan şüphelenmesi
üzerine kişilere telefonla ulaştığında şüphelilerin çeşitli
bahanelerle onu oyaladıkları ve kaçmak için zaman
kazandıkları, kaçma işlemini güvenceye aldıktan sonra
telefonlarını kapattıkları, elde ettikleri araçları bir an önce
elden çıkarmak için İzmir’deki galericilere sattıkları tespit
edilmiştir.
İnternet üzerinden satış ilanı aracılığı ile tanıştıkları kişiler
tarafından dolandırıldıklarını beyan ederek adli makamlara
müracaaat eden araç sahiplerinin, araçlarının devir işlemini
rızaları ile gerçekleştirmeleri nedeniyle, olayların hukuki
anlaşmazlık olarak değerlendirildiği, eylemlerin evrak
üzerinde hukuka uygun olmasından dolayı şüphelilerin kendi
kimliklerini gizleme ihtiyacı duymadıkları, güvenlik
kameralarının bulunmadığı noterlerin tercih edilmesi
nedeniyle rahat davrandıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda,
şüphelilerin adli mercilerde araç sahibine tezat oluşturacak
bir şekilde ifade verdikleri, araç sahibi ile ilk temas
kurulmasından alım-satım işlemine dek olan sürede yalnız
olduklarını, parayı araç sahibine tam ve eksiksiz olarak elden
verdiklerini belirttikleri, kamerasız noterlerde alım satım
işlerini gerçekleştirdiklerinden kendi aleyhlerine delil elde
edilememesi
nedeniyle
haklarında
yürütülecek
soruşturmadan kurtuldukları saptanmıştır.
İnternet satış şirketleri üzerinden satılık otomobil ilanı
veren kişilerin dolandırıldıklarına dair şikayetlerin artması
üzerine
başlatılan
çalışmalarda;
meydana
gelen
dolandırıcılık olaylarının ferdi olmaktan çok, iş bölümü ve
hiyerarşik yapılanmaya sahip organize suç örgütleri
tarafından yürütüldüğünün tespit edilmesiyle soruşturma
genişletilmiştir. Soruşturma dosyası kapsamında örgüt
üyeleri haklarında iletişim tedbiri uygulanmış olup
şüphelilerin
dolandırıcılık
eyleminde
bulunurken
faaliyetlerini gizlemek için kendi aralarında şifreli kelimeler
kullandıkları, telefon hatlarını sık sık değiştirdikleri, telefon
konuşmalarında
teşebbüste
bulundukları
ve
gerçekleştirdikleri eylemler hakkında görüşme yapmamaya
dikkat ettikleri tespit edilmiştir.

davranışları tanımlamadığı, kanun gerekçesinde de bu konu
ile ilgili bir açıklama olmadığı, bilişim suçlarının birçoğunda
bilişim sistemlerinin suçun işlenmesinde araç olarak
kullanıldığının görüldüğü, bu durumun, bilişim suçları ile
bilişim sistemleri kullanılarak işlenen diğer suçların
(hırsızlık, dolandırıcılık vb.) ayrılmasında sıkıntı doğuracağı
eleştirisi getirilmektedir [5].
Bilişim suçlarında suçun unsuru insan değildir. Suç,
otomatize edilmiş bir program aracılığıyla işlenmişse bilişim
suçu olarak tanımlanmaktadır [8]. Bu ayrım, suçun
niteliğinin belirlenmesinde, bilişim suçu veya bilişim
aracılığıyla
işlenen
bir
suç
olup
olmadığının
değerlendirilmesinde önemlidir. Türk Ceza Kanununun 243246. maddeleri arasında “bilişim sistemine girme”, “sistemi
engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”,
“banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi alt
başlıklarda “Bilişim Suçları” ile ilgili düzenlemeler yer
almaktadır [6].
Dolandırıcılığı meslek edinen kişilerin çevreye güven
veren yapıda, ikna gücü yüksek, iyi niyetli izlenimi veren ve
zeki kişiler olmaları ortak özellikleri olup, zekaları sayesinde
uzun
dönem
yakalanmadan
eylemlerine
devam
edebilmektedirler.
Olgu
sunumumuza
konu
olan
dolandırıcılık suçlarının eylem karakteristiğine bakıldığında;
şüphelilerin dolandıracakları kişileri özellikle internet satış
şirketleri aracılığıyla buldukları, önce yüz yüze görüşerek ve
hiç pazarlık etmeden anlaştıkları, kısa bir tanışmanın
ardından kiraladıkları eve davet ettikleri, “iyi bir aile”
izlenimi vererek kişinin güvenini kazandıkları, paranın evde
verileceği vaadiyle satıcıya para vermeden aracı
devretmesini sağladıkları görülmektedir. Kişinin kendi rızası
ile devir işlemini gerçekleştirmesi, planlanan eylemler için
genellikle kamera kaydı yapılmayan noterlerin seçilmesi ve
yapılan işlemin evrak üzerinde hukuka uygun olması
nedeniyle şüpheliler hakkında delil elde edilememektedir.
Teknoloji ve bilişim alanında meydana gelen ilerlemelerin
suç işlemeyi kolaylaştıran yöntemlerin gelişmesine yol açtığı
bilinmektedir. Olgu sunumumuza konu olan olaylarda; örgüt
üyesi olduğu düşünülen şüpheliler hakkında iletişim tedbiri
konulması ve teknik takip sayesinde suç konusu olan
eylemler hakkında delil elde edilebilmiştir. Teknolojiye
paralel olarak gelişen adli bilişim teknikleriyle; suçlu
bireylerin tanınması, yakalanması ve suçla ilgili delillerin
elde edilmesi de kolaylaşmakta ve şüphelilerin tanımlanarak
yakalanmaları, elde edilen delillerle ceza almaları
sağlanmaktadır. Ancak hukukta yer alan kanunsuz suç,
suçsuz kanun olmaz prensibi nedeniyle kanunda suç olarak
tanımlanmamış bir eylemin cezalandırılması mümkün
değildir. Bu nedenle, ceza kanunlarında bilişim suçlarının
veya bilişim araçları ile işlenme biçimlerinin gelişen
teknolojiye paralel olarak güncellenmesi ve hukuka aykırı
eylem olarak hüküm altına alınması bu suçlarla mücadele
etmede en önemli husustur. Ayrıca olgu sunumumuzda
olduğu gibi bilinen dolandırıcılık yöntemleri dışında
kullanılan değişik yöntemlerin kamuyla paylaşılması
kamunun bilinçlenmesi açısından da oldukça önemli
olacaktır.

III. TARTIŞMA
Dolandırıcılık, temelde “iyi niyet kuralının ihlali” olarak
tanımlanabilmektedir [5]. Bu eylemler, günlük hayatta veya
ticari ortamlardaki insan ilişkilerinde serbest olanla yasak
arasında kalan ince çizgidir [5]. Ceza Kanununda ise
dolandırıcılık; “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun
veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına
yarar sağlama” olarak tanımlanır ve “Malvarlığına Karşı
Suçlar” başlığı altında yer almaktadır. Dolandırıcılık
eyleminin bilişim sistemlerinin, banka veya kredi
kurumlarının araç olarak kullanılması ile işlenmesi “nitelikli
dolandırıcılık” kapsamında değerlendirilmektedir [6,7].
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, gerek bilişim
suçlarında gerekse bilişim yolu ile işlenen asayiş suçlarında
artışa yol açmıştır [2]. Bu nedenle bilişim sistemleri
aracılığıyla yapılan dolandırıcılık eylemlerine sıkça
rastlanmaktadır.
Hukuki bakımdan, dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi
için hem hileli davranışların bulunması hem de bir kimsenin
aldatılması gerekmektedir [5]. Ancak, kanunun hileli
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rahatlıkla yapabiliyor.
Bu durum suçlunun yakalanabilmesi için kolluk
kuvvetlerinin klasik suç soruşturmalarının yanı sıra daha farklı
soruşturma tür ve yöntemlerine başvurmasını diğer ülkelerin
kolluk kuvvetleriyle daha sıkı işbirliği yapmasını gerektiriyor.
Tabi ki bütün bunların yapılabilmesi için de yeterli kanuni
düzenlemelerin
yapılarak
bu
tür
soruşturmaların
aydınlatılmasında doğru ve etkin adımların atılmasının
sağlanması gerekiyor.
Ülkemiz Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesine 2010
yılında taraf olmuştur. Her ne kadar ilk yayınlandığı yıllarda
sözleşmeye imza atmamış olsak da iç mevzuatımızda
değişikliklere gidilmiş ve bu kapsamda 5237 sy Türk Ceza
Kanunu (TCK) ve 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
yenilenmiş, değiştirilmiştir. 2005 yılında yürürlüğe giren
TCK’da “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında toplam 4
(dört) madde halinde bilişim suçları ve cezaları tanımlanmıştır.
Yine 2005 yılında yürürlüğe giren CMK’da ise md. 134’de
“Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde
arama, kopyalama ve elkoyma” başlığı altında bilgisayar ve
bilgisayar kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma
işlemleri düzenlenmiştir. Daha sonra 2007 yılında 5651 sy.
“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile de içerik,
yer ve erişim sağlayıcılar ile toplu kullanım sağlayıcıların
yükümlülükleri düzenlenerek uyulmadığı takdirde cezai
yaptırımlar getirilmiştir.
Bir başka konu ise sadece siber suçun değil tüm suçların
aydınlatılması için Cumhuriyet Savcısının istemi ve
mahkemenin vereceği kararla Ceza Muhakemesi Kanunun
134. Maddesinin gereğinin yapılmasıdır ki bu madde şu
talimatları verir;
1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette
delil elde etme imkânının bulunmaması halinde,
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin
kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile
bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar
kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek
metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.
2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar
kütüklerine
şifrenin
çözülememesinden
dolayı
girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması

Abstract— As a result of the fact that internet services have
expaned rapidly all over the world the concept of crime has
globalized just as the internet itself. This globalization has
brought about the types of crimes that are observed as result of
communication between computer systems or people in different
countries. It is clear that the classical investigation that is done to
investigate and arrest cyber criminals isn’t sufficient. In addition
to this, if there is no other way of collecting evidence, with the
approval of court, 134th article of Criminal Procedure Code
enable us to carry out a search in the computer, computer
programmes and computer files that are used by suspect, to
acquire images from digital materials and to form a text after
solving these these materials. In this study, the problems
experienced in cyber-crime investigations and the problems of
134th article of CMK in practical application have been
discussed.
Keywords— CMK
computer forensic.
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I. GİRİŞ
ER geçen gün hayatımızda daha fazla yer almaya
başlayan teknoloji ve teknolojik cihazlar yaşantımızı daha
da kolaylaştırıyor, görsel ve metinsel olarak hızlı ve rahat bir
iletişim sağlıyor. Bununla beraber kötü niyetli şahıslar da bu
gelişmelere ayak uyduruyorlar ve faaliyetlerini icra etmek için
bu teknolojik araçları daha sık kullanır duruma geliyorlar.
TUİK Ocak-Mart 2012 verilerine göre 16-74 yaş grubundaki
şahısların %48,7’si bilgisayar, %47,4’ü internet kullanıyor. [1]
Dünyada internetin en çok kullanıldığı ülke 538.000.000
(Beşyüz otuz sekiz milyon) kullanıcıyla Çin, onu ABD
245.200.000 (İkiyüz kırkbeş milyon ikiyüz bin) kullanıcıyla
takip ediyor. Bu listede Türkiye 36.500.000 (Otuzaltı milyon
beşyüz bin) kullanıcıyla 15. (On beşinci) sırada yer alıyor. [2]
Bu yaygın kullanım bize küreselleştiğimizi, kişilerin suç
işlemesinde dünyanın neresinde olduğunun bir anlam ifade
etmediğini, suç işlemek için bu geniş ağda bulunmanın yeterli
olduğunu gösteriyor. Herhangi bir suç türünde suçlunun olay
yerinde bulunması gerekmiyor. Hakaret etmek, banka
hesaplarını boşaltmak, kişilere ait olan internet hesaplarını
(sosyal site, e-posta ve diğer interaktif hesaplar) çalmak,
kişisel verileri (resim, video ve şahıslara ait diğer dokümanlar)
çalmak hatta ve hatta devletlerin en gizli bilgilerini çalmak
kilometrelerce uzaktan internet, telefon gibi araçlar vasıtasıyla
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halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların
alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir.
Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların
alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın
iade edilir.
3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi
sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.
4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak
şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa
geçirilerek imza altına alınır.
5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da,
sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası
alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu
husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza
altına alınır.

şartlar altında yapılan bu testler ve bu testleri yapan tüzel veya
gerçek kişiler hakkında herhangi bir düzenleme yoktur. Bu
testler sırasında yapılacak olan bir suiistimal eğer yapılan
protokolde bununla ilgili herhangi bir hüküm yoksa ne
olacaktır. Şu anda genel hükümler ve yapılmış olan protokol
baz alınarak anlaşmazlıklar çözülmeye çalışılıyor. Halbuki
bunun tanımlanması ve her iki tarafın da güvence altına
alınması gerektiği görüşündeyiz.
Gelelim suç ve suçluyla mücadele noktasında yapılacak olan
soruşturma yöntemlerine. Soruşturma yöntemlerinin nasıl
olacağını düzenleyen CMK md 134 haricinde herhangi bir
düzenleme yoktur. Bu madde de sadece bilgisayar ve
bilgisayar kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma
işlemleri düzenlenmiştir.
Siber Suçlar Sözleşmesini imzalamadan önce ve sonrasında
da en çok tartışılan konulardan bir tanesi kişisel bilgiler. Eğer
istenirse bu sözleşmeye göre vatandaşların kişisel bilgilerinin
diğer ülkelerle paylaşılıp paylaşılmayacağı.
Bu konuda şu ana kadar bir açıklık yok ancak bu tür
bilgilerin kayıtsız şartsız paylaşılmasının söz konusu
olmayacağı, daha farklı konularda da uluslararası işbirliği
yapan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adli soruşturma
kapsamında diğer polis teşkilatları ile koordineli hareket
edeceği kanaatindeyiz. Ancak yapılacak olan iş birliği ve bilgi
paylaşımının ne şekilde, hangi durumlarda yapılacağının,
koordineli olarak yapılacak soruşturmaların şeklinin
düzenlenmesinin gerekliliği de ortadadır.

2008 yılının Temmuz ayında Ankara Barosunun düzenlemiş
olduğu “Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve
Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El Koyma” konulu
panelde konuşmacı İstanbul Bilgi Üniversitesi üyesi Leyla
KESER BERBER’in dile getirdiği “… 134. Madde, bugünkü
yapısı itibariyle polisin yapacağı arama elkoyma ve incelemeyi
bu şekilde çözümlüyor. 134, bu yapısı itibariyle bugün
baktığımızda örneğin, Emniyet Teşkilatı’nın kullandığı Adli
Bilişim aygıtları, Adli Bilişim teknolojileri ve incelemelerinin
aslında gerisinde kalan bir hüküm dolayısıyla asıl tartışılması
gereken konulardan birisi CMK 134, bu haliyle ihtiyaca cevap
veriyor mu vermiyor mu? …” [3].

B. CMK 134 Açısından Yaşanan Sıkıntılar
CMK md 134’ün birinci fıkrasında inceleme yapılmasının
şartı ve ne şekilde inceleme yapılması gerektiği anlatılmıştır.
Başka surette delil elde etme imkanının olmadığı durumlarda
Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine mahkeme kararıyla
şüphelinin kullandığı bilgisayar, bilgisayar programları ve
bilgisayar kütüklerinde arama yapılabileceği, kopya
alınabileceği ve çözülerek metin haline getirilebileceği
belirtilmiştir. Burada dikkati çekmek istediğimiz nokta
şüphelinin kullanmış olduğu materyaller hususu. İşlem
yapılacak olan dijital materyali şüphelinin kullanmış olması
yeterlidir. Bunun yanında aklınıza şu soru gelebilir peki işlem
yapılacak olan materyal şüphelinin kullanımında değilse,
maktule ait bir materyalse ne olacak? Kanunda mağdur,
maktul, müştekilerin dijital materyalleri ile alakalı hiçbir
düzenleme yoktur. Günümüzde bu materyallerin incelemesi
savcı talimatı ile yapılmakta ve birçok intihar, cinayet ve kayıp
vakaları incelemeler sayesinde çözülebilmektedir. Ayrıca
burada kopya alınması olarak düzenlenmişken uluslar arası
arenada ve ülkemizde adli bilişim uzmanlarının da kullanmış
olduğu bit to bit imaj olarak isimlendirilen sadece görünen
alanların değil tüm diskin birebir kopyasının alınması yolu
tercih ediliyor.[5] Bu imaj alma işleminin süresi de imajı
alınacak diskin kapasitesi ve durumuna göre değişmekle
beraber 500 gb bir materyalin imaj alma işlemi 3-4 saat
sürebilmektedir. Yani bir soruşturma kapsamında olay yerine
giden polisin karşısına 500 gb kapasiteli sabit diski olan on
adet bilgisayar çıkmış olsa imaj alma işlemi en iyi ihtimalle

II. TARTIŞMA
A. Soruşturma Açısından Sıkıntılar
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesini Türkçe’ye
çevirten ve http://i-v-h-p.blogspot.com sitesinden yayın yapan
İnternet ve Hukuk Platformu (İvHP)’ye göre bu sözleşmenin
üç hedefinin olduğu özetlenebilir. Bunlar;
 Uluslararası iş birliği,
 Siber suçların ortak tanımlarının yapılması,
 Soruşturma yöntemlerinin tanımlanmasıdır.
Siber suçlarla mücadelenin etkin ve verimli olarak
yürütülmesini sağlamak ve dijital delillerin incelenmesi için
destek veren görevli daire başkanlıklarının ve taşra
teşkilatındaki birimlerin dağınık yapısının tek bir çatı altında
toplanması amacıyla 2011 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Daire Başkanlığı ve
taşralarda şube müdürlükleri kurulmuştur.[4] Uluslar arası
işbirliği konusunda diğer ülkelerin polis teşkilatları ile irtibat
noktası oluşturularak söz konusu sözleşmenin üç hedefinden
birinin yerine getirildiğini görmekteyiz.
Siber suçların ortak tanımlarının yapılması noktasında ise
gerekli tanımların TCK ve 5651 sy kanunda ve ilgili
yönetmeliklerinde
yapıldığını
bilmekteyiz.
Burada
gördüğümüz ve açıklığa kavuşturulmasının uygun olacağını
düşündüğümüz “Güvenlik Zafiyeti Testleri” (Penetration
Test). Bir çok firmanın kendi bilişim sistemlerindeki zayıflık
ve açıkları tespit etmek için ikili protokollerle belirlenen
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30-40 saat gibi bir süre alacaktır.
Ayrıca burada kullanılan bilgisayar, bilgisayar programları
ve bilgisayar kütükleri ifadelerinin kullanılması uygulamada
ikilemlere sebep olmuş, cep telefonları ve veri depolayan diğer
cihazların (CD, DVD, USB Bellek) durumları farklı
değerlendirilerek farklı uygulamalar geliştirilmiştir. Avrupa
Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesinin “Saklanan Bilgisayar
verilerinin aranması ve bunara el konulması” başlıklı 19.
maddesinde bilgisayar sistemi ya da bu sistemin parçası ve
bunlarda saklanan veriler ile bilgisayar verilerinin saklandığı
cihazlar denilerek geniş bir kapsam sunmuş ve ikilem
çıkmasını engellemiştir. Günümüzde cep telefonlarının da
verileri sakladığı ve bu verileri işleyebildiği göz önünde
bulundurulduğunda bu cihazların da aynı kategoride
değerlendirilmesi gerektiği ortadadır.
İkinci ve çok tartışılan fıkrada dijital materyallere el koyma
işlemi düzenlenerek bu işlemi şartlara bağlamıştır. Şifrenin
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş
verilere ulaşılamaması durumunda çözümün yapılabilmesi
veya kopyanın alınabilmesi için el koyma işleminin
yapılabileceği belirtilmiştir. Bu durum uygulamada bazı
sıkıntılara yol açmaktadır. Öncelikle bir dijital materyalde yer
alan bilgiler üzerinde şifre olup olmadığını belirlemek için
olay yerinde inceleme yapmak gerekliliği şarttır. Diğer taraftan
dijital materyallerde kullanılan işletim sistemleri kendi
özelliklerine has olmak üzere bir bilgisayar kullanıcısının
normalde göremeyeceği alanlar içerir. Bu alanların da
inceleme aşamasında araştırılması gerekir. Bir de bu duruma
önceki paragrafta belirttiğimiz sürenin uzaması da
eklendiğinde olay yerinde imaj alma işlemi imkansız hale
gelmektedir. Ayrıca ülkemizin bazı bölgelerinde terör
faaliyetleri olduğu da göz önüne alındığında olay yerinde
kolluk kuvvetinin hem kendi hem çevresindekilerin
güvenliğini bu kadar uzun bir sürede koruyabilmesi büyük bir
efor gerektirmektedir.
Yine ikinci fıkranın devamında el konulan materyalin
şifresinin çözülmesi veya kopyalamanın yapılabilmesi halinde
söz konusu materyalin derhal geri teslim edileceği
belirtilmiştir. Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesinin
“Saklanan bilgisayar verilerinin aranması ve bunlara el
konulması” başlıklı 19. Maddesinin 3. Fıkrasının d bendinde
yetkili mercilere, erişilen bilgisayar sistemindeki söz konusu
verilerin erişilemez, kullanılamaz hale getirilmesi ya da
silinmesi yetkisinin verilmesi gereğinden bahsedilmiştir. Yani
içerisinde çocuğun cinsel istismarı ile ilgili görüntü ve resimler
gibi içerik bakımından suç unsuru bulunan verilerin geri
getirilemeyecek şekilde silinmesi veya erişilemez kılınması
yetkisi tanınmıştır. Hukuki mevzuatımızda bu konu ile alakalı
herhangi bir düzenleme olmadığından uygulamada farklılıklar
mevcuttur. Soruşturma aşamasında suç unsuru bulunan dijital
materyalin şüpheliye geri teslim edildiği veya suç eşyası olarak
adli emanete alındığı uygulamaları görmekteyiz.
Üçüncü fıkrada ise teknik tabiriyle imaj alma (kopyalama)
işleminden bahsedilmiştir. Uygulamada yapılan bu işlem
sonucunda ilgili materyalin veya verinin parmak izi

hükmündeki hash değeri çıkarılarak delil üzerinde bütünlük
sağlanmaktadır.[6]
Dördüncü fıkrada istenmesi halinde oluşturulan kopyanın
bir suretinin şüpheliye veya vekiline tutanak karşılığı
verileceği belirtilmiştir.
Beşinci ve son fıkrada ise canlı inceleme olarak tabir
edebileceğimiz olay yerinde inceleme yapılarak sadece suç
unsuru olan verilerin yazdırılıp raporlanması düzenlenmiştir.
Bu işlem olayın durumuna göre şüphelinin lehine olacak bir
durumdur ancak eğer incelenen materyalde suç unsuruna
rastlanırsa ne yapılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu suç
unsurları şüphelide kalmaya devam mı edecektir yoksa o
materyalin tamamına suç eşyası gözüyle bakılarak el
konulacak mıdır? Bu şüphe de uygulamada ikilem
yaratmaktadır.
Aylık Bilişim Kültür Dergisinin 2011 Nisan sayısında
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkan Yardımcısı
Bülent YÜCETÜRK’ün röportajında verilerin güç elde
edilmesi, kolay değiştirilebilmesi ve yok edilebilmesinin
bilişim suçlarının aydınlatılmasını zorlaştırdığı, ayrıca tedbire
kovuşturma
sırasında
kovuşturma
makamlarınca
başvurulamayacağını vurgularken CMK 134. maddenin de
yeniden düzenlenip uygulamadaki tereddütlerin giderilmesini
dile getirmiştir.[7]
III. SONUÇ
Netice itibariyle 2010 yılında imzaladığımız Avrupa
Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi’ni iç hukukumuza bir nebze
uyguladığımız
ancak
daha
netleştirilmesi,
açıklığa
kavuşturulması ve kanunlarla güvence altına alınması gereken
hususların bulunduğu görülmektedir.
Yeni yapılacak düzenlemelerle diğer klasik suç
soruşturmalarının CMK’da düzenlendiği gibi ayrıntılı olarak
siber suç soruşturmalarının da düzenlenmesi,
Olay yerinde kopya alma işlemlerinin uzun zaman alması
hem kolluk kuvvetleri hem de şüpheli açısından sıkıntılar
doğurduğu, kopya alma işlemlerinin laboratuar ortamlarında
daha sağlıklı olacağı ancak el koyma işlemlerinde de delil
zincirinin bozulmasına mahal vermeyecek yeni düzenlemelerin
yapılması,
Tanım karmaşıklığının giderilmesi,
İncelenen materyalde başkaca suç unsuruna rastlandığında
ne yapılacağının detaylandırılması gerekmektedir.
Dünyadaki bu gelişmelere ayak uydurarak gerek
mağduriyetlerin
giderilmesi
gerek
siber
suçların
aydınlatılabilmesi için yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği
kanaatindeyiz. Unutulmamalıdır ki ortam sanal olsa da işlenen
suç gerçektir.
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II. STEGANOGRAFİ

Abstract—With the development of technology, text, image
and sound data is stored digitally and could be shared with
everybody else. In this case, the necessity of ensuring the
information security that is important to us comes up. To
provide information security, cryptography and steganography
is used. These techniques can be used either alone or as
complementary to each other. In cryptography, data becomes
unintelligible with the use of various algorithms. In
steganography, data is stored in an innocent-looking
environment to prevent the awareness of its existence. In this
study, text steganography methods are examined and with the
use of place describing words, the method makes information
hiding on text data is proposed.
Keywords—Information Hiding,
Semantic Methods, Data Security.

Text

Steganografi bilgi gizleme yöntemlerinin önemli bir alt
dalıdır [1,2]. Steganografi‟nin amacı gizli mesaj ya da
bilginin varlığını saklamaktır. Taşınmak istenen mesaj bir
başka masum görünüşlü ortamda saklanarak, üçüncü
şahısların iletilen mesajın varlığından haberdar olması
engellenir.
Steganografi
kelimesi
kökleri
“στεγασος”
ve
“γραΦειν”‟den gelen Yunan alfabesinden türetilmiştir. Tam
olarak anlamı “kaplanmış yazı” (covered writing) demektir
[3].
Steganografinin
tarihçesi
oldukça
eskilere
dayanmaktadır [4]. Heredot, İran Savaşları sırasında,
kafasını kazıtıp kafa derisinin üzerine, gizli bir mesajın
dövmesinin yapılmasına izin veren bir ulaktan
bahsetmektedir. Mesaj yazıldıktan sonra ulak saçının
uzamasını beklemekte, daha sonra ulak mesajı bekleyen
kişiye ulaşmakta, kafasını tekrar tıraş etmekte, böylelikle
mesaj ortaya çıkmaktadır. Bu yöntem bilinen ilk
steganografi uygulamasıdır. Daha sonraki zamanlarda
steganografi, harflere müzik notalarının atanması, I. ve II.
Dünya Savaşlarında kullanılan mors kodları, II. Dünya
savaşı
esnasında
başarıyla
uygulanan
görünmez
mürekkeplerin kullanımı gibi uygulamalarla karşımıza
çıkmaktadır [5]. Günümüzde sayısal veriler üzerinde
steganografi uygulamaları yapılmaktadır.
Bilimsel ortamda steganografi çalışmaları 1983 yılında
Simmons tarafından “Prisoner Problem”‟in [6] tanımlanması
ile başlamaktadır. Bu problemde Alice ve Bob
hapishanededir ve hapishaneden kaçmak için planlar
yapmaktadırlar. Fakat bu planların gardiyan Willie‟ye fark
ettirilmeden yapılması gerekmektedir. Eğer Willie bunu fark
ederse kaçma planları suya düşecektir. Bu nedenle de çeşitli
gizli haberleşme yöntemleri geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu yaklaşımda içine bilgi gizlenen ortama örtü verisi
(cover-data) veya örtü nesnesi (cover-object), oluşan ortama
da stego-metin (stego-text) veya stego-nesnesi (stego-object)
denmektedir [7].
Metin, ses, sayısal resim ve video dosyaları üzerine veri
saklanabilir. Her ortam için farklı yöntemler ve algoritmalar
geliştirilmiştir.
Metin steganografi, taşıyıcı verinin text olduğu
steganografi koludur. Genellikle uygulanması zor bir veri
gizleme şeklidir ve saklanacak veri miktarı az olmaktadır.
Metin steganografi uygulanırken orijinal metin üzerinde
değişiklik yapılabilir ya da amacı sadece veriyi saklamak
olan yeni bir metin oluşturulabilir. Bunun gerçekleştiriminde
kullanılabilecek yöntemler şunlardır [8]:
 Açık Alan Yöntemleri (Open Space Methods)

Steganography,

I. GİRİŞ
ON yıllarda bilgisayar
sistemlerinin güvenliği ve
özellikle bilgi güvenliği oldukça önemli bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. İnternetin yaygınlaşmasıyla metin,
resim, ses vb. gibi birçok veriyi içeren dosyalar etkin bir
şekilde dünyanın birçok yerindeki insanlar tarafından
paylaşılabilir hale gelmiştir. Fakat hayatı kolaylaştıran bu
iletişim ağı çok ciddi güvenlik açıklarını da beraberinde
getirmiştir. Birbiriyle haberleşen iki kişi arasındaki iletişim
bir üçüncü kişi tarafından erişilebilir ve değiştirilebilir hale
gelmiştir.
Bunu engellemek amacıyla çeşitli koruma mekanizmaları
geliştirilmiş ve yeni teknolojiler ve uygulamalar ortaya
çıkmıştır. Şifreleme ve bilgi gizleme teknikleri bunların en
önemlileridir.
Bilgi gizlemede amaç iletişimin bir üçüncü kişinin fark
edemeyeceği şekilde yapılmasıdır. Şifrelemede üçüncü kişi
gizli bir bilginin gönderildiğinden haberdardır, fakat bilgi
gizleme yöntemleriyle iki kişi arasındaki iletişimin gizli bir
şekilde yapılması mümkün olmaktadır. Böylelikle üçüncü
kişi arada gizli bir iletişim olduğunu fark edememektedir.
Bilgi gizleme, gönderilecek bilginin önemli olduğu birçok
alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Steganografi eski çağlardan
bu yana kullanılan, bilgi gizlemenin önemli bir alt
disiplinidir. Günümüzde artık steganografik teknikler sayısal
(dijital) bilgilerin güvenliği için kullanılmaktadır.
Bu çalışmada metin steganografide kullanılan anlamsal
yöntemler incelenmiş ve yer-yön belirten kelimeler ile bilgi
gizlemeyi amaçlayan bir yaklaşım önerilmiştir.

S
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- Satır Kaydırma Kodlaması
- Kelime Kaydırma Kodlaması
- Gelecek Kodlaması
 Sözdizimsel Yöntemler (Syntactic Methods)
 Anlamsal Yöntemler (Semantic Methods)

bir işlemdir. Bu nedenle kelimelere iki bitlik değer
atanmıştır. Bilgi gizleme için kullanılacak kelimeler Tablo
1‟de verilmiştir. Her sütundaki kelimeler aynı iki bitlik koda
karşılık gelmektedir.

Açık alan yöntemleri anormal gözükmeyen iki kelime
arasında ekstra boşluklar, satır sonu boşlukları, satırlar
arasında normalden biraz daha farklı aralıklar ya da harflerin
yazım şekillerinin değiştirilmesi gibi yöntemler ile
yapılmaktadır. Genellikle basılmış metinler üzerinde
kullanılan yöntemlerdir ve anlaşılabilmesi için orijinal metne
ihtiyaç duyarlar.
Sözdizimsel yöntemler dokümanı kodlamak için noktalama
işaretlerini kullanır [9]. Örneğin aşağıdaki iki cümle ilk
bakışta aynıymış gibi gözükmektedir, fakat dikkatlice
bakıldığında ilk cümlenin fazladan bir „,‟ işareti içerdiği
görülmektedir. Bu yapıların biri “1”, diğeri de “0” olarak
belirlenmekte
ve
kodlama
işlemi
bu
şekilde
gerçekleştirilmektedir.

içerisinde
sağında
başında
kuzeyinde
önünde
altında
içerisinde

Tablo 1: Bilgi gizlemek için seçilen kelimeler
arasında
yanında
ortasında
solunda
çevresinde
etrafında
yukarısında
dışında
üstünde
güneyinde
doğusunda
batısında
karşısında
aşağısında
arkasında
boyunca
sonunda
kıyısında
arasında
yanında
ortasında

Kelime karşılıklarının tahmin edilmesini zorlaştırmak
amacıyla sütunlara karşılık gelen iki bitlik değerler her
gizleme işlemi için değiştirilmektedir. Bu değişim işlemi 1-4
arasında belirlenen bir rastgele değere göre kaydırma
mantığına göre yapılmaktadır ve gizlenmiş bilginin elde
edilmesi işleminde de kullanılması gerektiği için metnin ilk
satırına gizlenmektedir. Bu gizleme işleminde de “haziran”,
“temmuz”, “ağustos” ve “eylül” kelimeleri seçilmiştir ve
sırasıyla “0”, “1”, “2”, “3” kaydırma değerlerine karşılık
gelmektedir. Örneğin, üretilen değer “0” ise tablodaki
kelimelerin iki bitlik karşılıkları Tablo 2‟deki gibi
olmaktadır. Üretilen rastgele değerin “2” olması durumunda
ise karşılık gelen değerler de Tablo 3‟teki gibi olur.

“bread, butter, and milk”
“bread, butter and milk”
Açık alan yöntemlerinin ve sözdizimsel yöntemlerin
uygulanmasında dezavantaj oluşturabilen durumlar ile
karşılaşılabilir. Örneğin, bu yöntemlerin sayısal ortamdaki
text veriler için uygulanması sonrasında basit bir kelime
işlemci programı ile metnin içerisinde bilgi saklandığı
kolaylıkla sezilebilir. Şöyle ki; günümüzde kullanılan kelime
işlemci programları metin üzerinde var olan hataları tespit
edip etiketlemektedir. Ayrıca bu programlarda bulunan
hataları otomatik düzeltme işlemi de gizlenen verinin
kaybolmasına neden olabilmektedir.
Anlamsal Yöntemler de W. Bender ve arkadaşları
tarafından ortaya atılmıştır [9]. Bu yöntemde eşanlamlı
kelimelere birincil ve ikincil değerler atanmaktadır. Sonra bu
değerler “1” ve “0” olarak binary‟e dönüştürülmektedir.
Örneğin “big” kelimesi birincil, “large” kelimesi de ikincil
olarak işaretlenmiş olsun. Birincil “1”, ikincil de “0” olarak
binary‟e çevrilmektedir.

Tablo 2: Üretilen Kaydırma Değerinin “0” olması durumu
00
01
10
11
içerisinde
arasında
yanında
ortasında
sağında
solunda
çevresinde
etrafında
başında
yukarısında
dışında
üstünde
kuzeyinde
güneyinde
doğusunda
batısında
önünde
karşısında
aşağısında
arkasında
altında
boyunca
sonunda
kıyısında
içerisinde
arasında
yanında
ortasında
Tablo 3: Üretilen Kaydırma Değerinin “2” olması durumu
10
11
00
01
içerisinde
arasında
yanında
ortasında
sağında
solunda
çevresinde
etrafında
başında
yukarısında
dışında
üstünde
kuzeyinde
güneyinde
doğusunda
batısında
önünde
karşısında
aşağısında
arkasında
altında
boyunca
sonunda
kıyısında
içerisinde
arasında
yanında
ortasında

III. ÖNERİLEN METİN STEGANOGRAFİ YÖNTEMİ
Anlamsal yöntem kullanan metin tabanlı steganografi
uygulamalarında
genellikle
eş
anlamlı
kelimeler
kullanılmakta ve seçilmiş olan kelimeye tek bir bit değeri
atanmaktadır. Fakat bu durumda bir karakterin metin
içerisine gizlenebilmesi için 8 kelimeye ihtiyaç
duyulmaktadır.
Önerilen yöntemde eş anlamlı kelimeler yerine yer ya da
yön belirten kelimeler kullanılmakta ve her kelimeye iki
bitlik değer atanmaktadır. Bu değerler “00”, “01”, “10” ve
“11” olarak kodlanmıştır.
Bir kelimeye ne kadar fazla bitlik değer atanırsa cümle
içerisine o kadar fazla kelime seçeneği konulması
gerekmektedir. Örneğin 3 bit atanacaksa cümlenin içinde
“000”, “001”, “010”, “011”, “100”, “101”, “110”, “111”
değerlerini karşılayacak 8 farklı kelime seçeneği yer
almalıdır. 4 bit atanırsa 16 kelime seçeneği olmalıdır. Böyle
bir durumda her kelime seçeneğinin cümlenin anlamını
bozmaması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek oldukça zor

Gizlenmek istenen bilgiyi saklayacak şekilde bir otomatik
metin oluşturma işleminin uygulanmasının zorluğu nedeniyle
örtü-verisi olan ana metin tarafımızdan oluşturulmuştur. Ana
metni oluşturan cümlelerde bilgi gizlenecek yerlere Tablo
1‟in 4 ayrı sütununda yer alan kelimeler seçenek olarak
sunulmuştur. Her sütundan seçilen 4 ayrı kelime cümlenin
anlamını değiştirmeyecek şekilde belirlenmiştir.
Bilgi gizleme için kullanılacak ana metnin bir kısmı
kelime seçenekleriyle birlikte aşağıda verilmiştir.
“Şehrin karmaşasından sıkıldığınızda güzel bir kaçamak
yapmak isterseniz özellikle haziran/temmuz/ağustos/eylül
ayında bir hafta sonu için önerebileceğimiz bir rotadır sizler
için. Dağların içerisinden/arasından/yanından/ortasından
kıvrıla kıvrıla giden bu yol büyüler yolcularını.
Sağında/solunda/çevresinde/etrafında yemyeşil ağaçların
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yer aldığı virajlı ama keyifli bir yoldur. Bu masal gibi yol en
sonunda sizi şirin bir sahil kasabasına getirir.
Kasabaya giriş yolunun başında/yukarısında/yanında/
üstünde durup baktığınızda karşınıza çıkan deniz
görüntüsüyle büyüler insanı. Bembeyaz kumlar ve mavileşen
bir deniz kamaştırır gözlerinizi. Bu şirin belde
doğusunda/batısında/kuzeyinde/güneyinde yer alan dağa
dayamıştır sırtını. Genellikler iki katlı olan evler birer inci
gibi yamaçlardan denize doğru dizilmişlerdir. Beyaz evlerin
arasında/ortasında/önünde/dışında daracık sokaklar ve bu
sokaklarda tarihi kalıntılar ve birçok hikâye vardır.
Birbirine gizemli geçitler gibi bağlanmış olan bu
sokaklardan,
denize
doğru
inerken,
çevremizde/etrafımızda/önümüzde/ karşımızda şen şakrak
gülüşleriyle ortalığı neşelendiren birçok çocuk gözünüze
çarpar,
hepsi
oyunlar
oynar.
Sağınızdaki/solunuzdaki/çevrenizdeki/etrafınızdaki birçok
tarihi eser de çocukların bu oyunlarına ortak olmuştur.
Burada yaşamak geçmişi de bugüne katmaktır. Beyaz
evlerin kapılarında oturmuş, dantel yapan, çayını
yudumlayan,
yanındaki/karşısındaki/üstündeki/altındaki
komşuya seslenen ev hanımlarına rastlarsınız, yöresel
kıyafetlerini giyinerek sabahtan akşama sohbet ederler
birbirileri ile yoldan geçen her yabancıya selam verirler
gülümseyerek.”
Metinde yer-yön belirten kelimelerin arka arkaya yer
alması şüphe uyandıracak bir durum olacağından, ana metin
yer-yön belirten kelime içermeyen cümleler de eklenerek bir
tatil yazısı şeklinde oluşturulmuştur. Bu işlem ana metnin
uzamasına neden olsa da gizlenecek bilgi için oldukça
masum görünüşlü bir örtü verisi (cover-data) haline
gelmiştir.
Örnek olarak “a” harfinin metnin içine nasıl gizlendiği
inceleyelim. Kaydırma değerini belirleyen rastgele değerin
“0” olarak üretildiğini varsayalım. Bu durumda bilgi gizleme
için seçilen kelimelerin yer aldığı Tablo 1‟de ilk sütunda
bulunan kelimeler “00”, ikinci sütundaki kelimeler “01”,
üçüncü sütundaki kelimeler “10” ve dördüncü sütundaki
kelimeler de “11” değerlerine karşılık gelecektir. Rastgele
değer “0” olduğu için ana metnin içinde ilk cümlede kırmızı
renk ile işaretlenmiş, ay belirten kelimelerden ilki
seçilecektir. Üretilen rastgele değerin belirtildiği cümle şu
şekilde oluşacaktır:
“Şehrin karmaşasından sıkıldığınızda güzel bir kaçamak
yapmak isterseniz özellikle haziran ayında bir hafta sonu
için önerebileceğimiz bir rotadır sizler için.”
Sonrasında gizli bilgiyi taşıyan metnin oluşturulması için
yeşil olarak belirlenmiş kelime gruplarından uygun olan
kelimelerin seçilmesi işlemi vardır. Bunun için öncelikle “a”
harfinin 8 bitlik binary karşılığı bulunmalıdır. “a” harfinin
ASCII karşılığı “97” ve binary karşılığı “01100001” dir.
Elde edilen binary karşılığın ilk ikilisi olan “01” verisi
“Dağların
içerisinden/arasından/yanından/ortasından
kıvrıla kıvrıla giden bu yol büyüler yolcularını.” cümlesine
gizlenecektir. Bu cümledeki seçeneklerden Tablo 1‟e göre
“01” e karşılık gelen kelime “içerisinden” olduğu için
oluşacak cümle “Dağların içerisinden kıvrıla kıvrıla giden
bu yol büyüler yolcularını.” şeklindedir. Gizleme işlemine
bu şekilde devam edildiğinde “a” harfinin gizlenmesi sonucu
oluşan stego-metin aşağıdaki gibidir:

“Şehrin karmaşasından sıkıldığınızda güzel bir kaçamak
yapmak isterseniz özellikle haziran ayında bir hafta sonu
için önerebileceğimiz bir rotadır sizler için. Dağların
içerisinden kıvrıla kıvrıla giden bu yol büyüler yolcularını.
Çevresinde yemyeşil ağaçların yer aldığı virajlı ama keyifli
bir yoldur. Bu masal gibi yol en sonunda sizi şirin bir sahil
kasabasına getirir.
Kasabaya giriş yolunun başında durup baktığınızda
karşınıza çıkan deniz görüntüsüyle büyüler insanı.
Bembeyaz kumlar ve mavileşen bir deniz kamaştırır
gözlerinizi. Bu şirin belde güneyinde yer alan dağa
dayamıştır sırtını.”
Üretilen rastgele değer “3” olduğunda ise “a” harfini
gizlediğimizde oluşan stego-metin ise şu şekildedir:
“Şehrin karmaşasından sıkıldığınızda güzel bir kaçamak
yapmak isterseniz özellikle ağustos ayında bir hafta sonu
için önerebileceğimiz bir rotadır sizler için. Dağların
ortasından kıvrıla kıvrıla giden bu yol büyüler yolcularını.
Sağında yemyeşil ağaçların yer aldığı virajlı ama keyifli bir
yoldur. Bu masal gibi yol en sonunda sizi şirin bir sahil
kasabasına getirir. Kasabaya giriş yolunun yanında durup
baktığınızda karşınıza çıkan deniz görüntüsüyle büyüler
insanı. Bembeyaz kumlar ve mavileşen bir deniz kamaştırır
gözlerinizi. Bu şirin belde batısında yer alan dağa
dayamıştır sırtını.”
Yukarıdaki örneklerden de görüleceği üzere Tablo1‟de
sütunlardaki
kelimelere
karşılık
gelen
değerlerin
değiştirilmesi işlemi farklı stego-metinleri oluşturmaktadır.
Böylelikle saldırganların bilgiyi gizleyen kelimelere ait kod
karşılıklarını sezebilmeleri zorlaşmaktadır.
Bilgi gizleme işlemi yapılırken gizlenecek bilgi
yerleştirildikten sonra metin kesilmemektedir. Bu işlem ana
metnin
anlam
bütünlüğünün
bozulmaması
için
yapılmaktadır. Bazı durumlarda gizlenecek bilginin bittiği
yer bir paragrafın ortası olabilmektedir ve bu durum da
dikkatli kişilerde şüphe uyandırabilecektir. Bilgi gizleme
işleminin bittiği yer gizlenmiş verinin elde edilmesi işlemi
için önemli olduğu için bu cümlenin sonuna “…”
konulmaktadır. Bu işaretten sonra ana metinde bulunan
cümlelerdeki kelime seçeneklerinden “00”‟a karşılık gelen
kelimeler seçilerek stego-metin tamamlanmaktadır.
IV. GELİŞTİRİLEN UYGULAMA
“M-Stego” adı verilen uygulama Microsoft Visual Studio
2012 ortamında C# dili kullanılarak geliştirilmiştir.
Uygulama Türkçe harfler ve noktalama işaretleri için de
sorunsuz çalışmaktadır. Ana metine “Trakya Üniv.” kelime
grubunun saklanması işlemi sonucunda elde edilen stegometin Şekil 1‟de gösterilmiştir.
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miktarı arttırılabilir. Güvenliğin arttırılması amacıyla da
gizlenecek bilgi bir şifreleme algoritması ile şifrelenebilir.
Şifreleme ve sıkıştırma algoritmalarının her ikisinin
kullanımıyla yüksek güvenlik ve kapasite sağlanabilir.
Bu çalışmada yer-yön belirten kelimeler kullanılarak
metin içerisine veri gizleyen bir steganografi uygulaması
anlatılmıştır. Bilgi gizleme için kullanılan her kelimeye iki
bit değer atanmıştır. Bunun için bilginin gizleneceği alanda
cümlenin anlam bütünlüğünü bozmayacak 4 kelime
seçeneğinin bulunması gerekmektedir. Bu da kapasitekelime oranı açısından optimum bir yaklaşım olarak
değerlendirilebilir. Gizleme için kullanılan kelimelerin yer
aldığı Tablo1‟deki sütunlara karşılık gelen iki bitlik
değerlerin her gizleme işleminde değiştirilmesiyle de kelime
karşılıklarının tahmin edilmesi zorlaştırılmıştır. Böylelikle
yöntemin güvenliği arttırılmıştır.
Anlamsal
yöntem kullanan
metin
steganografi
uygulamaları için farklı nitelikteki kelime grupları
kullanılarak ya da kelimelerin yapısal özelliklerinden
faydalanılarak da veri gizleme işlemi gerçekleştirilebilir.

Şekil 1: “Trakya Üniv.” kelime grubu gizlenmiş metin.

Gizlenmiş bilgiyi geri elde etme işlemi de Şekil 2‟de
gösterilmektedir.
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V. SONUÇ
Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırsa da kişisel ve
gizlilik taşıyan verilerin korunması gerekliliğini de
beraberinde getirmektedir. Önemli ve hassas verilerin etkin
bir şekilde korunması ve güvenliğinin sağlanması konusu
özellikle ticaret, iletişim, sağlık ve askeri alanlarda oldukça
dikkat edilmesi bir konudur. Bu amaçla da çeşitli yöntemler
geliştirilmiştir. Text veriler üzerinde çalışan metin
steganografi bunlardan biridir.
Metin steganografinin birçok uygulama alanı vardır.
Şifrelenmiş bir bilginin sezilmeden gönderilmesi,
yayıncıların elektronik ortamdaki eserlerinin korunabilmesi
için telif haklarını içeren bilgilerin metne gizlenmesi, veri
bütünlüğünü sağlamak amacıyla metnin üzerinde değişiklik
yapılıp yapılmadığını kontrol edebilecek bir bilginin metinde
saklanması bu uygulama alanlarından birkaçıdır.
Metin steganografide kapasite önemli bir sorundur. Büyük
miktarda verileri saklayabilmek için çok uzun metinlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Gizlenecek bilginin bir sıkıştırma
algoritmasıyla boyutunun azaltılmasıyla saklanacak bilgi
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Abstract—Parallel to the developments in computer and
communication technology the ways of crimes had a new form.
Ordinary crimes are committed by using technology. Computer
forensics involves the acquisition, preservation, examination,
analysis and presentation of digital evidence in the form of
digital stored media. As is the case, educated stagy and
equipment are needed to reveal and enlighten these crimes. As
The crime committed by informatics, the evidences are also
looked for into them. During these researches, it is important to
inspect “slack space”.

Adli makamlar tarafından ceza kanununda belirtilen
“BiliĢim Suçları” ile ilgili talepler dıĢında organize suç
örgütleri, cinayet olayları, hakaret ve sövme gibi birçok
konuda talepte bulunulmaktadır. Bu taleplerin yerine
getirilmesi esnasında yapılması gereken bazı iĢlemler vardır.
Bu iĢlemler için yapılan sınıflandırmalar farklı olsa da içerik
olarak yapılması gereken iĢlemler aynıdır(2). Bunlar:
A. Elde Etme (Acquisition)
Olay yerinden delillerin toplanması aĢamasıdır. Sabit
veya taĢınabilir disk, CD/DVD, Bluray, cep telefonu, hafıza
kartı, depolama ünitesi bulunun elektronik cihazlar, dizüstü
bilgisayar, dijital kameralar gibi cihazlardan elde edilir. Bir
sonraki aĢamaların yerine getirilebilmesi için temel
aĢamadır.

Keywords—Digital forensics, Slack space

I. GĠRĠġ
geliĢmelerde her geçen gün günlük
hayatımızı kolaylaĢtırmak için yenilikler artmaktadır.
Fatura ödemek, havale yapmak, alıĢveriĢ yapmak,
randevu almak vb. birçok iĢimizi yapmak için banka
Ģubelerine veya ödeme yapacağımız yere gitmek suretiyle
sıraya girerek iĢlemlerimizi yapmaktaydık. Günümüzde bu
iĢlemleri izin alma ve sırada bekleme yapmadan saniyeler
içinde bir bilgisayar veya cep telefonu ile oturduğumuz
yerden gerçekleĢtirmekteyiz.
KiĢisel veya kurumsal web sitesi kurarak Ģahsi veya
Ģirketimize ait verileri paylaĢmaktayız. Dijital dünyanın
yaygınlaĢması ve kullanımının artmasıyla daha önce fiziki
olarak sakladığımız değerli varlıklarımızı yeni dünyada da
güvenli bir Ģekilde kullanmak ve kaybetmemek için gayret
göstermekteyiz. Varlıklarımızın dijital ortamda onayımız ve
bilgimiz olmadan baĢkalarının eline geçmesi halinde klasik
suçlu takip yöntemi ile failleri ele geçirmemiz mümkün
değildir.
Klasik suçların soruĢturma evresinde delil, genellikle suç
iĢlenen alandan elde edilir. BiliĢim suçlarında delil elde
edilebilecek alan ise çoğunlukla biliĢim sistemidir. BiliĢim
suçlarının delillerini, kendine özgü özellikleri olan biliĢim
alanından elde etmek, en zor ve sıkıntılı konulardan birini
oluĢturmaktadır.(1)
Birçok olayda biliĢim cihazlarının kullanılarak iĢlenmesi
olgusu ile karĢılaĢtığımız günümüzde, yargı ve güvenlik
makamları için bilgi ve kanıt olarak olayı veya faillerini
bulmaya yardımcı olacak Ģekilde, biliĢim sistemleri üzerinde
inceleme yapılması hassasiyet arz etmektedir. Bu yüzden
adli biliĢim incelemesi yapılacak tüm biliĢim cihazları, her
bir olay için mutlaka delil niteliği taĢıması ve olayla ilgili
izleri de üzerinde bulundurabileceği düĢüncesi ile oldukça
hassas bir biçimde incelenmelidir. Ġnceleme sonucunda kim,
neyi, ne zaman, nasıl yaptı sorularına cevap alabiliyorsak
baĢarılı olduğumuzu söyleyebiliriz.

T
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B. Koruma (Preservation)
Dijital delillerin hassas olması ve kolaylıkla niteliğinin
bozulabilmesi nedeniyle elde edilen delilin korunması
gerekmektedir. Koruma hem fiziki hem de içerik olarak
sağlanmalıdır. Ġmaj alma ve alınan imaj ile biliĢim
materyallerinin olay yerinden alınarak inceleme yapılacak
yere kadar güvenle ulaĢtırıldığı aĢamadır.
C. İnceleme (Examination)
Kesin delil niteliği taĢıyacak suç unsurlarının tespit
edilmesi aĢamasıdır. Bu aĢamada toplanan biliĢim
materyallerinin
laboratuvar
ortamında
günümüz
teknolojisine uygun cihaz ve programlar ile adli biliĢim
alanında uzman personelce incelemesinin yapıldığı
aĢamadır.
D. Tahlil (Analysis)
Ġnceleme sonucu elde edilen ses kayıtları, görüntü
kayıtları, metin kayıtları, program kayıtları ve diğer
delillerin tahlilinin yapılması.
E. Sunum (Presentation)
Adli merciler için, tahlil edilen delil niteliğindeki
verilerin soruĢturma/kovuĢturma‟da kullanılmak üzere
dokümantasyonunun ve sunumunun yapılması.
III. GENEL DURUM
Herhangi bir suç hakkında soruĢturma veya kovuĢturma
aĢamasında hukuki makamlar için önem arz eden verilerin
hangi cihazdan, kim tarafından, ne zaman oluĢturulduğu, ne
zaman eriĢildiği, ne zaman silindiği gibi bilgiler adli biliĢim
incelemesi yapanlar tarafından rapor olarak verilmektedir.
Adli makamlar tarafından yapılan bu talebin yerine
getirilmesi esnasında elde etme, koruma, tahlil ve sunum
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aĢamalarının adli biliĢim teknik ve mevzuatlarına göre
yapıldığı varsayılmaktadır. Ancak inceleme safhasında bazı
alanların yeterince incelenemediğinden tahlil ve sunum
aĢamasının noksan yapılabileceği değerlendirilmektedir.
Veri ünitesi inceleme sonucu genellikle üç bölüme
ayrılarak; mevcut olan veriler, silinmiĢ veriler ve kurtarılmıĢ
veriler olarak rapora ilave olarak eklenmektedir. Rapor ile
birlikte verileri alan değerlendirmeyi yapacak adli makam
veya yerel kolluk birimi kendisine gönderilen bu alanlar
üzerinden soruĢturma veya kovuĢturmayı sürdürmekte ġekil1 de gösterilen resmi yarısı kurtarılabilmiĢ bir futbol maçına
ait resim olarak görmektedir.

olan olayın özelliğine göre bu video dosyası önem arz eder.
Cinsel istismar, kiĢisel verilerin hukuka aykırı olarak ele
geçirilmesi, gizli kamera çekimleri vb. olayların
soruĢturmasında bu video dosyasının daha detaylı
incelenmesi gerekir.
ġekil 3

Aynı dosyanın (3) farklı biçimde görülmesinin nedeni disk
yapısı ve dosya sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu
farklılık ancak adli biliĢim uzmanı tarafından adli biliĢim
yazılımları ile ortaya konulabilmektedir. Diğer taraftan veri
gizlemek amacıyla da kullanılabilecek olan artık alanlar
(slack space) Ģekil-1‟deki gibi yarım olsa dahi veri olarak
raporlara çok az yansıtılmaktadır. Bu durumu teknik olarak
açıklamak için disk yapısı ve veri yazma kurallarına göz
atmak gerekmektedir.
IV. TEKNĠK AÇIKLAMA
Dosya sistemleri kullanıcılara, verileri bir dosya ve dizin
hiyerarĢisi içerisinde saklama mekanizması sunar. Bir dosya
sistemi yapısal veriler ile kullanıcı verilerini bilgisayarın
onları nerede bulacağını bilebileceği Ģekilde organize
eder.(3)
Dosya sisteminde temel olarak 5 çeĢit veri kategorisi
vardır: dosya sistemi (file system), içerik (content), üst veri
(metadata), dosya ismi (file name) ve uygulama
(application).(ġekil-4)

ġekil 1:

Aynı resme adli inceleme yazılımı ile baktığımızda ġekil2‟de ki gibi,

ġekil 4

Dosya sistemi (file system) , genel dosya sistemi bilgilerini
içerir. Veri yapılarının nerede bulunduğunu ve bir veri
biriminin ne büyüklükte olduğunu söyleyebilir. Bu
kategorideki veriyi, dosya sisteminin bir haritası gibi
düĢünebiliriz.
İçerik (content) , bir dosyanın asıl içeriğini oluĢturan
verileri içerir. Dosya sistemindeki çoğu veri bu kategoriye
aittir.
Üst veri (metadata), bir dosyayı tanımlayan verileri içerir.
Bu kategori, dosya içeriğinin nerede saklandığı, dosyanın
boyutu, dosyaya en son ne zaman yazıldığı veya eriĢildiği ve
eriĢim kontrol bilgileri gibi bilgiler içerir.
Dosya ismi (file name), dosya ismi verilerini içerir.Çoğu
dosya sisteminde bu veriler,bir dizinin içeriğinde bulunur ve
ilgili metadata adresleriyle birlikte bir dosya ismi listesi
Ģeklindedir.
Uygulama (application), diğer özellikleri sağlayan verileri
içerir. Bu verilere bir dosyaya yazma veya dosyadan okuma
sırasında gerek duyulmaz. Örnek olarak; kullanıcı kota
istatistikleri ve dosya sistemi günlükleri gösterilebilir.

ġekil 2

Daha detaylı bir inceleme yapıldığında ise ġekil-3‟de bu
resmin alt tarafında bozuk görülen kısımda ise bir video
görüntüsüne ait veri bilgileri yer almaktadır. Ġncelenmekte
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A.Tok
Bir veriyi diske yazmak istediğimiz zaman önce disk
üzerinde tahsis edilmemiĢ alan (unallocated space) arar. Veri
yazıldıktan sonra bu alan tahsis edilmiĢ alana (allocated
space) döner.

sonu ile cluster içerisinde geriye kalan kısım arasındaki boĢa
harcanan alandır.
SilinmiĢ bir dosyanın yer aldığı tahsis edilmemiĢ bir alana
silinmiĢ dosyadan daha küçük bir boyutta bir veri yerleĢmesi
halinde, artık alanda eski dosyadan geriye kalan parçalar
bulunmaya devam edecektir. Çünkü bir cluster içinde küçük
boyutta dahi olsa veri bulunuyorsa, tüm cluster ayrılmıĢtır ve
aynı cluster içine farklı bir veri yerleĢtirilemez.(4)
Cluster boyutları kullanılan dosya sistemine ve
formatlanan disk bölümünün büyüklüğüne göre farklılık
göstermektedir. FAT Dosya sisteminde sektör boyutu 512
byte ve 1 cluster 2048 byte boyutunda 4 sektörden, dosya
boyutumuz ise 100 byte‟dan oluĢsun. 100 byte boyutunda bir
dosyayı diske yazdırmak istediğimizde 100 byte boyutunda
bir alan ayrılmaz, cluster boyutu ne ise bu kadar alanın
tamamını bu 100 byte‟lık dosyaya tahsis eder. (ġekil-6).

A. Tahsis Edilmiş Alanlar
ĠĢletim sistemi tarafından disk üzerinde yazma iĢlemi
yapılmıĢ ve dosyaların bulunduğu alanlardır. (ġekil-5)
Üzerinde bulunan mevcut dosya için tahsis edilmiĢtir ve
dosya silinmediği sürece bu alana yazma iĢlemi yapılamaz.
Dosya silme iĢlemi yapıldığı andan itibaren, kullanılmıĢ alan
olarak iĢaretlenir.(4)
B. Tahsis Edilmemiş Alanlar (Unallocated Space)
ĠĢletim sisteminin yazma iĢlemini yapabileceği, disk
üzerindeki boĢ alanlardır. (ġekil-5) Adli biliĢim açısından
önem taĢımaktadır. Çünkü silindiği düĢünülen dosyalar,
gerçekte disk üzerinde hiç silinmemiĢ gibi varlığını
sürdürmekte ve adli biliĢim teknikleriyle kayıpsız olarak
tekrar elde edilebilmektedir. Bir dosyanın silinmesi, verilerin
sektör üzerinden temizlenmesi anlamına gelmemektedir.(4)

ġekil-6
Cluster‟un geriye kalan 1948 byte‟lık kısmı “artık
alan” dır bu alana veri yazılamaz. Ancak daha önce silinen
dosyaya ait veriler 1948 byte‟ lık kısımda bulunur. ġekil-7

ġekil 5

C. Kullanılmayan Alan (Unused Space)
Diskin kullanılmayan bölümleri vardır. Bu kısımlar,
diskin formatlandığı sisteme bağlı olarak daha büyük veya
küçük olabilir. Çünkü her dosya sistemi kendisine ait bir
disk yapılandırması uygular ve buna bağlı olarak, disk
yüzeyinin kullanılmayan bir kısmı her zaman kalacaktır.
Ancak özel programlar sayesinde bu kısımlara bilgi yazmak
mümkün olabilir.
Tahsis edilmiĢ bir alandan veri sildiğimiz anda silinen
alan tahsis edilmemiĢ alana dönüĢür. Bu alan artık yeni veri
yazma komutu gelince yazmaya uygundur. SilinmiĢ bu alana
yeniden veri yazdığımızda bazı durumlarda eski verilerden
kalıntı kalmaktadır. Bu alanlar için artık alan (slack space)
terimi kullanılmaktadır.

ġekil 7

NTFS dosya sistemine göre örnek verirsek, sektör boyutu
512 byte ve 1 cluster 4096 byte boyutunda 8 sektörden,
dosya boyutumuz ise 5100 byte‟dan oluĢsun. NTFS dosya
sisteminde sektör yapısı değil cluster yapısı ile çalıĢtığı için
2 cluster kullanır. 4096+1004 byte olur. Ġkinci sektörden
artan 3092 byte kısmın 20 byte‟lık alanı RAM Slack kalan
3072 byte‟lık kısmı ise “File Slack” alan olarak belirir.
Artık alan olarak açığa çıkan bu kısımlarda adli biliĢim
incelemelerini atlatmak için veri veya dosya gizlenebilir.
Adli biliĢimci açısından önemli bir alandır. Belge
bütünlüğü bulunmasa dahi, silinen dosyalardan geriye kalan
anlamlı bazı veriler ve bilgiler içerebilir. Bazen son derece
önemli bilgilerin ortaya çıkmasına dahi imkân sağlayabilir.

D. Artık Alan (Slack Space)
Artık alanlar (3)‟e ayrılır.
1. Disk bölümü artık alanı (Volume slack): Bir bölümün
formatlanması sonrasında dosya sistemi o bölümün tamamını
içine alamayabilir. Örnek olarak, formatlama sırasında her 4
sektör 1 cluster'a karĢılık gelecek Ģekilde formatlama
yapılmıĢsa, o bölümdeki toplam sektörlerden geriye kalan 3,
2 veya 1 sektör dosya sistemine girmez. Bu kısımlar da artık
alan olarak adlandırılır.
2. Sektör artık alanı (Ram Slack) : Dosyanın sonu ile
sektör sonu arasında kalan kısımdır.(5)Ancak günümüz
Windows iĢletim sistemlerinde bulunmamaktadır.
3. Dosya artık alanı (File slack): Cluster içerisinde yer
alan kullanılmamıĢ alanlardır. BaĢka bir tanımla dosyanın

V. SORUNLAR
Ġnceleme yapan adli biliĢim uzmanı kendisine gelen
verileri incelerken inceleme yaptığı olay hakkında sadece
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talep yazısında belirtilen bölüm kadar konuya vakıf
olmaktadır.
Artık alanlar içerisinde bulunan belge bütünlüğü olmayan
bu verilere adli biliĢim yazılımları ile ulaĢmak mümkündür.
Bu alanda bulunan bilgilerin incelenmesi için genellikle
kelime arama tekniği kullanılmaktadır.
Kelime aramalarında da karĢımıza bazı sorunlar
çıkmaktadır. ġekil-8 de örneği görülen mahalli olarak
kullanılan bazı kelimeler var ki o kelimeleri sadece o yöre
halkı bilmekte ve konuĢmaktadır. O yörede bulunmayan adli
biliĢimcinin bu kelimeleri öğrenmesi veya kendisine bu
kelimelerin verilmesi gerekmektedir.

raporun değerlendirmesini yapacak olan birimlerin iĢ yükünü
artıracaktır.
VI. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Ülkemizde adli biliĢim konusunda çalıĢanların çoğunluğu
kiĢisel çabaları ile bir Ģeyler yapmaya çalıĢmaktadır. ĠĢbirliği
ve birlikte çalıĢma ortamı kiĢisel/kurumsal uygulamalar
nedeniyle istenilen seviyede değildir. Yurt dıĢındaki
uygulamalara baktığımızda farklı sorumluluklara sahip
soruĢturma birimleri bir olayın aydınlatılmasında
baĢlangıcından sonuna kadar müĢterek çalıĢmaktadırlar.
Çok iyi bilgisayar bilgisine sahip olmak adli biliĢim
görevlisi olarak çalıĢmak için yeterli değildir. Aynı zamanda
adli biliĢime konu olan suçlar ile ilgili de bilgi sahibi
olunması gerekmektedir. Bunun için adli biliĢimin ayrı bir
bilim dalı olarak belirlenip temellerinin bir an önce atılması
gerekmektedir. Nasıl ki bir mühendislik veya tıp bilimlerinin
kendi alt uzmanlık alanları varsa adli biliĢiminde bilgisayar
adli biliĢim, network adli biliĢim, siber suçlar adli biliĢim,
mobil sistemler adli biliĢim uzmanlığı gibi kendi alt
uzmanlık alanları kurulmalıdır.
Bu alanda yapılacak teknik ve hukuki yeni çalıĢmalar ile
adli biliĢim personeli ve laboratuvar sayısının artırılarak,
verilerin bütünlüğü bozulmadan anlaĢılabilir ve suçu
aydınlatacak Ģekilde delil olarak ortaya konulması adli
makamlara müracaat aĢamasından hüküm çıkma aĢamasına
kadar yarar sağlayacaktır.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

ġekil-8
Ayrıca sosyal medyada maalesef genç nesil artık Türkçe
kelimeleri kullanmaz oldu. Kuralı ve sınıfı olmayan dil
diyemeyeceğimiz kendine özgü bir kelime grubu
oluĢturmuĢlardır. AĢağıdaki görüldüğü;
„Qimse çocuğun üzerine gitmesin agresif press-over olayı
olmasın su enterasan topicte.‟ ; „bekle wc gıdıp gelıom‟ ;
„artık delı oluom ok.‟; „cnm okyy.‟; „oqe [okey]‟; „Sen d
sürekli pc baĢındasın.‟ ; „bekleyin pls.‟; „yes‟ ; „no‟; „bye,
by‟; „ya yardim plss‟ gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Sosyal medya ile ilgili hakaret, istismar vb. araĢtırmada bu
kelime bilgisine de dikkat edilmelidir.
Artık alanlarda bulunan verilere ulaĢabilmek için yukarıda
belirtilen kelime aramalarının bazı olaylar için
yaptırılmadığında inceleme yapılan veri içerisinden bilgi
eksik alınmıĢ olacaktır. Olayın sanığı konumundaki bir
Ģahsın ne yaptığını kendisinin biliyor olması ve bu bildiği
hususun kendisinden alınan dijital veride var olmasına
rağmen adli biliĢimci tarafından bulunamaması adli biliĢim
çalıĢmalarının geliĢmesinin önünde engeldir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus soruĢturmaya yön
verecek bilgilerin eksiksiz bir Ģekilde rapor aĢaması için
tespit edilmesidir. Tüm verilerin delil niteliğinde düĢünülüp
rapora eklenmesi hem çok zaman kaybı olacak hem de bu
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inanılmaz bir ilerleme gerçekleştirmiştir. Elektronik ticaretin
sık kullanılan şekli olan online alışveriş, Michael Aldrich
tarafından 1979‟da İngiltere de kurulmuştur. B2B; şirketten
şirkete e-ticaret olarak isimlendirilen (Business to Business)
e-ticaret türü ise ilk kez Thomson Holidays tarafından 1981
yılında bulunmuştur. Şirketten tüketiciye olarak adlandırılan
B2C (Business to Consumer) e-ticaret ise 1984 yılında
bulunmuştur ve e-ticaretin gelişimi artan bir şekilde
büyümeye devam etmektedir. 1980‟li yıllarda online alış
veriş, otomobil üreticileri ve 1990‟larda da e - ticaret, veri
madenciliğini ve kurumsal kaynak planlaması (ERP)
sistemini kapsamaya başlamıştır.[10].
E-ticaretin gelişmesinin en önemli kriteri, sanal ortamda
gönderilen bilginin güvenliğidir. Bu sebeple, Internet
ortamında gerçekleştirilen her türlü iletişim ve alış-verişe
yalnızca işleme taraf kişi veya kurumlarca erişilebilmesi çok
büyük önem kazanmaktadır. Bu bilginin güvenliği gerektiği
gibi
sağlanmadığı
durumlarda
güven
ortamı
oluşturulamayacak
ve
böylece
elektronik
ticaret
gelişemeyecektir. İşte bu noktada e-ticaretin güvenliğinin
önemi bir kat daha artmaktadır [1,11].
E-ticaret İnternet ortamında ticari faaliyetler olarak ele
alındığında, işlem biçimi açısından iki çeşidinden söz etmek
gerekmektedir. Bu e-ticaret şekillerinden birincisi dolaylı eticarettir. Burada dolaylı e-ticaret kavramı, İnternet
üzerinden siparişi verilen ancak klasik yollarla teslim
edilebilen ürünlerin ticari faaliyeti olarak tanımlamaktadır.
İkincisi ise dolaysız e-ticarettir. İnternet üzerinden siparişi
verilebilen ve tekrar internet üzerinden tesliminin
yapılmasının ticarete konu olduğu e-ticaret biçimidir. Bu
farklı tanımların verilmesinin sebebi; e-ticaretin sisteminin
altyapısının hazırlanmasını zorunlu hale getiren ve bu
çalışmaların en önemli ögelerinden biri olan “hukuki
altyapı” gereksinimi dolaysız e-ticaret işlemlerinde ortaya
çıkmaktadır. Günümüzde var olan hukuki kurallar, dolaysız
e-ticaretin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bununla
beraber bugün, e-ticaretin gelişimi ve değişimi için hukuki
altyapının hazırlanmasının önemi çok artmıştır [7,12].
Bu çalışmada; E-ticaret kavramından, E-ticaret
türlerinden, E-ticarette güvenlik kavramından, E-ticarette
kullanılan güvenlik protokollerinden, E-ticarette karşılaşılan
hukuki sorunlardan bahsedilmiştir.

Abstract—The Electronic commerce (e-commerce) which is
the product of developments in the internet technology, It has
been the place to commerce of the internet. In recent years, ecommerce with the significant development has shaped the
economy of the 21st century. The development in e-commerce is
brought together some questions, security issues and necessities
in rearranging law regulations In this study, the concept of ecommerce, e-commerce types, the concept of e-commerce
security, e-commerce law problems encountered in, the security
protocols used in e-commerce are discussed.
Keywords—E-commerce, OECD, B2C, SSL, HTTP.
Özet--- İnternet teknolojisindeki gelişmelerin bir ürünü olan
elektronik ticaret (e-ticaret), internetin ticaret yeri haline
gelmiştir. Son yıllarda e-ticaret yaptığı büyük gelişim ile
21.yüzyılın ekonomisini şekillendirmektedir. E-ticaretteki
gelişim beraberinde bazı sorular, güvenlik endişesi ve yasa
düzenleme zorunlulukları getirmektedir. Bu çalışmada; Eticaret kavramından, e-ticaret türlerinden, e-ticarette güvenlik
kavramından, e-ticarette karşılaşılan yasal sorunlardan,
kullanılan güvenlik protokollerinden bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimler-- E-ticaret, OECD, B2C, SSL, HTTP.

I. GIRIŞ

B

ilişim teknolojilerinin gelişim süreçlerinin değişimine
bağlı olarak, ekonomik faaliyetlerin şekli de
değişmektedir.
Geçmişin yazılı kayıt sistemine bağlı,
genelde yüz yüze olan iş yapma biçimi, hızlı ve artan bir
şekilde elektronik altyapısı olan faaliyetlere dönüşmektedir.
Ayrıca bilgi sistemlerinde ve bilgi ağlarında inanılmaz artış
ve organizasyonlar arasında da bir bağ kurulmuştur. Bilişim
teknolojileri ve özellikle İnternet teknolojisindeki
gelişmelerin bir ürünü olan elektronik ticaret, internetin
ticaret yeri haline gelmesiyle birlikte 1990‟lı yılların ikinci
yarısından itibaren yaygınlık kazanmıştır [1-8].
ABD‟de 1960‟lı yıllardan beri Elektronik Veri Alışverişi
(EDI) sistemi ile elektronik ticaret yapılmaktaydı. Bu sistem,
işletmelerin bilgisayar sistemleri arasında haberleşerek,
ticari faaliyet yapmayı sağlayan standart dokümanların
iletilmesine olanak sağlayan ve herkese açık olan ticari
faaliyet türüdür. Bununla beraber EDI sistemi, maliyeti
yüksek ve küçük işletmeler için kurulabilmesi zor bir
sistemdir. EDI‟ye oranla internetin düşük maliyetli olması,
ticaretin internet üzerinden olabileceği düşüncesini herkes
için cazip bir fikir haline getirmiştir [9].
30 yıllık süreçte, elektronik ticaret farklılıklar
göstermiştir. E-ticaret, elektronik sermaye transferi ve
elektronik bilgi değiştirme gibi sistemler kullanmaktadır. Bu
sistemler, 1970‟lerin sonunda oluşturuldu ve şirketlere satın
alma, sipariş veya faturaları elektronik ortamda iletmek gibi
şirketlerin işini kolaylaştırıcı yararlar sağladı.1980‟lerde
kredi kartlarının, ATM (Automatic Teller MachineOtomatik Vezne Makinesi)‟lerin ve telefon bankacılığının
gelişmesi ve e-ticaret formlarının kolaylığı ile bu sektör

II. E-TICARET
Dünyadaki değişim ve gelişimlere paralel olarak e-ticaret
konusunda birçok ülke ve uluslararası kuruluş konu ilgili
gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bununla birlikte bu
kurum ve kuruluşların e-ticaret ile ilgili tanımlamaları
mevcuttur;
“Mal ve hizmetlerin üretim, reklam satış ve dağıtımlarının
telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.” (WTODünya Sağlık Örgütü).
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“Sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün
işlenmesi ve iletilmesine dayanan, kişileri ve kurumları
ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir.” (OECD- İktisadi
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı).
“İş, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için
yapılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, üreticiler,
tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer organizasyonlar
arasında elektronik araçlar üzerinden (e-posta, elektronik
bülten panoları, WWW teknolojisi, akıllı kartlar, EFT,
elektronik veri değişimi v.b.) paylaştırılmasıdır.” (UNCEFACT- BM Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma İşlemlerini
kolaylaştırma Merkezi) [13]. 1997 yılında Avrupa
Komisyonu‟nun tanımına göre, “elektronik ticaret, işletme
faaliyetlerinin elektronik olarak yapılmasıdır. Ayrıca Eticaret, ürünlerin internet ağı üzerinden elektronik olarak
alım, satım, sipariş ya da ulaştırılması olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca televizyon, elektronik fon transferi
(EFT), faks, elektronik veri iletişimi (EDI) telefon gibi
araçlar, ticari işlemlerde sıkça kullanılmaktadır. Telefonla
sipariş verme, kredi kartı ile ödeme yapma gibi işlemler
elektronik ticarete birer örnek sayılabilecek uygulamalarıdır
[2,3,11]. E-ticaretin geleneksel ticarete göre farkları daha
çok iletişim ve onay işlemlerinde görülmektedir. Veri
aktarımının yapılabilmesi için geleneksel yöntemde de
birçok yol bulunmaktadır. Ancak bunların hepsi e-ticarette
sıkça kullanılan e-posta ve diğer veri aktarım işlemlerinden
hızlı değildir. Tablo 1‟de yukarıda bahsedilen Geleneksel
Ticaret ve Elektronik Ticaretin karşılaştırması yapılmıştır.
E- ticaret yeni bir tanım olmamakla birlikte, internet
ortamının sunduğu olanaklar; ticari faaliyetlerde bir veya
daha fazla insan tarafından ses, görüntü ve yazılı metinlerin
aynı anda sanal olarak aktarılması, yer ve zaman
kısıtlamasının bulunmayışı ve daha düşük maliyetlerle işlem
görebilmesi elektronik ticaret kavramının popülaritesini gün
geçtikçe arttırmıştır. İnternetin sahip olduğu bu imkanlardan
dolayı internet, diğer ticaret araçlarına göre daha esnek
olmaktadır. Ayrıca bu interaktif ortam ticaretin ve iletişimin
önündeki engelleri ortadan kaldırmaktadır [14].

ticaret cirosunun %90‟lık payını oluşturmaktadır. Araştırma
şirketi Jüpiter‟in yaptığı araştırmaya göre ise; İşletmeden
işletmeye (B2B- Business To Business e-ticaret hacminin,
ABD‟de 2015′e kadar 106.3 milyar dolar olacağı tahmin
edilmektedir [16].
Tablo 1: Geleneksel Ticaret-Elektronik Ticaret Karşılaştırması
Geleneksel Ticaret

Elektronik Ticaret

Görüşmeler,
dergiler, kataloglar,
reklamlar

Web sayfaları

Talep belirtme
yöntemi

Yazılı form

Elektronik posta

Fiyat araştırması

Kataloglar,
görüşmeler

Web sayfaları

İrsaliye kesimi

Yazılı form, faks,
telefon
Yazılı form, faks,
telefon
Yazılı form

Fatura kesim

Yazılı form

Online veritabanı,
EDI
Elektronik
veritabanı, EDI
Online veritabanı,
EDI
Elektronik posta,
EDI

Siparişi Yapan
Firma
Teslimat onayı

Yazılı form

Ödeme programı

Yazılı form

Ödeme

Banka
havalesi,
posta, tahsildar

Satın
Almayı
Yapan İşletme
Bilgi
edinme
yöntemleri

Tedarikçi İşletme
Stok kontrolü
Sevkiyat hazırlığı

Elektronik
posta,
EDI
Online
veritabanı,
EDI
İnternet bankacılığı,
Elektronik
Fon
Transferi (EFT)

2. İşletme-Tüketici (B2C)
Elektronik ticaretin en çok bilinen türü olan B2C, web ve
wap teknolojilerinin yaptığı gelişim ile oluşan yeni bir tür
sanal mağaza ortamıdır.B2C‟nin işlevi web ortamında,
işletme ve müşteri arasındaki ticari uygulamaların ve
işlemlerin yapılmasıdır. İşletmeler arasında yapılan e-ticaret
hacmine oranla az bir paya sahiptir. Bunun en önemli
sebeplerinden biri internet üzerindeki güvenlik sistemlerine
karşı güvensizlik yaklaşımıdır. Bireysel tüketicileri baz alan
bu e-ticaret yönteminde showroom, sanal mağaza işlemleri
ile internette firmalar web ortamında; tüketiciye,
bilgisayardan kitaba, otomobilden, beyaz eşyaya birçok
ürünün direkt olarak satışını gerçekleştirmektedirler.
Amazon.com, e-Trade, Auto-by-tel (www.autobytel. com)
gibi alışveriş firmaları, klasik araba alım satımı, kitap ve
fınans işlemlerini sanal mağaza ortamında yapmaktadırlar.
Böylece fiziksel bir mağaza olmanın sorunlarından sıyrılarak
aynı zamanda sadece belli bir bölgeye hitap eden işletme
profilinden uzaklaşarak online olarak tüketici ihtiyaçlarına
karşılık vermektedirler [1,15,16]. B2B ile B2C arasındaki
temel farklar Tablo 2‟de verilmiştir.

A. E-Ticaret Türleri
E-ticaret işletme uygulamalarına göre genel olarak,
işletmeden son tüketiciye (business-to-customer) ve
işletmeler arası (business-to-business) olmak üzere iki
bölüme, kullanılan teknolojiler ve uygulamalar benzerlik
göstermesine karşın işletmeler arasında (B2B), işletmetüketici arasında (B2C), işletme-devlet arasında (B2G) ve
tüketici-devlet arasında (C2G) olmak üzere dört alt bölüme
ayrılabilir [1-2].
1.İşletme-İşletme (B2B)
Alıcı ve satıcı firmanın interaktif ortamda alım-satım
işlemlerini gerçekleştirdikleri ticaret türü B2B olarak
tanımlanmaktadır. B2B tipi Elektronik Ticaret, 1990 yılının
ortalarına kadar bazı büyük firmaların sadece kendi
aralarında oluşturdukları Elektronik Veri Değişiminden
(EDI) yürütülmekte ve Internet ortamı dışında sınırlı bir
biçimde uygulanmaktaydı. Bu ticaret şekli şirket içi veya
şirketler arasında 1960'lardan beri kullanılmaktadır.
Şirketlerin sanal ortamda faturalarını temin etmesi,
ücretlerini ödemesi, sipariş vermesi, bu e-ticaret kapsamında
ele alınmaktadır. [4,15]. Şirketler arası elektronik ticaret
uygulamaları, 1999 yılına ait istatistiksel verilere göre; e-

Tablo 2: B2B ile B2C arasındaki temel farklar.
B2C
B2B
Müşteri
Kazanım Kitlesel iletişim
Kişisel satış: direk
Metoduna
satış gücü,
göre
ticaret şovu
Rekabetçiler
için Düşük
Yüksek
bariyerler
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A.Diker ve A. Varol
ilişki Türüne göre

Satış
Pazar Büyüklüğü

Katalog tarama
Sipariş verme
Ödeme
Statü izleme

Küçük Alıcılar
Tüketici pazarı
milyonlarla ölçülür

irdelenmesi gereken diğer konuda tüketicilerin internet
ortamında e-ticaret için verdikleri kredi kartı v.b bilgilerinin
verilmesi sırasında, bu önemli bilgilerin üçüncü şahısların
eline geçme riskinin bulunmasıdır. Bu riskin ortadan
kaldırılması ya da kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması
e-ticaretin gelişmesi için son derece önemli hale
gelmektedir. [1,4,11].

İşletme Malzemeleri
Tedariki
Direk Tedarik
Ödeme
Statü izleme
Katalog
Bilgi
Yönetimi
Sipariş Doldurma
Promosyon
Yönetimi
İşbirliği Yönetimi
Dizayn İşbirliği
Planlama Yönetimi
İşbirliği
Büyük Alıcılar
B2B
firmaları
binlerle ölçülür

B. Güvenlik Tehditleri
Bilişim sistemlerinin güvenlik, gizlilik, bütünlük ve sistemi
tehdit edebilecek durum, kişi, yazılım gibi etkenler, bu
sistemler için tehdit unsuru sayılmaktadır. Bu tehditler;
şirketlerin finansal verilerinin çalınması, müşteri veri
tabanlarının
silinmesi,
çalınması,
sisteme
virüs
bulaştırılması, ticari gizlilik içeren dosyaların çalınması,
müşteri kredi kart bilgilerinin çalınması, internet
bağlantısının kesilmesi olarak sayılabilmektedir. En önemli
güvenlik tehditleri; IP gizleme (spoofing), korsanlık
(sniffing), işletme içi ve zararlı yazılımlar, olarak
sıralanmaktadır [8,13].

3. İşletme-Devlet (B2G)
Bu e-ticaret türünde vergiler, gümrük işlemleri, sosyal
güvenlik, istatistik ve izinlerin elektronik yoldan izlenmesi
ve düzenlenmesi, kamu ihalelerinin elektronik ortamda
duyurulması şeklinde yapılmaktadır [4,15].

1.Zararlı Yazılımlar
Virüsler, zararlı yazılımların en yaygın olarak bilenen
çeşitlerinden biridir. Bu zararlı yazılım, programa ya da
sisteme kullanıcının izni ve bilgisi olmadan girerek zarar
vermektedir. Virüsler, dosyalarla, e-postalarla, harici
harddisk, flash bellek veya bilgisayar ağından diğer
sistemlere de ulaşabilmektedir. Solucanlar, bilgisayar ağı
üzerinden kendini kopyalayarak çoğalan zararlı bir yazılım
türüdür. Truva atlarının ise, e-ticaret işletmeleri ile alıcıları
arasındaki güvenin zarar görmesinde önemli bir yerleri
bulunmaktadır. Çünkü temelde bilgisayarları uzaktan kontrol
etmek amacıyla yazılmış ve esas olarak zararsız yazılımların
içine saklanmış zararlı yazılımlardır [8].

4. Tüketici-Devlet (C2G)
Bu kapsamda, kamunun vatandaşlara sunduğu her türlü
hizmetin; pasaport hizmetlerinden, sigortaya, vergiden,
nüfus konularına, pasaport başvuruları, sosyal güvenlik
primleri ile vergi ödemeleri gibi çok çeşitli e-devlet
hizmetlerinin internet ortamında sunulmasıdır [4,13].
B. E-Ticaret Destek Sistemleri
E-ticareti kendi bünyelerinde faaliyete geçirmek isteyen
işletmeler aşağıdaki yollardan birini seçebilirler;
1) Elektronik ticaret sunan bir sistem paketi satın almak,
2) Web sunucu (Web-Server) kullanmak
3) Elektronik ticaret hizmeti sağlayan bir dış kaynaktan
yararlanmak.
Elektronik ticareti uygulamasını gerçekleştirecek altyapıyı
edinen işletmeler, ek olarak tüm ticari uygulamalarında
yapılmasını sağlayacak ara birimler ve tümleşik yazılımı da
sahip olmak zorundadırlar. Bu yazılım ve arabirimlerin en
önde geleni elektronik ödeme sitemleridir. Bu sistem
sayesinde, kredi kartları, elektronik fon transferi, borç
kartları, smart kartlar gibi hizmetlerin ücretini otomatik
ödeyen veya kayıt altına alan internet tabanlı teknolojilerdir
[1,4].

2. IP Adresi Gizleme
IP gizleme, hackerların farklı bir kullanıcı gibi görünerek
ya da geçersiz e-posta adresleri ile kendilerini farklı
biçimlerde tanıtıp ve aldatıcı faaliyetler sonucunda gerçek
kimliğini saklamak için yapılan güvenlik tehditleridir.
3. Korsanlık (sniffing)
Korsanlık, korsanın bilgisayar ağı üzerinde dolaşan veriyi
takip ederek gizli bir biçimde dinlemesine, görüntülemesine
ve kaydetmesine imkan tanıyan zararlı yazılım türüdür.
Korsan, e-postaları, şirket dosyalarını ve gizli olabilecek
diğer bütün dökümanlar da olmak üzere bütün ağ üzerindeki
her türlü kişisel sayılabilecek özel bilgilerin hackerlar
tarafından çalınmasına zemin hazırlamaktadır.

III. E-TICARETTE GÜVENLIK
E-ticaret destek sistemlerinde kullanılan elektronik
ödeme sistemleri (Elektronik para, elektronik çek v.b) bu
ortamın güvenliğini de önemli hale getirmiştir.

4. İşletme içindeki tehditler((insider jobs)
İşletmeler genelde güvenlik tehditlerini hırsızlar,
hackerlardan geleceğini tahmin ederek onlara yönelik önlem
almaktadırlar. Ancak, zimmete para geçirilmesi, rakiplere
işletme sırlarının satılması veya rakip işletmelere transfer ile
işletme içi finansal ve güvenlik tehditleri oluşturmaktadır
[8].

A. E-ticarette Güvenlik Kavramı
E-ticaret, fiziksel gözlem ve kontrollerden uzak bir şekilde
yapılması
nedeniyle
karşılıklı
güven
temeline
dayanmaktadır. Bu nedenle e-ticaret işletmeleri bilgi
teknoloji sistemlerini çağa uygun olarak geliştirmeyi
stratejik bir kaynak olarak görmektedir. E-ticaretin
gelişmesinin en önemli ölçütü, internet ortamında gönderilen
bilginin güvenliğidir. Bu sebeple, Internet ortamında
gerçekleştirilen her türlü iletişim ve alış-verişe yalnızca
işleme taraf kişi veya kurumların erişilebilmesi çok büyük
önem kazanmaktadır. E-ticaretin güvenliği konusunda

C Saldırıları Önleme
Internet ortamında gerçekleştirilen her türlü iletişim ve
alış-verişe yalnızca işleme taraf olanlarca erişilebilmesi çok
büyük önem kazanmaktadır. Bilginin kaynağının belirlenip
doğrulanabilmesi, bilgi bütünlüğü ve bilginin sadece son
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iletim noktasında açılabilmesini içerir. Bilgi bütünlüğü,
bilginin ağ üzerinden iletimi esnasında değişmeden
kalmasıdır. E-ticaret
işlemleri
internet
üzerinden
gerçekleştiği ve işlem paketlerinin akış yönünde binlerce
router (yönlendirici) ve sunucular geçtiği için, güvenlik
uzmanları en büyük güvenlik tehdidinin internet ortamında
meydan geldiğini düşünmektedir. İnternet ortamında en
temel olan önleme yöntemi ise „şifreleme „dir. Gönderici
tarafından alıcıya iletilmek istenen verinin veya metnin
şifrelenerek üçüncü bir kişi tarafından okunmadan iletimi
şifreleme (kriptorafi) olarak tanımlanmaktadır. Şifrelemenin
amacı, depolanmış bilginin güvenliği ve bilginin iletilme
güvenliğinin sağlanmasıdır [1,8]. Aşağıda bazı şifreleme
yöntemleri anlatılmıştır.

bulunduğu projedir. SET, Elektronik ticaret uygulamalarında
dünyaca kabul edilen bir güvenlik standardı olmuştur [4,13].
5. Güvenli Yuva Katmanı (SSL-Secure Socket Layer)
SSL protokolü, sanal ortamında güvenliğin sağlanması
gereken durumlarda TCP/IP‟de bir güvenlik katmanı
oluşturarak kullanılan güvenlik protokol türüdür. E-ticarette,
kullanıcının bağlandığı sunucuya kimliğini güvenli bir ortam
üzerinden aktarması, sunucunun da kullanıcının kimliğini
doğrulaması ve kendi kimliğini kullanıcıya aktarması
gerekmektedir. Web sitesine SSL protokolü ile ulaşıldığında,
tarayıcı ve sunucu arasında şifreli bir oturum başlar ve bu
şifreli oturum başkalarının izlemesine olanak tanımayan bir
seviyeye getirilmektedir. SSL‟de kullanılacak şifreler, 40 bit,
128 bit SSL olarak bilinen terimler ise bir seferlik
kullanılacak şifrenin uzunluğunu temsil etmektedir.
Günümüzde 40 bit şifreleri, altyapısı sağlam olan sistemler
çözebildiğinden 128 bit şifreleme yapabilen SSL güvenlik
protokol sistemleri daha çok tercih edilmektedir. [4,8,13].

1.Açık Anahtarla Şifreleme
Bu şifreleme metodunda açık (herkesin edinebileceği) ve
gizli (sadece kullanıcıda bulunan), anahtar şeklinde
isimlendirilmiş anahtar çifti kullanıcıya verilmektedir. Açık
anahtarlı algoritmalarda, şifreleme amaçlı üretilen anahtar ile
şifrenin çözümü için oluşturulan anahtar birbirlerinden farklı
biçimde olmaktadır. Bu şifreleme yöntemindeki amaç,
gönderilecek verinin açık şifre ile şifrelenerek gönderilmesi
ve yalnızca alıcının özel şifresi ile şifrelenen bilgiyi elde
etmesidir.

6. Güvenli HTTP Protokolü (S-HTTP)
Güvenli HTTP protokolü, Enterprise Information
Technologies tarafından geliştirilen, şifreleme ve kullanıcı
doğrulayan Güvenli HTTP veya S-HTTP şeklinde
isimlendirilmektedir. Gönderilen iletinin veya başka bir
verinin güvenli olmasına dayalı protokol olan S-HTTP ile
kişisel
bilgilerin
güvenli
biçimde
gönderilmesi
hedeflenmektedir. [8].

2. Dijital (Sayısal) İmza
Dijital (Sayısal) imza, 5070 sayılı Elektronik imza
Kanunu‟na göre; “Başka bir elektronik veriye eklenen veya
elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik
doğrulama
amacıyla
kullanılan elektronik
bilgiyi
tanımlamaktadır.. Dijital imzalarda gündelik yaşamda
kullandığımız
imzalarımıza
benzemektedir. İnternet
ortamında gönderilen e-evrak, e-posta veya başka bir
bilginin kime ait olduğunu gösteren bir e-ticaret aracı olarak
isimlendirilmektedir. Dijital imzaların doğrulanmasında, bir
başka deyişle imza sahibinin doğru kişi olup olmadığının
tespitinde
ve
oluşturulmasında
dijital
sertifikalar
kullanılmaktadır [4,8].

C. Hukuki Anlamda Karşılaşılan Sorunlar
E-ticarette, internet ortamında yazılı belge ya da
herhangi sözlü bir kanıta dayalı olmayan işlemler
yürütüldüğünden
hukuki
olarak
ciddi
sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Bununla beraber uluslararası alanda
yapılan e-ticaret sebebi ile uluslararası hukuk anlamında da
hala çözüme ulaşmamış sorunlar bulunmaktadır. Internet
ortamındaki ticari işlemlerin, bir bölümü ile ilgili olarak
oluşacak sorunların aşılmasında şu an yürürlükteki çeşitli
kanunlardan yararlanılsa da bazı sorunlar için nasıl önlem
alınacağı hakkında henüz tam bir kesinlik bulunmamaktadır.
Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma
Grubu Raporunda; elektronik ticarete dair uygulamalar ve
hukuki anlamda düzenleme alanları aşağıda yer alan belirli
başlıklarda değerlendirilmiştir;
1) Tüketicinin korunması ile ilgili mevzuatın yeniden
gözden geçirilmesi.
2) Elektronik imza konusunda özellikle gizli anahtar
unsurunun tevdi edileceği bir kuruma gerek duyulup
duyulmadığının incelenmesi.
3) Elektronik ödeme araçları arasında yer alan elektronik
parayı kullanıma sunacak olan kurum ve bu kurumla
ilgili hukuki çerçevenin belirlenmesi.
4) Elektronik ödeme araçlarının yasadışı faaliyetler için
kullanılmasını önleyici cezai tedbirlerin alınması [15].

3. Elektronik Kimlik Belgesi & Onay Kurumları
Elektronik ortamda veriyi alan kişinin, göndericinin dijital
imzasını, kimliğinin doğruluğundan emin olabilmek için
göndericinin açık anahtarı ile açar. Bu durumda göndericinin
dijital imzasını açtığı açık anahtarın, göndericinin olup
olmadığının kontrolünü yapma zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Açık anahtarlarının, hangisinin hangi kullanıcı
tarafından kullanıldığının belgelenmesi gerekmektedir. Bu
kimlik belgeleme işlemini yapan kurumlara Onay Kurumları
(OK) adı verilmektedir Onay Kurumları, her kullanıcının
kimliğinin belirlenmesi için Elektronik Kimlik Belgesi
(EKB) olarak isimlendirilen belgeyi kullanıcılara
vermektedir. [13].
4. SET (Secure Elektronik Transaction)
SET, kredi kartı ödemelerinin web ortamı üzerinden
gerçekleştirildiği hırsızlık, dolandırıcılık girişimlerini
engelleyen ve güvenliği üst düzeyde olan ödeme
protokolüdür. Aynı zamanda VeriFone firması tarafından
geliştirilen güvenli veri gönderimini sağlamak amacıyla
aralarında VISA, MasterCard ve IBM gibi kuruluşların

IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Birçok e-ticaret türleri bulunmasına rağmen e-ticaret
hacminin büyük bir kısmını B2B e-ticaret oluşturmaktadır.
Bilişim teknolojilerinin gelişmesi internet yaygınlaşması ile
beraber B2C e-ticaret de çok hızlı bir şekilde artış
göstermiştir. Her geçen gün sürekli artan bir ivme ile
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büyüyen e-ticaret potansiyelinin gerçekleşmesini sağlayacak
etken, bazı önemli konuların ele alınmasına bağlıdır. Bu
konulardan en önemlileri şüphesiz ki,
 Yaptırımlar içeren yasal bir çerçeve oluşturulması
 Bilginin güvenliği ve gizliliğinin temini
konularıdır.
Devletin ve özel sektörün e-ticaretin yaygınlaşması ve
gelişmesi için doğrudan ve dolaylı çabaları, e-ticaretteki
eksiklerinin giderilmesine aynı zamanda e-ticaretin
özendirilmesine de katkıda bulunacaktır. Ülkemizin de
içinde bulunduğu birçok ülkede eksikliği nedeniyle problem
olan teknolojik altyapı ve düzenlemelerin en kısa sürede
yapılması gerekmektedir. E-ticaret, hayatımıza getirdiği
kolaylıklarla beraber hukuki anlamda güvenlik açısından
problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu söylenenler
paralelinde, e-ticaretin en büyük problemlerinden bir yasal
düzenlemelerin hala ciddi anlamda boşluklar ve eksiklikler
barındırmasıdır. Bu bağlamda, gerekli yasal düzenlemelerin
globalleşen dünyaya uygun bir biçimde entegre edilmesi
gerekmektedir.
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E-Devletten M-Devlet Uygulamalarına Doğru
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aglomerasyondaki çılgın büyümenin yarattığı ve yaratacağı
olumsuz gelişmeler) (Tabiat yasa tasarısına dair çekinceler)

Özet—Günümüzde artık devletler; kurum ve kuruluşlarının
gerçekleştirdiği bilişim faaliyetleriyle; yeni, çağdaş ve
bütünleşik bilişim hizmetleri sunabilen ve bunları da
yaygınlaştırarak, vatandaşını eskiye nazaran bekletmeden, eDevlet olarak artan nitelikte, kaliteli servis hizmeti verebilen
bir düzeye erişme yolundadır.
Bilişimle birlikte haberleşmede de özellikle; uydu ve GSM
teknolojileri dünyasındaki etkileşime yönelik pek çok
gelişmeler de (GPS, GPRS, uzaktan kameralı görüntüleme vb)
özellikle İnternet, bu ilerlemeye daha çok ivme
kazandırmaktadır.
Benzer teknolojik gelişmeleri, reklam ve pazarlama gibi
ticari sektörlerin de çok yaygın bir tarzda kullanmaya
başladığı görülmektedir. Teknolojinin tüketime yönelik
yapısının eğilimlerle benimsenmiş olması, bir başka tartışmaya
bırakılacak olursa; ekonomik canlılığında bu yolla, özellikle
kriz
dönemlerinde
bile
arttırılabildiği
açıkça
gözlemlenmektedir.
Diğer
yandan,
genişleyen
pazar
segmentleriyle şahsi bilgilerin de farklı servis kaliteleri ve
güvenlik seviyeleriyle dolaşıma sokulduğu görülmektedir. (Ör:
Google, Facebook, Twitter, Youtube, vb. gibi internette farklı
içerik çeşitliliğinin ve etkileşiminin söz konusu olmasında
oluşturulan güven seviyeleri.)
Sosyal medyada artık, bilişim ve iletişim teknolojileri
sayesinde, forum tarzı dinamik ya da semantik site ve
içerikleriyle halkın olaya etkin bir şekilde teşvik edildiği ve
hatta yönetime bile katılımının kolaylaştırıldığı söylenebilir.
Katılım unsuru, demokratik yönetimlerde, zamanla önemli bir
hak arama aracı olaraktan gündeme gelecektir. Katılımcılar,
sosyal medyadaki hızlı, şahsileştirilebilen seçici, görsel, işitsel
kanallarla bilgilendirilme süreçlerinin yanı sıra; oylama ve
anketler ile güncel kararları etkilerken, katılımın sağlanmasına
dair pek çok farklı uygulama örneği de, artık rahatlıkla
düşünülebilir hale gelmektedir. Özellikle, yerel yönetimlerin
meclis kararlarına ve kent konseylerine sağlanacak bu tür bir
yerel katılım ile alınacak kararların; toplumdaki kabul
düzeyini pekiştirici unsurlar taşımasını ve demokratik
süreçlerin daha da iyileştirilerek, yaygınlaştırılmasını
sağlayabilmesi de zamanla kabul görecektir.
Günümüzde, sayısız imar tadilat kararlarının alındığı
belediye meclislerinde, şehir ve bölge planlama disiplininin
mesleki ilke ve kurallarına ve özellikle kente karşı ciddi bir
şekilde suç işlenmektedir. Öyle ki, parsel ölçeğinde parçacı
imar kararlarıyla oluşan tahribattan geriye dönülmesinin de;
bedelinin, her geçen gün artarak çoğaldığı ve durumun iyice
kötüleşmeye yol açtığı kentsel alanlardaki dönüşümü basın
kanadından okumaların da, medyaya yer yer olumlu bile
yansıtılabildiği ortadadır. Üstelik içinde bulunduğu kötüleşen
bu durum, hızla bölgeye ve doğal alanlara doğru da yayılım
göstermektedir. (Örneğin; 2B diye bilinen yasal durumla
birlikte oluşan fiili durumlar) [16] (İstanbul çeperindeki
tehlikeli bir şekilde korunan havzalara doğru yayılarak
genişleme, kuzeydeki ormanları yok edecek tarzda kararlarla

Anahtar kelimeler—Bilişim, Haberleşme, Şehir ve Bölge
Planlama, Yerel Yönetimler, Kent Yönetimi, Akıllı Şehirler,
Turizm, Uzaktan Yönetim, Halkın yönetime etkin katılımı,
Afet, Kente karşı işlenen suçlar, Sosyal hareketler, Kentsel
Dönüşüm, Ulaşım ve Trafik Kontrolü, Sosyoloji, Afet
Yönetimi, Risk Yönetimi, Enformatik, Akıllı Binalar, Kentsel
Koruma/Tasarım.

I. GĠRĠġ
entlerde yoğunlaĢan nüfusla birlikte, kentsel
yönetimlerin sorunları artmaktadır. Yerel yönetimlerle
ilgili kurum ve kuruluĢların iĢ yükleri oldukça hızlı bir
Ģekilde çeĢitlenerek artarken, planlama gitgide, kısa vadeli
ve dar parsel ölçekli bakıĢ açılarına hapsolacak hale
dönüĢmeye mahkûm durumda bırakılmıĢtır. [15] Bu yüzden,
kente karĢı iĢlenen suçlarda bile, hızlı artıĢın yanı sıra,
çeĢitliliğin de etkisiyle kent artık, kaotik bir görünüm
almaya baĢlamıĢtır.
Yargı bu, artarak iyice sorunlu hale gelen süreçlerdeki
uyuĢmazlıklara çözüm getirmek üzere, hızla organize
olamadıkça sorunlarda; çözülemez halde birikerek sosyal
tehditler oluĢturmaktadır.
Günlük yaĢamın karmaĢıklaĢan pek çok fonksiyonuna
geleneksel
yöntemlerle
yetiĢilemeyeceği
artık
anlaĢılmaktadır. Bu yüzden sadece yargı değil, devlet tüm
organlarıyla baĢtan aĢağı yeniden örgütlenme biçimini
sorgulamak zorundadır.
GeliĢen teknoloji de buna olanak sağladığına göre, bilgi
çağında yaĢamın artan bu hızına er geç ayak uydurulurken,
hep yeniden hızlı gözden geçirmeler de, önem arz eden bir
yapıda olmak zorundadır. Bu da çapraz iliĢkilerin kurulduğu
toplumsal belleğin sanal bir teknolojiye emanet bırakıldığı
bir bilgi çağının kapılarının aralandığını göstermektedir.
Konunun aslında, teknik boyutları kadar sosyal içeriği de
artık oldukça önem arz etmektedir. Kentsel yönetimde ise
ulaĢımdan afete pek çok konu kritik önem arz
edebilmektedir. Özellikle ülkenin turizm potansiyeline
karĢın, kentsel biliĢim açısından verilen hizmetlerin seviyesi
henüz oldukça düĢüktür. Adli biliĢimi ilgilendiren konularda
haliyle, kentsel ya da mekânsal veri eksikliğinden [15]
oldukça olumsuz bir Ģekilde etkilenmektedir. Aslında
mekânsal verinin önemi ortada olduğu halde, ülkenin
kadastral haritaları bile, henüz tamamlanamamıĢ, bunda
teknolojinin getirdiği tüm kolaylıklara karĢın, projelendirme
yapılarak iĢe konulması bile bir türlü söz konusu hale
gelememiĢtir. (A.C. Kocalar, 2012-e) Aynı Ģekilde kültür
mirasını korumasında yeterince mümkün olamamaktadır.
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ele alınacak ve özellikle yüz tanıma teknolojisi üzerinde
geliĢtirilen algoritmalar tanıtılacaktır. [3]
Kamusal alanda çarpıcı bir Ģekilde adli olaylarla iliĢkili
olacak Ģekilde gerçekleĢen ciddi bir karĢılaĢma örneği
olarak, sokakta gerçekleĢen protesto gösterileridir. Örneğin;
Emek sinemasının yıkımına karĢı her zamanki gibi zararsız,
sadece çalgılı yürüyen bir protestoda yaĢanılanlar
düĢündürücüdür.
Genelde polisin, halkın güvenliğini sağlaması beklenir.
Bu örnek ülkenin en turistik kalabalık caddesinde, halkın
malı olan bir mülke karĢı sanatçıların da içinde bulunduğu,
hatta oldukça entelektüel bir kesiminin bu mülkteki
geliĢmelere karĢı duyduğu hassasiyetin, kamusal alanda
dile getirildiği bir protesto gösterisidir. Bunda polis
gücünün orantısız arttırdığı Ģiddet kullanımı, yine oldukça
üzücü bir örnek olmuĢtur.
Diğer yandan buna da paralel olarak üniversitelerde de
yer yer karĢılaĢılan baĢka benzer çatıĢma örneklerinin
sıklıkla artmaya baĢlayabilmesi ise son günlerde daha
vahim bir geliĢme olarak izlenmektedir.
Adaletin tesis edilmesinde, öncü güç olma özelliği
kazandırılmıĢ bir teĢkilatın; özellikle kamusal mülklerin hiç
çekincesiz bir Ģekilde özele aktarıldığı, eğitimin maddi
yükünün arttığı, bu son yıllarda; halkın bu vb konulara
duyarlılığına karĢılık, teĢkilatın ve kamu görevlilerinin de,
üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine karĢı, biraz
daha saygılı olmaya özen göstermesi beklenilebilir.
Peki, değiĢen dünyanın koĢullarına paralel olarak,
kamusal alanlara yansıyan bu tür çarpıcı, yer yer adli
konuların artık, daha elektronik odaklı kontrole geçirilecek
hale getirilmesi söz konusu edilebilir mi? Hiç güç
kullanımı olmadan, kolluk kuvvetlerini de azaltan bir
toplum barıĢı sağlanılamaz mı?
ĠĢte; e-Devletin temsilcilerinden ve/veya çalıĢanlarından
beklenilen, geleneksel olan servislerin güvenilir sunumu,
“kiĢisel bilginin güvenilir bir Ģekilde saklanması,
orijinalliğin tespiti ve korunması gibi oldukça temel
fonksiyonlardır. Ancak, bu fonksiyonları elektronik
ortamda yürütebilmek için gereken teknik bilgi alt yapısı,
enformasyon bilimlerinin neredeyse bir 'enformasyon
mühendisliği'
haline
dönüĢmesini
gerektirecek
boyutlardadır. Bu değiĢimlerden hareketle yola çıkan bu
yazı da,” suçları azaltıcı toplumsal ideal bir denge arayıĢı
ile çok yönlü ilgilenebilir mi? [4]
Bu hiçte hayalî bir istek değildir, apaçık gerçektir
derken; bunda özeleĢtirel bir yanılgı olabileceğine dair
baĢka karĢıt bir örnek daha verelim: Bu da, 1 Mayıs sokak
gösterileridir. Burada ise, daha açık ve çetin çatıĢmaların
baĢka bir örneğinin günümüzde yaĢanılabilirliğinin de yine,
söz konusu olabildiği görülmektedir. Bu olayda ise, gerekli
önlemlerin hem çok daha önceden ve yine, çok daha sert
bir düzenlemeyle alınmaya baĢlanmıĢ olması, hem de
karĢılıklı
Ģiddetin
de
orantısının
bir
Ģekilde
arttırılabilmesinin gereği doğmuĢ gibi bir izlenim
medyadan edinilmektedir. (Örneğin Bugün Televizyon
kanalı canlı yayınlarındaki sokak gösterileri: Panzer,
kalkan, gaz bombasına karĢı; molotof kokteyli, bilye ve
sapan) Burada günün içinden kamusal alandaki olası
Ģiddetin boyutları ve dengenin yeniden acil tesisinin
oluĢturulması sorununa çözümler aranmak zorunda
olunduğu düĢünülebilir.
Tabi, Taksim meydanının daha yakın bir zamanda yine 1
Mayısta bu kez, davullu zurnalı kutlamaları da hafızlarda
olduğu halde, meydanın karakterine yönelik kentsel

(A.C. Kocalar, 2012-d)
II. BILGI ÇAĞINA GEÇIġ VE ROL OYNAYAN AKTÖRLER
SanayileĢmeden sonra artık "bilgi çağını yaĢayan
dünyamızda her yıl üretilen bilgi miktarı artmaktadır ve bu
bilginin sadece özgün olanının %92'si manyetik ortamda
kayıtlıdır. Yeni nesiller bile, kâğıt ortamı artık terk etmeye
baĢlamıĢtır. Onlar bilgiye bir kısım akıllı bilgisel ajanlar
vasıtasıyla ve hemen o anda ulaĢma eğilimindedirler.
Dolayısıyla, giderek azalan zaman dilimleri içinde
ulaĢamadıkları bilginin bilinmeye değmez olduğunu
düĢünmektedirler.” [4]
Bürokrasinin tarih boyu kurumsal mekânlarda işleyen
görünümü artık ekranlara taşınmak üzeredir. Memur
kesimin de bu yüzden azalarak, devletin küçüldüğü bir
döneme girilmesi beklenirken, sadece kolluk kuvvetlerinin
özellikle polis gücünün, aldığı maaş desteği ile birlikte
toplumdaki yerinin orantısız artışı son yıllarda ilgi çekici
bir boyut kazanmıştır. Diğer yandan, akademisyenlerin
toplumdaki durumu ve eğitimin her dönemindeki artan
kalitesizliği ise apaçık ortadadır. İyi eğitilmemiş toplumsal
sınıfların, eklektik bir sosyal yapıda, tehlike unsuru
taşıdıkları unutulmamalıdır.
III. KAOTIK KENTSEL MEKÂNLAR, KAMUSAL ALAN VE
KENTSEL BILIġIM ILE SUÇLARIN, AFET VE FELAKETLERIN
SONUÇLARININ IZLENILIRLIĞI
Kentlerin büyümesiyle ve özel silah bulundurma
serbestliği gibi bazı uygulamalarla birlikte, kentsel
kargaĢanın ya da yer yer sosyal patlamaların da artarak
yaĢanıldığı kamusal alanların kontrol ve denetim altına
alınması gitgide zorlaĢmaktadır. Bu amaçla, kent
yönetimleri kentsel biliĢim çözümlerine eskisinden daha
çok muhtaç durumda kalacaklardır. Sokak kameraları da
bunun ilk çarpıcı göstergesi olarak hayatımızın içine
gömülmüĢ hatta kaza görüntüleri ve olay yeri incelemelerin
de, artık bir parçası haline bile gelmiĢtir. “Adli biliĢim
alanında yapılan incelemelerde tüm inceleme ve analiz
faaliyetleri olaya ait delillerin birebir kopyaları üzerinde
yapılmaktadır.” [1]
Çok geniĢ bir yelpazede sınıflandırılabilecek afetlerin,
farklı türde yerleĢim yerlerinde bile sıkça yaĢanabildiği
“Türkiye‟de, Toplu Ölümlerde Kimlik Tespiti Hizmetleri”
bile ayrı kapsamlı bir konu haline gelebilmektedir. Kurban
yakınlarının yardımıyla yapılan görsel kimliklendirme
yöntemlerinin uygulandırılabilmesi açısından tahribat
derecesi çok önemli bir etken olup, sonuçlar yarı yarıya
hatalı olabilmektedir. Kimliklendirme yöntemleri için son
derece önemli bulgular Ģunlardır: DiĢ incelemeleri,
antropolojik incelemeler, parmak izi, DNA ya da vücut
içerisinde bulunan bir takım bedenle alakalı emareler,
belirtiler, doğuĢtan meydana gelen bir takım değiĢmeyen
kalıtsal özellikler.
Bir baĢka mekânsal (noktasal, geçiĢsel) iliĢkilerde
güvenlik gerektiren uygulamada örneği de; Biyometrik
sistemlerle iliĢkilidir. Bu sistemler sayesinde, fiziksel
özellikleri kullanılarak; kiĢilerin, depolanmıĢ kayıtlarının
eĢleĢtirme prensibi ile çalıĢan algoritmalar sayesinde
tanınması
sağlanabilmektedir.
Amerika
BirleĢik
Devletlerine giriĢte gümrüklerde farklı Biyometrik
sistemlerle karĢılaĢmak mümkündür. Ġlgili çalıĢmada
Biyometrik sistemlerden parmak izinin, irisin, retinanın, el
damar ağının ve yüz tanımanın genel çalıĢma prensipleri
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düzenlemelerin oldukça sert kararlarla seyrettiği çok yakın
bir dönemin belirleyiciliği de ortadadır.
ĠĢte gündemi belirleyen son anayasal düzenleme
sürecindeki siyasal ayrıĢmada ayrıca ortada iken; üstelik
toplam 170 maddelik anayasa tasarının 39 maddelik “temel
hak ve özgürlükler” ile ilgili maddeleri üzerinde bile tam
anlaĢılamadığı bir süreçte; asıl ayrıĢmanın gerekçesinin,
10-20 maddelik kısımdan, yani bu tasarı anayasanın
hazırlanmasıyla aslında, baĢkanlık sisteminin hedeflenmiĢ
olmasından kaynaklandığı apaçıktır.

coğrafyadan örnekler çoğalmıĢtır: Ġsrail - Ġran çeliĢkisi,
Türkiye‟nin Suriye‟ye karĢı tutumu, Sosyal ayrıĢmanın bir
barıĢa ve sonra da, tekrar büyük tehditlere kendini
dönüĢtürme olasılıkları)
O yüzden, teknolojik geliĢmeyle ilgili durumların da
acaba, bir an önce kontrol altına alınması mı gereklidir?
Aslında teknolojik kolaylıkların devrimleri hazırladığı
tartıĢması, acaba ne kadar gerçektir? Teknolojiyi elinde
bulunduranlar ya da basitçe etkin bir Ģekilde kullananlarca,
her alana müdahil güçlerin varlığı daha görünür bir Ģekilde
söz konusu mu olmaktadır? Bu teknolojinin aslında, bir
teslimiyette getirdiğinin sorgulanmasında dünyada baĢka
benzer örnekler de var mıdır?
Örneğin; NY Wall Street'teki elektronik sömürücü
sermaye gücüne karĢı, uzun bir süre kamusal alanda
yürütülen sokak gösterisi ilginç bir dönüm noktasıdır. [9]
ĠĢte tüm bunların gerçeklik düzeylerinin ve sonuçlarının
indirgenip, bütünleĢtirilerek; özellikle bu pencerelerden
belki de, m-Devlet aĢamasına geçiĢin yeniden daha ciddi
bir Ģekilde her platformda tartıĢılması gerekmektedir?
Özellikle
başka
coğrafyalarda
pek
izine
rastlanmadığı halde; zindanlarıyla, henüz yeterince
tarihsel ve mekansal analizleri yapılamamış olan
Anadolu yarımadası kültür mirasının izlerinden;
aslında, Anadolu’nun yakın coğrafyalarla ilişki gereği,
tarih boyu hep, yeryüzündeki güvensizliğin ana hatta
kritik yönetilen merkezlerinden de biri olduğunun hiç
unutulmaması gerekir.
Böyle bir coğrafya da hüküm süren halkların, ortak
mirasını taĢıyan bugünkü toplumumuzun, günün
teknolojisine olan bağımlılığı ise ilgi çekici bir Ģekilde
ortadadır. (Örneğin Google, Facebook, Twitter kullanıcı
sayısı hızlı tırmanıĢları vb.)
Dolayısıyla bu halkın, kendi kendini yönetebilir
dinamikleri taĢıdığı söylenebilir mi? Teknolojiye duyulacak
güven, acaba kolaylıkla karĢı bir tehdit haline dönüĢebilir
mi? Bu tehdittin, siber adli güvenlikle iliĢkisinin zaten, adli
biliĢim alanının uzmanları, gayet iyi bilmektedir.

A. Sosyal yapının ayrıştırılmasının toplumda açtığı
yaralar ve telafisi için sorulabilecek, teknoloji kurgulu
sorular
Üst ve alt kimliklere dair var olan bilinç ile oluĢan ortak
kabullerin ve eĢitlikçi yaĢam ile yurttaĢlık hakları
bilincinin; sosyal devlet ilkesi ile güçler ayrılığı dengesi
içinde korunduğu ulus devlet yapısının; küreselleĢmeyle
birlikte bozuma uğratılarak, etnik siyasetin ve yerel
unsurların ön plana çıkarılması; ulusal bütünlüğü bozarak,
oligarĢik iĢleyen piyasa ekonomisinin, kentsel alan ve
mekan kullanımlarını küresel sermayeye terke zorlaması,
elbette ki, geçmiĢi bu topraklarda olan herkesi üzerek,
yıpratacak ve toplumsal savunma refleksini harekete
geçirecektir.
O yüzden acaba, devletin kademeli olarak küçülmesi ve
yönetimin teknolojik olanaklar ile Ģimdikinden çok daha
akıllı hale getirilmesi mi gerekmektedir?
Ulus yapısının tekrar düzenlenmesi ve bölgesel güç olma
olanaklarının sürekli yenilenen hızlı iĢletilebilecek pek çok
kurgusu, ancak sistematik bir devlet oluĢumunun
varlığından ve güçlendirilmesinden geçebilir. Bu konuda eDevlet ile ilgili rolde zaten, çoktan ilgili makamlara
verilmiĢtir. (AB uyumu çerçevesinde)
m-Devlet ise, aslında sosyolojik açıdan da bilinçli bir
hazır olma hali ile çok daha ileri bir aĢama olup, bugünün
teknolojik olanaklarıyla da pekala rahatlıkla, test
edilebilecek farklı ve yine tartıĢmaya açılabilir, bir kurgu
olabilir mi? Bu noktada, sosyoloji alanının da anketlere
dayanılır saptamalarının, bir bilim dalı olarak yanıltıcı
yöntemlere bağlı bırakıldığı tartıĢması halen sürmekte
olduğu unutulmamalıdır. Diğer yandan da; bireylerin ve
halkların kendi kendini yönetme kapasitesi aslında hiç
küçümsenmemelidir.
Sermayenin belirleyici güçlerinin varlığı, bu kadar
ortadayken; eskiyen sahte devletlerin hamurunun bilgi çağı
ile yeniden yapı bozumuna uğratılarak, sosyal devletin
kusursuz bir gelecek sağlanamayacak olduğu bilinse de;
böyle bir ideale doğru sürekli yeniden inĢasından ne kadar
söz edilebilir?
Yoksa bu ancak, halkın yetiĢen teknoloji bağımlısı yeni
nesillerle birlikte, yönetime aĢamalı olarak katılımıyla mı
mümkün hale gelecektir? Bugün ilgili teknolojik
olanakların yeterli düzeyde devreye girdiği düĢünülürse;
olası modellerin tartıĢılıp, gerekli pratiğinde çoktan önünün
açılmıĢ olması gerekirdi. (TBV ve geciken sayısal imza
adımları)
Yakın coğrafyamıza dikkat edilirse; bu konuda hiç
beklemediğimiz örnekler aslında, kendini ne yazık ki, acı
bir Ģekilde çoktan belli etmiĢ durumdadır. (Arap baharı ve
kültüründen dolayı her zaman ki kanayan yara, Orta doğu)
Üstelik bu son örneğe benzer risklerin, her zaman ve
giderek, ülkemiz için de yeniden Ģekil değiĢtirerek, mevcut
hale gelmiĢ olduğu apaçık gözükmektedir. (Yakın

B. Kamusal bilişimin tarihsel alt yapısının seyri
BiliĢim sistemlerinin zamanla gerekliliği anlaĢıldıkça,
donanım satın almanın yetmediği görülmüĢ, yazılım
niteliklerinin de arttırılması gerekmiĢtir. Bu noktada
çeĢitlenen donanımlara paralel, pek çok yazılım türü
devreye girmiĢ, farklı donanım platformlarıyla birlikte,
iĢletim sistemleri de sürekli değiĢir hale gelmiĢ ve bilgisayar
ağlarının da yaygınlaĢmasıyla birlikte, bilgi çağında
sıçramalar baĢlamıĢtır.
Son yıllarda ise, Ġnternet alt yapısının geliĢtirilmesi ile
birlikte, eriĢilen bu geliĢme aĢamalarında artık, kiĢisel
güvenlik sorunlarıyla da daha çok karĢılaĢıldığının, iyice
farkına varıldığı görülmektedir. Siber güvenlik konusunda
biraz gecikilmiĢ olsa da artık, daha hızlı önlemlerin
alınmasına yönelik geliĢmelerin yaĢanması kaçınılmaz
olmuĢtur. [11]
C. İnternetin güçlenmesi ve sosyal paylaşım sitelerinin
yaygınlaşması ile mobil bir yaşam tarzına dönüşen
İnternet
Sosyal paylaĢım sitelerinin yaygınlaĢması ile daha çok
hayatımıza girerek, bir yaĢam tarzına dönüĢen günlük uzun
süreli Ġnternet kullanımı nedeniyle; ĢahsileĢtirilmiĢ site
üyeliklerinden, elektronik ticaret ve bankacılık iĢlemlerine
kadar pek çok gizlilik gerektiren karmaĢık, iĢin, gün içinde
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bazen farklı bilgisayarlardan da eriĢilerek gerçekleĢtirildiği
düĢünülürse; güvenlik açıklarının varlığı oldukça artmıĢ
gözükmektedir. Ġnternet alt yapısının güçlenmesi ile birlikte;
görsel, iĢitsel ve veri iletiĢiminin oldukça hızlanması da
teknolojik iletiĢim araçlarının daha sık kullanımının
yaygınlaĢmasında, diğer bir etkendir.

da biliĢim mağdurlarına yönelik, adli yaklaĢımların yetersiz
kalmasına sebep olmuĢtur. Acil çözüm, ilgili üniversitelerin
eğitim cephesinden geçte olsa gelebilmiĢtir. YetiĢmiĢ insan
gücünün ancak 2-3 sene sonra mezun verip, bir o kadar da
deneyim kazanması sonrası, ses getirmeye baĢlayacağı
düĢünülürse, bu sahadaki gecikmenin boyutları da, daha
açık bir Ģekilde anlaĢılabilir.

D. İnternet üzerinden sunduğu servislerle her türlü
iletişimin mobil bir statü kazanması
Artık "Ġnternet üzerinden her türlü iletiĢimin mobil bir
statü kazanması" ile özellikle veri güvenliği çok daha
konuĢulur hale gelmiĢtir.

V. SUÇLARA KARġI ġIKAYET MEKANIZMASI YOLUYLA
YÖNETIME KATILIM

Bir vekilin meclisteki konumundan hareketle demokratik
yaklaĢımların halka yayılmasına yönelik olarak konumuzla
iliĢkili olan Ģu haber ilgi çekici bir gösterge olmuĢtur:
„Meclis halkı temsil edemiyorsa, biz kendi kendimizi temsil
edecek yurttaĢ hürriyetini kazanmalıyız‟ dedirten bu haber,
aslında dolaylı yoldan anında elektronik katılımın önemini
vurgular derecede açık bir mesajdır. Yani meclis sadece el
kaldırma görevini yapanlarca maksatlı bir süreç içine
girmeyi tercih edenlerce dolduruluyorsa; söz hakkı tekrar
halka geçer.
Bir baĢka örnekte artık, bazı konferanslarda bile,
anketlerin hızlıca bilinen bir marka cep telefonu üzerinden
yapılabilmesinin, bilimsel topluluklarca test edilmiĢ kabul
görmesine dairdir. Benzer çözümleri yaygınlaĢtırmasından
ötürü talep gören, bilindik bir cep telefonu markasının
(IPhone) sahipliğinin de; ne kadar artmıĢ olduğu böylece
daha net bir Ģekilde görülebilir.
Kimlik tespitinin yapılmadığı ya da gizli tutulabildiği,
gerekli ihbarın rahatlıkla yapılarak suçlara karĢı acil
önlemlerin alındığı, katılımcı bir adalet iĢleyiĢinin yeniden
tasarımındaki önerilere açık bir noktada olduğumuzu,
özellikle hatırlatmakta yarar olduğunu daha net bir Ģekilde
görüp tartıĢabiliriz. Bu amaçla sosyoloji ile birlikte toplum
mühendisliğinin sistem analizleri arttırılarak, yaratıcı fikir
tartıĢmalarına açık destekle her ortamda yer verilmesi
beklenilebilir. (Örneğin; Trafik kazaları ve kentsel suçlar vb
örneklerde olabileceği gibi)

IV. ADLI BILIġIM SUÇLARI
Artık öncelikle kiĢisel verilerinin de daha iyi bir Ģekilde
korunması gerekmektedir.
Kimlik tespiti ve özel hayata müdahalelerin ciddi eleĢtiri
aldığı günümüzde, polis devletten demokratik devlete
geçiĢin pekiĢtirilebilmesini sağlayıcı gizlilik ilkelerinin
belirlendiği, ama sınırlı kullanım alanı olan bir yönetmelik
çıkarılmıĢ gözükmektedir. [12] Fakat kapsamlı bir biliĢim
yasasına da duyulan gereksinim, ortada olduğu halde, henüz
önerilen biliĢim yasa taslağı tartıĢılarak, meclisten
geçirilememiĢtir.
Bu yasanın çıkarılıĢında ve sonrasında; ilgili mevzuatla
iliĢkilendirilmesi, Ģüphesiz onu daha etkin bir kullanım
seviyesine eriĢtirecektir. Özellikle, sanal etkileĢimin ve
güvenlik ihlallerinin paralel bir tarzda arttığı günümüzde,
biliĢim suçları da hızla tırmanmaktadır. O yüzden suçlarla
da mücadelede, yasal-yönetsel mevzuatın hızla ve doğru bir
Ģekilde tamamlanması katılımla önem arz etmektedir.
A. Kentsel Kamusal Alanlarda Bilişim Suçları
Kentsel kamusal alanın da Ġnternet kullanımına açılması
ile mekân iliĢkili farklı suç çeĢitliğinin özellikle, önemi
arttırmıĢtır. Havaalanları, üniversite yerleĢkeleri, Ģehir
merkezlerinin meydanlarında vb. kamusal alanlarda
kablosuz bağlantı noktaları artarak yaygınlaĢmıĢtır. Bu
kesintisiz temasta kalma (çevrimiçi bulunma) özelliği ile
etkileĢim anında
kendini
mekânsal
sıçramalarla
kopyalamaktadır. Teknoloji kullanımının sosyolojik
boyutlarının daha çok tartıĢılması gerekmektedir.

VI. SONUÇ
Adli biliĢimin hızlı geliĢen teknolojiyi kullanarak,
adliyeye sevk edilmeden de sorunlu güncel olayların
çözümlemesinde; sıkça farklı Ģekillerde görev aldığı
geliĢmiĢ
uygarlıkların
büyüyen
kentlerindeki
uygulamalardan görülmektedir. Bu toplumların içinde
bulunduğu sosyo-kültürel durumdan çok farklı bir yerde olsa
da, yakın bir çizgiye doğru sürüklendiğini görebildiğimiz
ülkemizin de, teknolojik açıdan biliĢim sistemleriyle kendini
hızlıca yenilemesi gerektiği ortadadır.
Özellikle adli yargı ile birlikte; tüm devlet kurum ve
kuruluĢlarının e-devlet kurgusunun yanında, hızlı bir geçiĢle
m-devlet uygulamalarına da günlük hayattaki teknolojinin
baĢ döndürücü tüketim hızıyla birlikte, daha açık hale
geldiği görülmektedir.
Turizm, Afet yönetimi, Yerel yönetimler gibi pek çok
konu mekânsal bağlamda kentsel biliĢimle iliĢkili olarak
adalet ve suç kavramları üzerinden tek tek güncel örnekler
verilerek irdelenmiĢtir.
Ayrıca sosyal devletin eĢitlikçi anlayıĢı gereği; halkın
yönetime katılımı gibi sosyal bir boyutun, kentsel kamusal
alanlardaki çeĢitli hareketlenme dinamikleri ile birlikte, yer
ve kimlik tespiti konusundan baĢlayarak, mevcut
teknolojilerin geliĢimi ıĢığında; ülkemizde görülebilecek
yakın dönem etkileri incelenmiĢtir.

B. Siber Suçların Artışı
"Siber suçların son yıllarda teknoloji kullanımına paralel
bir Ģekilde hızla arttığı da bilinen bir gerçektir." [2] Hatta
adli biliĢim vakalarının da oldukça çeĢitlenerek artmasına
tanık artık oluyoruz. Bu nedenle, halkın adli yaklaĢımlara
baĢvuru olanaklarının ve adalet inancının sürekli yeniden
tesis edilmesiyle daha da zenginleĢtirilmesi gerekmektedir.
Bu da ancak, yeterli sayıda ve nitelikte uzmanların
yetiĢmesi ile mümkündür.
"E-ticaret üzerinden yolsuzluklar, çeĢitli teknolojik hile
yöntemleri ile banka hesaplarından paraların gasp edilmesi,
kiĢi hak ve hürriyetlerinin ve özel yaĢantılarının sosyal
ağlar üzerinden deĢifre edilmesi, pornografik siteler
üzerinden özellikle çocukların istismar edilmesi, ortaya
çıkan bazı siber suçlar arasında sayılmaktadır. Suç türlerine
karĢı çeĢitli tedbirlerin alınması için öncelikle mevzuat
boĢluklarının giderilmesi" gerekmektedir. [2]
Bu suçlarla ilgili olarak yargıya intikal eden yaĢanmıĢ
ilginç örneklerden de görülebileceği gibi, bu konuda ne
yazık ki, uzmanlaĢmıĢ eleman azlığından dolayı, bilirkiĢilik
makamı niteliksiz kiĢilerce doldurulmaya baĢlanmıĢtır. Bu
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Arttırılması
Bununla birlikte, ilgili yasal-yönetsel çerçeveyle de
bağlantılı olarak, özellikle günümüzdeki kamusal alan
karĢılaĢmalarından gözleme dayalı örneklerle gelecekten
neler beklenebileceği konusunda, teknolojik geliĢmelere,
sosyal alandan da bakılarak, katılımcı özgün irdeleme
yapılması teĢvik edilmiĢtir.
ÇalıĢmanın dayandığı kaynakları ise, sınırlı araĢtırma ve
eriĢim olanakları nedeniyle, literatür taraması biraz yüzeysel
kaldığı halde; bu açık daha çok güncel bağlantılı olguların
gözleme dayalı olarak, karĢılaĢtırmalı ve çok yönlü iliĢkisel
irdelenmesiyle kapatılmaya çalıĢılmıĢtır.
Sonuçta; böyle bir disiplinlerarası konuda yer yer
teknokratik bir bakıĢ açısından yeterince kurtulanılamadığı
düĢüncesiyle, hayalî ideal bir devlet hedefine yönelik, soyut
bir kurgu ile bunun kentsel mekâna olası etkisi de
düĢünülerek, çalıĢmaya deneysel açıda kalıp, eleĢtirel bir
yön de verilmeye çalıĢılmıĢtır.
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genellikle geniş açılı olarak seçilmektedir. Kameraların
görüntü çektiği bölgelere olan uzaklığı ile beraber yüz
görüntülerinin kamera üzerindeki izdüşümleri 32 X 32
piksel veya daha düşük boyutlara düşebilmektedir. Düşük
çözünürlük, bu yüz görüntüleri üzerindeki ayırt edici
öznitelik sayısının azalmasına sebep olmaktadır [1]. Bu
sebepten standart olarak kullanılan yüz tanıma yöntemleri
bu tür problemlere çözüm getirememektedir. Yapılan
deneysel çalışmalarda 64 X 64 veya 32 X 32 çözünürlüğün
altında olan yüz resimleri için tanıma performansının
dramatik olarak düştüğünü göstermiştir [2].Gerçek hayatta
karşılaşılan yüz tanıma problemleri, güvenlik kamerası ile
elde edilmiş LR bir görüntünün, HR görüntülerden oluşan
bir veri kümesindeki karşılığının bulunması şeklindedir.
Düşük çözünürlüklü görüntülerde yüz tanıma için
kullanılan iki temel yaklaşım vardır. Birinci ve daha
geleneksel olan iki basamaklı yaklaşımda [3] tanınması
istenen LR görüntüleri süper çözünürlük (SR) yöntemi ile
HR görüntülere çevrilmekte veya HR veri kümesindeki tüm
görüntüler aşağı-örnekleme yöntemi ile LR görüntülere
dönüştürmektedir. Bu işlemlerden herhangi biri sonrasında
LR ve HR görüntüler aynı uzayda tanımlanmakta ve tanıma
algoritması çalıştırılmaktadır. SR yöntemleri yapılmak
istenen, LR görüntüdeki kaybolmuş bilgiyi geri getirmektir
[1]. LR görüntü [4] veya görüntü serilerinden [5] HR
görüntü elde etme işlemi zaman alan bir işlemdir ve
performansı özellikle farklı poz ve ışık altında
kötüleşmektedir. Veri kümesindeki tüm HR resimlerin
eldeki LR resme göre aşağı-örneklenmesi yöntemi zaman
alıcı bir işlem olmasına ek olarak ayırt edici özellikleri de
yitirmesi sebebiyle; kötü performans göstermekte ve tercih
edilmemektedir [3], [6], [7].
Bu makalede, CCA tabanlı bir yaklaşımla düşük
çözünürlükteki görüntülerden yüz tanıma için bir çalışma
çerçevesi çizilecektir. Bu anlayış içinde yapılan işlemler
sırasıyla
1. Kullanılacak özniteliklerin belirlenmesi:
(a) Temel bileşen analizinin (PCA) yapılması
(b) Bileşenlerin seçimi
2. CCA ile ara uzaylara geçilmesi
3. Ara uzaylar arasında dönüşüm yapılması
şeklinde özetlenebilir.
Önerilen bu yöntem, LR veya HR uzayına doğrudan bir
geçiş yapmak yerine ara bir uzayda işlemlerin yapılmasını
sağlamayı hedeflemektedir. İki basamaklı yöntemlerin
aksine; ulaşılmak istenen uzay, LR ve HR fotoğrafların
birisi değil, aralarındaki korelasyonun en yüksek değeri

Özet—Yüz tanıma problemi uzun yıllardır üzerinde çalışılan
bir problemdir. Buna karşılık tanınmak istenen kişiye ait
fotoğraf düşük çözünürlükte olduğunda problem zorlaşmakta
ve standart yüz tanıma yöntemleri başarılı sonuçlar vermekten
uzaklaşmaktadır. Bu makalede, güvenlik ve kriminal
çalışmalarda
karşılaşılan;
düşük
çözünürlükteki
fotoğraflardan yüz tanıma için yenilikçi bir yaklaşım
sunulmuştur. Kanonik Korelasyon Analizi (CCA) temeline
dayanan bu yöntem yüksek çözünürlükteki (HR) ve düşük
çözünürlükteki (LR) fotoğrafların yeni bir ara uzayda
birbirleri ile en yüksek korelasyon gösterecek şekilde
dönüştürülmesi
esasına
dayanmaktadır.
Her
iki
çözünürlükteki fotoğrafların Temel Bileşen Analizi (PCA)
yapıldıktan sonra; seçilen öznitelikler CCA kullanılarak
oluşturulan ara uzayda tanıma için kullanılmıştır.
Yöntemin performansı iki farklı uygulama ile gösterilmiştir.
Birinci uygulamada 40 kişi ve her birine ait 10 farklı açıdan
çekilmiş 400 HR fotoğraflar ile bunların LR görüntüleri
kullanılmıştır. İkinci uygulamada ise 123 kişiye ait HR
fotoğraflar ve bunların LR görüntüleri kullanılmıştır. Önerilen
yöntem ile yapılan tanıma sonrasında başarılı sonuçlar elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler—Yüz tanıma, CCA, düşük çözünürlüklü
resim
Abstract—In this paper, we present a novel framework for
face recognition from low resolution face photos. Our
framework is based on Principle Component Analysis (PCA)
and Canonical Correlation Analysis (CCA). First, we apply
PCA to dataset for dimension reduction and then, apply CCA
for reaching maximum correlation between datasets. This
approach is tested on two different dataset including 400 and
123 HR-LR photo pairs. The average performance reached
96,5% recognition rate on these experiments.
Keywords—Face recognition, CCA, video surveillance, low
resolution image

I. GİRİŞ
ÜZ tanıma problemi son 20 yılda üzerinde sıklıkla
çalışılan bir problem olmuştur. Problem ilk zamanlarda
yüksek çözünürlükte fotoğraflar üzerinden çalışılmış ve
tanıma performansları yüksek seviyelere ulaşmıştır.
Özellikle güvenlik amaçlı kameralarının yaygınlaşmasıyla
birlikte yüz tanımanın güvenlik amacıyla kullanılma
ihtiyaçları da artmıştır.
Güvenlik amaçlı kameralar, tek kamerayla izlenebilen
küçük alanlardan, onlarca kamerayla izlenebilen büyük
alanlara kadar birçok yerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Güvenlik kameraları geniş alanları görebilmesi için
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gösterdiği uzaydır. Önerilen bu yöntem gibi ara uzaylara
geçilerek yapılan başka çalışmalar da bulunmaktadır [3], [7],
[8].
Önerilen yenilikçi yöntem iki farklı veri kümesi üzerinde
test edilmiştir.
Bölüm 2'de önerilen yüz tanıma yönteminin temel
dayandığı Kanonik Korelasyon Analizinin (CCA) nasıl
yapıldığı anlatılmıştır.
Bölüm 3'de düşük çözünürlüklü görüntülerden yüz tanıma
için önerilen çerçevenin nelerden oluştuğu ve önerilen bu
yöntemin her bir adımda yapılanlardan bahsedilmiştir.
Bölüm 4'de, önerilen yöntemin, veri kümesi üzerinde
uygulamasını verilmiştir.

üzere toplam örneğe ait öznitelikleri içeren matrislerdir.
ve veri kümeleri aralarındaki korelasyonu maksimize
eden doğrusal dönüşüme
ve B temel vektörler kümesi
dediğimizde;
( )
( ))
(
matrisi,
olmak üzere, her
bir kolonu X uzayındaki bir örnek verinin
doğrusal
dönüşüm uygulanmış vektörü ifade etmektedir. Diğer bir
ifadeyle matrisi; CCA sonucunda elde edilen doğrusal
dönüşüm matrisi ile matrisinin çarpımıyla (
) elde
( )
( ))
(
edilir. A
boyutundadır.
( )
( ))
(
V matrisi,
olmak üzere, her
bir kolonu Y uzayındaki bir örnek verinin B doğrusal
dönüşüm uygulanmış vektörü ifade etmektedir. Diğer bir
ifadeyle matrisi; CCA sonucunda elde edilen B doğrusal
dönüşüm matrisi ile matrisinin çarpımıyla (
) elde
( )
( ))
(
edilir. B
boyutundadır.

II. KANONİK KORELASYON ANALİZİ
Kanonik Korelasyon Analizi (CCA), çok boyutlu iki
değişken kümesi arasındaki doğrusal benzerliği ortaya
çıkaran istatistiksel bir yöntemdir [9]. H. Hotelling
tarafından 1936'da ortaya konulan [10] bu yöntem, temelde
iki ayrı uzayda tanımlanmış veri kümeleri üzerine
uygulanacak iki farklı doğrusal dönüşümü (temel vektörler
kümesini) bulmayı hedeflemektedir. Bu iki temel vektörler
kümesinin özelliği, üzerlerine yapılan izdüşümlerin
sonucunda ortaya çıkan yeni ara uzayların birbirleri ile olan
korelasyonunu maksimize ediyor olmalarıdır. CCA yöntemi
Şekil 1'de gösterilmiştir.

CCA'nın yapmaya çalıştığı
ve
değişkenler
kümelerinin satırları arasındaki korelasyonu maksimize
etmektir.
ve
matrislerinin her bir satırı, yeni
uzaylardaki özniteliklere karşılık gelmektedir. CCA
sonucunda, bu yeni öznitelikler ( ve
matrislerinin
satırları) korelasyonu büyükten küçüğe olmak üzere
sıralanmış olacaktır. Bu işlem esnasında X ve Y
( )
( ))
uzaylarını
(
boyutuna indirger.
matrisinin her bir satırı üzerine veri setinden alınan her
bir örnek ( matrisinin kolonları) yansıtıldığında elde edilen
matrisinin birinci özniteliği (satırı) ile,
matrisinin her
bir satırı üzerine
matrisinden alınan her bir örnek
( matrisinin kolonları) yansıtıldığında elde edilen
matrisinin birinci özniteliği (satırı) en fazla korelasyonu
göstermektedir. Şimdi, ve veri seti arasındaki verilerin
izdüşümlerinin korelasyonunu maksimize edecek vektörleri
(
ve
matrislerinin satırları) matematiksel olarak
gösterelim:
matrisinin,
ise
matrisinin birinci
satırını gösteren kolon vektörü olsun. Korelasyon
katsayısı( ),
(1)

√(

)(

)

şeklinde ifade edilir.
korelasyon katsayılarını içeren
köşegen
matrisi
korelasyon
matrisi,
(

( )

( ))

(

( )

( ))

boyutundadır.
ve
vektörlerinin özelliği,
maksimize edecek olmalarıdır.

Şekil 1: Kanonik Korelasyon Analizi

Şekil 1'de gösterilen
matrisinin her bir kolonu, N
boyutlu X uzayında tanımlanmış bir örneğe,
matrisinin
her bir kolonu ise M boyutlu Y uzayında tanımlanmış bir
örneğe karşılık gelmektedir. CCA en basit anlamda, X ve Y
uzaylarına doğrusal dönüşümler uygulayarak yeni elde
edilecek verilerin arasındaki korelasyonu maksimize etmeye
çalışmaktadır.
matrisi,
olmak üzere, her bir kolonu bir
örneğe ait adet öznitelik içeren ve
olmak
üzere toplam örneğe ait öznitelikleri içeren,
matrisi,
olmak üzere, her bir kolonu bir
örneğe ait M adet öznitelik içeren ve
olmak

'yu

(2)
Denklem-3’de verilen koşullu optimizasyon probleminin
çözülmesiyle
vektörünün elde edilebileceği gösterilebilir
[11], [12].
(

Denklem-2
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ve

Denklem-3,

)

Denklem-4’de

(3)

verilen

B. Şen ve Y. Özkazanç
genelleştirilmiş özdeğer vektör probleminin en büyük
özdeğerlerine karşılık gelen özvektörleri bulmaktadır.
(

)

yöntemi ile elde edilmiştir [13]. İşlem yapılan veri sayısını
küçültmek ve veriler üzerindeki gürültü miktarını azaltmak
için, en yüksek özdeğerlere karşılık gelen belirli sayıdaki
özvektörün kullanılması yeterlidir. Bu işlem sonrasında X
ve Y uzayındaki yeni veriler sırasıyla
ve
olarak
isimlendirilecektir.
matrisi, matrisinin ilk R adet temel
bileşeni içermekte ve
olmak üzere
,
matrisi, matrisinin ilk S adet temel bileşeni içermekte ve
olmak üzere
matrislerine dönüşecektir.
Bu işlem eğitim aşamasında, ilgili temel bileşenleri (
ve
) belirlemek için yapılmalı, tanıma aşamasında ise bu
temel bileşen vektörleri kullanılmalıdır.
, X uzayındaki
verilerin
boyutuna indirgenmesi için
ilk R
adet temel bileşenin alınması ile oluşturulmuş
ve
, Y uzayındaki verilerin
boyutuna
indirgenmesi için
ilk R adet temel bileşenin alınması
ile oluşturulmuş
matrisleridir.

(4)

, özvektörlerine karşılık gelen özdeğerlerdir. Xuzayı
imin M adet özvektör, Denklem-5’de verilen optimizasyon
probleminin çözülmesi ile elde edilir [11].
(

(

)

(5)

kabullenmesi yapıldığında,
matrisi
boyutunda olacak ve
uzunluğunda adet özvektörden
oluşacaktır. Aynı yöntemle elde edilen
matrisi de
kullanılarak
ve
uzaylarını oluşturduğumuzda, bu iki
uzay arasında birbiri ile en çok korelasyonu gösteren veriler
birinci satırlarındaki değişkenler, en az korelasyonu
gösterenler ise son satırlarındaki veriler olacaktır.
CCA yönteminin ve V uzayları arasındaki korelasyonu
büyükten küçüğe doğru olan özvektörler şeklinde sıralaması,
sınıflandırma/tanıma için önemli bir altyapı sağlamaktadır.
Bu sıralama, özniteliklerin indirgenmesi probleminde
optimal çözüm sağlayacaktır. ve uzayları arasındaki bu
yüksek korelasyon sayesinde
uzayında tasarlanmış bir
sınıflandırma veya tanıma yöntemi,
uzayındaki veriler
için de kullanılabilir. Birbirleri ile yüksek korelasyon
gösteren özniteliklerin aynı sınıflandırıcıda, korelasyon
göstermeyenlere göre daha iyi performans vermesi beklenen
bir durumdur.

B. CCA ile Ara Uzaylara Geçilmesi
CCA yöntemi kullanılarak,
ve
uzaylarındaki
verilerin CCA dönüşümleri birbirleri ile maksimum
korelasyon yapısını tanımlayacaktır. Bu işlem sonucunda
matrisinden elde edilecek verilere ,
matrisinden elde
edilecek verilere de diyeceğiz. Bu matrislerin bulunduğu
uzaylar sırasıyla (
kabul edilmiştir),
ve
olacaktır. Bu işlem, eğitim aşamasında kanonik
korelasyon dönüşüm ( ve ) ve köşegen korelasyon
matrisini ( ) bulmak için yapılmalı, tanıma şamasında bu
matrisler kullanılmalıdır.

III. CCA İLE DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜDEN YÜZ
TANIMA

C. Ara Uzaylar arasında Dönüşüm Yapılması
Tanıma aşamasında, tanınması istenen LR görüntünün
temel bileşenlerini içeren
(
) verilerini
doğrudan kullanmak yerine,
verilerinden doğrusal en
küçük karesel hata kestiricisi (LMMSE) ile
verilerinin
kestirilmesi önerilmiştir. Elde edilen
matrisi,
olarak bulunacaktır. P, tanınacak LR görüntü
sayısıdır. Böylece birbirleriyle maksimum korelasyonu
göstermelerine ek olarak doğrusal bir dönüşüm ile ve
matrisleri arasındaki uzaklık azaltılmış olacaktır. Verilerin
ortalamaları sıfır ise,
şeklinde bulunur. U ve V
uzayları arasında LMMSE kestiricisi tasarlandığında V
uzayındaki verilerin kovaryans matrisi CCA'nın diklik
özelliğinden dolayı birim matrise, U-V çapraz kovaryans
matrisi ise, köşegeninde korelasyonların olduğu köşegen bir
matrise dönüşecektir.
ve
çapraz kovaryans matrisi
matrisi ile aynı olacaktır.

CCA sonucunda ulaşılan yeni uzaylar birbirleri ile en
yüksek korelasyonu gösteren özniteliklerin bulunduğu
uzaylar olduğundan; bu uzayda tanıma yapmanın başarılı
sonuçlar vermesi beklenmektedir. LR görüntülerden yüz
tanıma için önerilen yöntemin basamaklarının neler olduğu
Şekil-2'de gösterilmiştir.

IV. UYGULAMA
Önerilen yöntemin performansı iki deney üzerinden
çalışılmıştır. Birinci uygulamada 40 kişiye ait ve 10 farklı
açıdan çekilmiş toplam 400 fotoğraftan oluşan ''ORL veri
kümesi'' [14] kullanılmıştır. İkinci uygulamada ise 123
kişiye ait önden ve normal ışık altında çekilmiş yüz
fotoğraflarından oluşan ''AR veri kümesi'' kullanılmıştır[15].

Şekil2: CCA ile LR Görüntülerden Yüz Tanıma

A. Öznitelik Belirlenmesi
Kullanılacak öznitelikler, temel bileşen analizi (PCA)
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Kanonik Korelasyon Analizi ile Düşük Çözünürlüklü Görüntülerden Yüz Tanıma
A. ORL Veri Kümesi Uygulaması
Şekil-3’de ORL veri kümesinden seçilmiş bir kişiye ait 10
farklı açıdan elde edilmiş fotoğraflar gösterilmiştir.
İlk işlem olarak 112 X 92 boyutlarında olan HR
görüntülerin tamamı bikübik interpolasyon ve aşağıörnekleme yöntemi ile 11 X 9 boyutlarına indirgenmiştir.
Şekil-4'de aşağı örneklenmiş LR görüntüler gösterilmiştir.

ise “Ara Uzaylar arasında Dönüşüm Yapılması” işleminde
kullanılmıştır.
Tanıma aşaması,
normda
matrisindeki verilere
matrisinden en yakın olan verinin eşlenmesi şeklinde
yapılmıştır.
Bu yöntem sonucunda ORL veri kümesinde %94,5
oranında doğru tanıma sağlanmıştır.
B. AR Veri Kümesi Uygulaması
AR veri kümesi 768 X 576 boyutunda görüntülerden
oluşmaktadır. Bu yüksek boyutlarda işlem yapmanın
zorluğundan dolayı; öncelikle görüntüler 191 X 151
boyutuna indirgenmiş ve bu görüntüler HR görüntü olarak
adlandırılmıştır. Şekil-5’de AR veri kümesinden seçilmiş iki
kişiye ait HR görüntüler ile bu görüntülerin bikübik
interpolasyon ve aşağı indirgenmiş 19 X 15 boyutundaki LR
görüntüleri gösterilmiştir.
Uygulamada
birini
dışarda
bırakma
yöntemi
kullanılmıştır.122 görüntü, PCA eğitimi (
ve
matrislerini bulmak için) ve CCA eğitimi (
ve
matrislerini bulmak için) için kullanılmış, bir görüntü ise
test amaçlı kullanılmıştır. Bu işlem her bir görüntü için yani
123 defa tekrarlanmıştır.
Eğitim kümesindeki HR görüntüler üzerinde temel
bileşen analizi uygulanmış ve temel bileşenlerden ilk 50
bileşen seçilmiştir. Bu uygulamada da PCA sonucu elde
edilen
matrisi test aşamasında da aynen kullanılmıştır.
LR görüntülerin toplam boyutu 19 X 15 olmak üzere toplam
285 olduğu için opsiyonel olan PCA işlemi LR görüntülere
de uygulanmış ve
matrisi bulunmuştur. LR öznitelikleri
arasından da ilk 50 bileşeni öznitelik olarak seçilmiştir.50
boyuta indirgenmiş HR ve LR görüntülerin öznitelikleri
üzerinde CCA uygulanmış ve kanonik dönüşüm matrisleri
(
) ile korelasyon matrisi ( ) bulunmuştur. Eğitim
aşamasında bulunan bu matrislerden kanonik dönüşüm
matrisleri (
) test aşamasında “CCA ile Ara Uzaylara
Geçilmesi” işleminde korelasyon matrisi ise “Ara Uzaylar
arasında Dönüşüm Yapılması” işleminde kullanılmıştır.

Şekil3: ORL veri kümesi HR görüntü

Şekil 4: ORL veri kümesi LR görüntü

Eğitim kümesi olarak her bir kişiye ait 10 fotoğraftan 5
tanesi ve bunların düşük çözünürlükteki karşılıkları olmak
üzere toplam 200 HR ve 200 LR görüntü kullanılmış, kalan
200 HR ve 200 LR görüntü test etmek için bırakılmıştır.
Öncelikle, eğitim kümesindeki HR görüntülerin
boyutlarının büyük olması sebebiyle temel bileşen analizi
uygulanmış ve temel bileşenlerden ilk 50 bileşen seçilmiştir.
HR görüntülerin düşük boyuta indirgenmesi aşamasında
matrisi test aşamasında yeniden hesaplanmadan aynen
kullanılmıştır. LR görüntülerin toplam boyutu 11 X 9 olmak
üzere toplam 99 olduğu için opsiyonel olan PCA analizi LR
görüntülere uygulanmamış ve 99 adet öznitelik olarak
kullanılmıştır. 50 boyuta indirgenmiş HR görüntülerin
öznitelikleri ile LR görüntüler üzerinde CCA uygulanmış ve
kanonik dönüşüm matrisleri (
) ile korelasyon matrisi
( ) bulunmuştur. Eğitim aşamasında bulunan bu
matrislerden kanonik dönüşüm matrisleri(
) test
aşamasında “CCA ile
Ara Uzaylara Geçilmesi” işleminde korelasyon matrisi( )

Şekil 5:(a)AR veri kümesi HR görüntü, (b)AR veri kümesi LR
görüntü

42

B. Şen ve Y. Özkazanç
Tanıma aşaması,
normda
matrisindeki verilere
matrisinden en yakın olan verinin eşlenmesi şeklinde
yapılmıştır.
Bu yöntem sonucunda AR veri kümesinde %98,4
oranında doğru tanıma sağlanmıştır.
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Report #24, 1998.

V. SONUÇ
Bu bildiri de düşük çözünürlüklü görüntülerden yüz
tanıma için yenilikçi bir yaklaşım ortaya konmuştur.
Önerilen yaklaşım, HR veya LR görüntüleri uzayında değil,
CCA tabanlı bir dönüşüm ile verilerin korelasyonlarının
maksimum olduğu ara uzaylarda tanıma yapma esasına
dayanmaktadır.
PCA ile kullanılacak özniteliklerin belirlenmesi
/azaltılması, bu öznitelikler ile CCA yapılması ve bu
yönteminin düşük çözünürlüklü görüntülerden yüz
tanınmasında kullanılması yeni bir yaklaşımdır. Önerilen
yöntemde CCA sonrası belirlenen öznitelikler, korelasyonu
yüksek olandan az olana doğru sıralanmış olduğu için;
istenilen sayıda özniteliğin optimal olacak şekilde
seçilmesine izin vermektedir.
Çalışma sonrasında önerilen yöntem ile yüksek tanıma
oranlarına ulaşıldığı gözlenmiştir. Özellikle güvenlik amaçlı
kameralardan elde edilen görüntülerin düşük çözünürlüklü
yüz imgelerine bu yöntemin başarı ile uygulanabileceği
değerlendirilmektedir.
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incelenerek, literatür taraması bölümünde bu makalelere
iliĢkin yapılan çalıĢmalar anlatılmıĢtır.
Yapılan kapsamlı literatür çalıĢmaları sonucunda, bir
kiĢiden alınan parmak oranı bilgisi ile o kiĢinin yaĢamı, sağlığı,
kiĢisel tercihleri ve ilgileri gibi birçok önemli bilgiler
çıkarılabilmektedir. Bu kapsamda kiĢinin psikolojik
durumunun belirlenmesi, spora yatkınlıkları, kanser veya kalp
krizi geçirme riskinin ortaya çıkarılması gibi önemli bilgiler
elde edilebilmektedir. Çoğunlukla bu çalıĢmalarda, özellikle
veri madenciliği yöntemlerinin ve araçlarının kullanılarak,
anlamlı bilgilerin çıkarıldığı görülmektedir.
Bu makale çalıĢmasında, bir veri madenciliği aracı olan
WEKA yazılımı kullanılarak, parmak oranına göre kiĢilerin
bazı hastalıklara olan yatkınlığına iliĢkin bilgiler çıkarılmıĢtır.

Özet— İnsanoğlunun yaratılışındaki her uzvunun boyutu,
biçimi ve yapısı gibi kişiye özgü özellikleri, o kişiye ilişkin birçok
önemli bilgilerin varlığını ihtiva etmektedir. Son yıllarda insana
özgü özelliklerin çıkarılması üzerine çok önemli araştırmalar
yapılmaktadır. Bu bağlamda, sol elin işaret parmağının yüzük
parmağına oranı (2D:4D) ile ilgili çok sayıda akademik çalışmalar
yapılmış ve bilimsel makale olarak yayınlanmıştır.
Bu makale çalışmasında, 108 kişiden alınan sol el parmak
görüntülerinden kişilerin 2D:4D parmak oran bilgileri
çıkarılmıştır. Elde edilen bu veriler, bir veri madenciliği aracı
olan WEKA yazılım ortamında işlenmiştir. Kişilerin demografik
bilgileri ve parmak oranları dikkate alınarak, karar ağaçlarının
J48, NBTree, LADTree sınıflandırma algoritmaları ile bireylerin
kişilik durumlarına göre sınıflandırılma yapılmıştır.
Anahtar
Kelimeler—Veri
madenciliği,
sınıflandırma
algoritmaları, parmak oranları, weka yazılımı

II. VERĠ MADENCĠLĠĞĠ

Abstract— Individual properties as size, shape and structure of
each attribute in the creation of human beings contains a lot of
important knowledge related to that person. In recent years, there
are very important studies related to extracting characteristics of
human. Therefore, a lot of academic studies about the ratio of
length of the second digit/index finger to length of the fourth
digit/ring finger (2D:4D) are made.
In this article, 2D:4D ratios extracted from 108 images of one’s
left hand fingers. Obtained these data were processed in WEKA
software which is data mining tool. It made a classification
according to their individual personality with J48, NBTree and
LADTree algorithms of decision trees taking into account
demographic information and finger ratio of person.
Keywords—Data mining, classification algorithms, finger ratio,
weka software.

Ġ

Veri madenciliği, metin veya veri tabanlarında bulunan
büyük miktarlardaki verilerin analiz edilerek, bilgiye
dönüĢtürülmesini sağlayan sürecin adıdır. Bilgisayar, veriler
arasındaki iliĢkiyi, kuralları ve özellikleri belirleyerek, daha
önceden fark edilmemiĢ veri desenlerini tespit edebilmektir.
Veri madenciliğini istatistiksel yöntemler serisi olarak görmek
mümkün olabilir. Ancak veri madenciliği, geleneksel
istatistikten birkaç yönde farklılık göstermektedir. Veri
madenciliğinde amaç, modellerin mantıksal kurallara ya da
görsel sunumlara çevrilmesidir. Bu bağlamda, veri madenciliği
insan merkezlidir ve bazen insan – bilgisayar ara yüzü
birleĢtirilir [1-2].
Son yıllarda veri madenciliği yöntemleri ile veri
ambarlarından gizli bilgilerin çıkarılması konusunda birçok
önemli çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalarda bilimsel ve
mühendislik verileri, sağlık, bankacılık ve finans, eğitim,
internet ve doküman verileri gibi birçok veriler kullanılarak
veri madenciliği yöntemleri ile analiz edilmektedir [1,3-4] Bu
analiz iĢlemlerinde istatistik, matematik ve modelleme
teknikleri, veri tabanı teknolojisi ve çeĢitli bilgisayar
programları kullanılmaktadır. Verilerin nitelikli bir Ģekilde
analiz edilmesi ve içerisinde gizlediği bilgilerin ortaya

I. GĠRĠġ

NSANOĞLUNUN yaratılıĢında her uzvunun oranı, biçimi
gibi kiĢiye özgü özellikleri aslında o kiĢiye iliĢkin birçok
önemli bilgilerin varoluĢunu ihtiva etmektedir. Son yıllarda
insana özgü özelliklerin çıkarılması üzerine, önemli ve çok
ciddi araĢtırmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, sol elin yüzük
parmağının iĢaret parmağına oranı (2D:4D oranı), üzerinde
çok sayıda akademik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Uluslar arası veri
tabanlarında kayıtlı olan önemli güncel çalıĢmalar detaylıca
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çıkarılması doğru bilgi yönetimi ve veri madenciliği ile
mümkün olabilir [1]. Çünkü veriler, bilgiye dönüĢtürüldüğü
sürece önemli bir anlam kazanmıĢ olur.

Aksu ve diğ. yaptıkları diğer bir çalıĢmada [11] 48 kadın ve
15 erkek üniversite öğrencisinin her iki el için 2D:4D oranları
ölçülmüĢtür. ĠĢaret parmağı uzun olanları östrojen hormonu
baskın grup, yüzük parmağı uzun olanları da testosteron
hormonu baskın grup kabul edilerek çeĢitli analizler
yapılmıĢtır. Yapılan testlerine göre sol el için testosteronu
hormonu baskın çıkan grupta dikkatli karar verme, yenilikçi
puanları yüksek çıkmıĢtır. Sağ el için testosteron hormonu
baskın grup östrojeni baskın gruba göre duyguları
değerlendirme, sorumluluk, kararlılık puanları yüksek
bulunmuĢtur.
Malas ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [12] gebeliğin 9. ve 40.
hafta arasındaki sürecin dıĢında 161 insan fetüsü üzerinde bir
araĢtırma yapmıĢlardır. Parametrelerin standart sapmaları ve
ortalamaları, gebeliğin haftalarına ve aylarına göre
hesaplanmıĢtır. Gebelik yaĢı ve parametreler arasında önemli
bir iliĢki saptanmıĢtır.
Tester ve diğ. tarafından yapılan çalıĢmada [13] en az
haftada bir kere spor yapan ya da üniversite spor takımlarında
faaliyet gösteren üniversite öğrencilerinin 2. parmak/4. parmak
oranları ölçülmüĢtür. ÇalıĢmada 20 – 38 yaĢ aralığında ragbi
oynayan 52 kiĢi (27 erkek – 25 bayan), futbol oynayan 54 kiĢi
(23 erkek – 31 bayan), basketbol oynayan 49 kiĢi (23 erkek –
26 bayan) araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda her iki el için
2D:4D parmak oranının spor yeteneği ve baĢarı düzeyi ile ters
orantılı olduğunu bulmuĢlardır.
Paul ve diğ. tarafından yapılan çalıĢmada [14] 25 yaĢ üstü
607 kadın atletin 2D:4D parmak oranı ölçülmüĢtür. DüĢük
parmak oranının koĢu performansını arttırdığı tespit edilmiĢtir.
Buna göre araĢtırmacılar, düĢük parmak oranı göz önünde
bulundurularak
potansiyel
yetenekli
koĢu sporcusu
keĢfedileceğini belirtmiĢlerdir.
McIntyre ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [15] 2D/4D oranının
doğum öncesi cinsiyet farklılaĢmasının bir iĢaretçisi olduğunu
öne sürmüĢlerdir. Ġçerisinde bebek, çocuk ve yetiĢkin dahil
olmak üzere her iki cinsiyette mevcut olan 79 Ģempanze ve 39
bonobodan alınan sonuçlar rapor edilmiĢtir. Bonobolarda
insan gibi Ģempanzelerden daha büyük ölçüde cinsiyet farkı
gözlemlenmiĢtir.
ĠĢman ve diğ. tarafından yapılan çalıĢmada [16] 111 kadının
ve 72 erkeğin 2D:4D parmak oranları ölçülmüĢ ve bu kiĢilerin
uyku düzeni dağılımları araĢtırılmıĢtır.
Fink ve diğ. tarafından yapılan çalıĢmada [17] 127 erkek ve
117 kadından 2D:4D parmak oranı, vücut kitle indeksi ve bel –
kalça oranı ve boyun çevresi gibi veriler alınmıĢtır.
AraĢtırmanın sonucuna göre daha önce savunulan boyun
çevresi ve kroner kalp krizi arasındaki iliĢkiden yola çıkarak,
parmak uzunluğunun da kalp krizi için belirleyici bir unsur
olabileceğine dikkat çekilmiĢtir. Fink ve diğ. tarafından
yapılan diğer bir çalıĢmada [18] 50 erkek – 56 kadın
Avusturalyalının yüz Ģekillerindeki 64 nirengi nokta

III. LĠTERATÜR TARAMASI
Son yıllarda literatürde yer alan birçok sayısal parmak oranı
(2D:4D)ile ilgili çalıĢmaların yapıldığı görülmüĢtür. Yapılan
bu çalıĢmalardan özellikle insan hayatı için önemli bulguların
ortaya çıkarıldığı görülmektedir. Bu çalıĢmalar detaylıca
irdelenerek, ortaya konulan önemli bulgular ve sonuçlar
incelenmiĢtir.
Hönekopp ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [5] meta analizi
kullanarak 116 örneğin 2D:4D parmak oranları ölçülmüĢtür.
Bu ölçümler ile cinsiyet farklılığı büyük ölçüde tespit edilmiĢ
ve sağ elindeki 2D:4D oranı ile doğum öncesi
androgenisationun iyi bir göstergesi olabileceği gösterilmiĢtir.
Manning ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [6] 72 kiĢi (62 erkek –
10 bayan) 2- 14 yaĢ aralığı otizmli çocuk, 23 kiĢi (20 erkek – 3
bayan) asperger sendromlu çocuk, 34 kardeĢ, 88 anne ve 88
babanın parmak oranları alınmıĢ ve analizi yapılmıĢtır. Analiz
sonucuna göre down sendromlu çocuklarda 2. parmak/4.
parmak oranının daha düĢük olduğu bulunmuĢ ve bu oranın
down sendromu için bir belirteç olabileceğini bildirilmiĢtir.
Manning ve diğ. yaptıkları diğer bir çalıĢmada [7] 30 yaĢ üstü;
225 Ġngiliz (98 erkek – 127 kadın), 85 Ġspanyol (40 erkek – 45
bayan), 146 Jamaikalı (54 erkek – 92 bayan) kiĢilerin sağ ve
sol ellerindeki 2. parmak/4. parmak oranları ölçülmüĢtür.
ÇalıĢmada iĢaret parmağı uzunluğu ile östrojen hormonu
yüksekliği arasında ve yüzük parmağı uzunluğu ile testesteron
hormonunun yüksekliği arasında doğru orantı tespit edilmiĢtir.
Schwerdtfeger ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [8] 77 erkek araç
sürücüsünün 2D/4D oranı ile trafik ihlalleri arasında
iliĢkilendirme yapılmıĢtır. Sayısal oran elin tarama çıktısı ile
değerlendirilmiĢtir. Almanya’ da trafik suç davranıĢı, Trafik
suçlular merkez kaydı tarafından ceza puanı ile
değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar ceza puanı giriĢleri arasında bir
oran olduğunu göstermiĢtir. Doğum öncesi yüksek testesterona
maruz kalan kiĢilerin daha fazla trafik ihlali yaptığı sonucu
düĢündürmektedir.
Park ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [9] 2D/4D sayısal oranı ve
karĢı cinse karĢı romantik kıskançlık arasında bir iliĢki olduğu
çıkarılmıĢtır. ÇalıĢmada 71 kız 52 erkek lisansüstü öğrencileri
arasında parmak oranı ile rakip özellikleri kıskanma boyutu
arasındaki iliĢki değerlendirilmiĢtir.
Aksu ve diğ. yaptıkları çalıĢmada [10] 35 yaĢ ve üstü 122
atletin (90 erkek – 32 kadın) her iki el için 2D:4D oranları,
boy, kilo bilgileri alınarak beden kitle indeksi hesaplanmıĢtır.
ÇalıĢmanın sonucunda kadın ve erkek tüm atletlerde her iki
parmak oranlarında testosteron oranının fazla olduğu tespit
edilmiĢtir.
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tanımlanmıĢtır. KiĢilerin 2D:4D parmak oranları da
ölçülmüĢtür. ÇalıĢmanın sonucuna göre yüz Ģekillerinin
testosteron ve östrojen tarafından etkilenerek oluĢtuğu,
erkeklerde bu etkilenmenin kadınlara oranla 3 kat daha fazla
olduğu sonucu çıkarılmıĢtır.
Luxen ve diğ. tarafından yapılan çalıĢmada [19] 44 erkek
ve 37 kadının 2D:4D parmak oranı ölçülerek sağ el parmak
oranı ile sayısal zekâları arasındaki iliĢki anlamlı bulunmuĢtur.
Cebe yaptığı tez çalıĢmasında [20] 70 kadın - 54 erkek
toplam 124 deneğin sol ve sağ el resimleri çekerek, sağ el ile
sayısal ve eĢit ağırlık parametreleri arasında anlamlı bir iliĢki
kurmuĢtur. Tez çalıĢması sonucunda, elde edilen verilerle
kiĢilerin sayısal, sözel ve eĢit ağırlık alanlarına yatkınlıkları
hakkında bilgi veren bir uzman sistem geliĢtirilmiĢtir.

J48 Algoritması; Enformasyon Kazancı Teorisine
(Information Gain Theory) dayanarak, verilerden ilgili
özellikleri seçmek için otomatik iĢlem yeteneğine sahiptir.
Enformasyon kazancının en iyi olduğu noktadan örnekleri
bölen yinelemeli algoritmadır. IF-THEN kurallarına dayalı bir
karar ağacı ve ―üyelik fonksiyon kümeleri –membership
functionsets‖ çıktısı verir. Ağaç yapısı, denekleri bölme ve
ağacın en iyi kök değiĢkeninin seçilmesi süreci ile baĢlayıp
yukarıdan aĢağıya doğru inĢası gerçekleĢtirilmektedir. J48,
anlamlı olmayan diğer bir deyiĢle zayıf dalları kesmek için
etkin bir budama iĢlemi yapabilmektedir. Bunun nedenlerinden
biri, karar ağaçlarının amacının veri keĢfetmek değil, veriler
üzerinde basit bir sınıflandırma modeli oluĢturmak
olmasındandır [23].
NBTree Algoritması; (Naive-Bayes karar ağacı hibrid)
algoritması hesaplama süresini azaltan etkili bir sınıflandırma
algoritmasıdır. Karar vermek için en özel alt uzay
sınıflandırıcıyı kullanır. Naive-Bayes sınıflandırıcı ve DT
sınıflandırıcı bir melez oluĢturur.
Algoritma düğümleri
düzenli DT olduğu gibi tek değiĢkenli testler, ihtiva eden bir
ağaç kurar. Ancak, ağaç yaprakları ise Naive-Bayes
sınıflandırıcı içerir [24].
LADTree Algoritması; karar ağacı için çoklu sınıf üretir. Yani
ikiden fazla sınıf giriĢi yeteneğine sahiptir. Logitoot
Stratejisini kullanarak lojistik regresyonu gerçekleĢtirir [25].

IV. UYGULAMA
Sınıflandırma veri madenciliğinde sıkça kullanılan, veri
tabanındaki verileri inceleyip oluĢturulan kurallar çerçevesinde
önceden tanımlanmıĢ sınıflara atayan bir yöntemdir [4] . Bu
kurallar yardımıyla yeni bir durum ortaya çıktığında nasıl karar
verileceği belirlenir. Veri madenciliğinin sınıflandırma grubu
içerisinde en sık kullandığı tekniklerden biri karar ağaçlarıdır.
Bu makale çalıĢmasında, bir veri madenciliği aracı olan
WEKA yazılımı [21] kullanılmıĢ, verilerin sınıflandırılmasında
ise J48, NBtree, LADTREE sınıflandırma algoritmaları
kullanılmıĢtır.

C. Verilerin Toplanması ve Analiz Süreci

A. WEKA Yazılımı

Parmak oranlarının toplaması sürecinde farklı yaĢ grupları
ve farklı eğitim düzeylerine sahip bir popülasyon seçilmiĢtir.
KiĢilerin el fotoğrafları 5 megapiksel iSight kamera ile
çekilmiĢtir. ġekil 1’de resimleri çekilen el fotoğraflarından bir
kesit gösterilmiĢtir. Çekim esnasında fotoğraf makinesinin
kiĢilerin ellerine olan uzaklığı sabit tutulmuĢ, 18 yaĢından
büyük kiĢilerin sol ve sağ avuç içlerinin fotoğrafı çekilmiĢtir.
Edinilen el fotoğrafları ―Adobe Photoshop‖ programında tek
tek açılarak, her bir el görüntüsü için parmağın
Metacarpofalangeal eklem ortası ile parmağın distal ucu
arasındaki mesafe göz önünde bulundurularak hesaplanmıĢtır.
Ayrıca bu uygulamada kiĢilerin yaĢ, boy, kilo gibi bilgileri
sorulmuĢ ve hesaplanan parmak oranı bilgiyle beraber veri
tabanına kaydedilmiĢtir.

WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis),
Yeni Zelanda, Waikato Üniversitesi’nde geliĢtirilen bir veri
madenciliği yazılımıdır. WEKA yazılımı nesneye yönelik
programlama dillerinden olan Java ile geliĢtirilmiĢtir.
WEKA’nın en güçlü özelliği birçok sınıflandırma tekniğini
içermesidir. Diğer bir özelliği de uygulamaların komut
girilerek gerçekleĢtirilmesine imkân tanımasıdır. WEKA’da;
öniĢleme (preprocess), sınıflandırma (classify), kümeleme
(cluster), birliktelik kuralları (associate rules), nitelik seçme
(select attribute) ve görselleĢtirme (visualize) panelleri
bulunmaktadır [21]. Bu makale çalıĢmasında ise WEKA
yazılımının sınıflandırma paneli kullanılmıĢtır.
B. Karar Ağaçları ile Sınıflandırma
Veri Madenciliği ile sınıflandırmada birçok yöntem vardır.
Bunlardan en çok kullanılanlardan birisi de karar ağaçlarıdır.
Karar ağaçlarının en büyük yararı veriden öğrenilen kuralın,
anlaĢılır bir Ģekilde yazılabilmesidir. Karar ağacının yapısında
her bir düğüm bir niteliği temsil eder. Dallar ve yapraklar ağaç
yapısının elemanlarıdır. En üstteki eleman kök, en alttaki
eleman yaprak ve bunların arasında kalan elemanlar ise dal
olarak isimlendirilir [22].

ġekil-1: Uygulamada kullanılan bazı el fotoğrafları
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yaklaĢık olarak belirlenmiĢtir [20-26]. Tüm bu veriler tek bir
tabloda toplanarak, bilgi sütunları halinde gösterilmiĢtir.
Verilerin toplanması ve ön iĢlem aĢamalarından geçirilmesi
sonucunda, elde edilen düzenli veriler Tablo 1’de görüldüğü
gibi veri tabanına aktarılmıĢtır.

GeniĢ bir literatür taraması yapılıp literatürdeki bu akademik
kaynaklardan yararlanılarak 2D:4D parmak oranları ile bazı
kiĢilik durumları arasında bir iliĢki çıkarılmıĢtır. Hesaplamalar
sonucunda parmak oranlarına göre kiĢilerin toplumsallık,
düzenlilik, sorumluluk, agresiflik gibi parametre bilgileri

Tablo 1: Uygulamada Kullanılan Veri Kümesinden bir Kesit
Cinsiyet Yas Boy Kilo

2D:4D

Toplumsallık Düzenlilik Sorumluluk Agresiflik

Erkek

43

172

77

1.031

Dısadonuk

Daginik

Az

Fazla

Erkek

58

167

61

1.042

Dısadonuk

Daginik

Az

Fazla

Erkek

48

150

90

0.987

Ġcedonuk

Duzenli

Fazla

Orta

Erkek

54

154

87

1.017

Dısadonuk

Daginik

Az

Fazla

Erkek

36

168

98

0.948

Dısadonuk

Duzenli

Fazla

Az

Kadin

55

123

55

1.004

Dısadonuk

Daginik

Az

Fazla

Kadin

35

182

102

0.985

Ġcedonuk

Duzenli

Fazla

Orta

Erkek

45

178

67

0.974

Ġcedonuk

Duzenli

Fazla

Az

Kadin

38

163

69

1.039

Dısadonuk

Daginik

Az

Fazla

dönüĢtürülmüĢtür. Daha sonra bu veriler WEKA yazılım aracı
kullanılarak, karar ağaçları sınıflandırma yöntemi ile
sınıflandırılmıĢtır. Sınıflandırmada, karar ağaçları yönteminin
J48, LADTree ve NBTree algoritması kullanılmıĢtır [23-25].
GerçekleĢtirilen sınıflandırma sonuçları Tablo 2’de verilmiĢtir.

D. Sınıflandırma Sonuçları
KiĢilerden alınan parmak görüntü verilerin toplanması ve
iĢlenmesi için gerekli ön iĢlem aĢamaları yapıldıktan sonra,
düzenli veriler haline getirilmiĢtir. Düzenli girdi verileri
belirlendikten sonra, WEKA yazılım aracı veri formatına

Tablo 2: Karar Ağaçları Sınıflandırma Sonuçları
Sınıflandırma Durumları J48 Algoritması
LADTree
KiĢi Oran (%) KiĢi Oran (%)
Doğru Sınıflandırma
102
94.444
108
100
YanlıĢ Sınıflandırma
6
5.5556
0
0
Kappa Ġstatistiği
0.899
1
Mutlak Ortalama Hata
0.037
0.0001
Kök Karesel Hata
0.192
0.0001
Bağıl Mutlak Hata
9.674
0.021
Kök Bağıl Karesel Hata
44.169
0.0268
Toplam Örnek Sayısı
108
108
-

Sınıflandırma sonuçları tablosunda görüldüğü üzere, sayısal
değerlerle baĢarılı bir sınıflandırma yapılmıĢtır. Uygulama
sonucunda en baĢarılı sınıflandırma % 100 oranla LADTree
algoritması ile gerçekleĢtirilmiĢtir. % 97.222 oranla NBTree
ve % 94.444 oranla J48 algoritması baĢarılı bir sınıflandırma
gerçekleĢtirmiĢtir.

KiĢi
105
3
108

NBTree
Oran (%)
97.222
2.7778
0.9503
0.0828
0.1215
21.6328
27.8862
-

göre yaklaĢık kiĢilik durumları çıkarılmıĢtır. GeniĢ bir literatür
taraması sonucunda parmak oranı ile 4 kiĢilik alanı arasında
anlamlı bir iliĢki saplanmıĢtır. KiĢilerin dıĢadönük/içedönük,
dağınık/düzenli, sorumluluk ve agresiflik durumları ile parmak
oranı arasındaki iliĢkiler tek bir tabloda açılarak veri tabanına
kaydedilmiĢ ve WEKA yazılım aracı veri formatına
dönüĢtürülmüĢtür. Daha sonra bu veriler WEKA yazılımında
karar ağacı yönteminin J48, NBTree, LADTree algoritmaları
kullanılarak sınıflandırılmıĢtır. Sınıflandırmada %94 ile %100
arasında bir baĢarı elde edilmiĢtir.

V. SONUÇ
Bu çalıĢmada, 66 erkek ve 42 kadının sağ ve sol el
görüntüleri çekilerek 2D:4D parmak oranları hesaplanmıĢtır.
KiĢilere ait bu parmak oranları ile birlikte literatür
çalıĢmalarından faydalanılarak elde edilen parmak oranlarına
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Özet— Bu makale Android işletim sistemi üzerinde
çalışacak bir elektronik seçim uygulamasını sunmaktadır.
Bizim çalışmamız bir homomorfik şifreleme özelliğine sahip
Eliptik Eğri Kriptografisi (EEK) ile ilgilidir. Türkiye’deki
insanların kolayca kullanabileceiği bir elektronik seçim
uygulamasının geliştirmesi amaçlandı.
Anahtar Kelimeler—Homomorfik şifreleme,eliptik eğri
kriptofrafisi,elektronik seçim,android OS

Because of the key distribution problem we have used
Diffie-Hellman Key Exchange Algorithm with Elliptic
Curve Cryptography [12]. Basically this method can
calculate the private keys of both sides without any
communication [12, 13, 14].
The rest of this paper is organized as follows: Section II
presents literature survey about homomorphic encryption,
Section III focuses the methods used in this study which
methods are we used, Section IV summaries our application
which we developed, Section V the results about this paper,
and finally the work is concluded and discussed for feature
problems of developed system.

Abstract—This paper presents an application for an evoting system on Android OS. Our study is about Elliptic
Curve Cryptography (ECC) that has features of homomorphic
encryption. This application is aimed to develop an electronic
election application which people can use easily in Turkey.
Keywords—Homomorphic encryption, elliptic curve
cryptography, e-voting, android OS, d’Hondt electoral system

I.

II.

LITERATURE SURVEY

In our study we studied on so many different methods.
Some of them were based on web application [13, 14, 15,
16, 17]. These are generally focuses on RSA algorithm. To
name a few Tohari Ahmad and their friends used ECC-256
and ECC-160 algorithms on their project. Their project tests
differences between the performances of hybrid method
with ECC methods. Their results have shown as hybrit
methods slower than self-executing ECC methods in [18].
ECC-256 and 160 algorithms have been tested.
Another study belongs to Cesar and his friends [19].
They have pursued a different approach for an SMS
protocol and encryption algorithm to vote. In addition to
this they controlled this system with Web 2.0 tools. It needs
to be emphasized than their experimental system doesn’t
follow any electoral law. They send ballots with SMS and
ballots features to insert in a e-Voting DB. The problem
here is to send null or unrecognized characters in SMS. This
system needs to be improved [19].
Other study is developed by Song and their friends.
They have used XML technologies to sign the vote. Their
electronic voting scheme of signature ensures XML features
with security. They signed the votes using XML security
tags with ElGamal Blind Signature Algorithm. They
assume that this system prevents same voter from voting
repeatedly or casting over and over again [20].
Lastly Yerlikaya and his friends [21] have a study of
RSA Algorithm. They have tried Pollard Rho algorithm to
increase performance of the RSA. Proper coefficients can
increase the performance of the algorithm. A comparision
table is prepared for evaluating the studies in terms of
method, problem, test and subjects.

INTRODUCTION

I

N the literature, there has been many cryptographic
algorithms developed for different application. They are
classified as symmetric and asymmetric algorithms.
Although in an asymmetric encryption algorithms, there is
only one key, there is a key pair in asymmetric encryption
algorithms [1].
Even if recent development in computer technologies
increases of performance of cryptographic algorithms, it is
always denied to developed new algorithms and new
applications to make our life easier [1, 2]. In survey and
election applications are recent topics in the area but data
collection and preparation are the troublesome faced in
developing stages. When the algorithms are reviewed,
public key cryptosystem is the only solution to develop
system securely [2, 3, 4, 5]. But this algorithms required
high computation time. Applying these algorithms for
mobile applications is also difficult because of time and
bandwidth limitations. Developing a secure electronic
voting system in a mobile platform is really very hard
because of the limitations [6]. Because of this we study on
Elliptic Curve Cryptography [6, 7]. In addition this to make
sure security we need to sum votes without decryption. If
votes are stored in plaintext and anyone see database where
the votes are collected, all security rules will be broken [9].
So that voting rates must be calculated without decryption
[10]. This reason we will use homomorphic encryption to
ensure that. In this paper we will examine homomorphic
encryption to e-voting systems [11].
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Table 1: Comparision table of thesis.

Author
Tohari
Ahmad
and his
friends[18]

Problem
Time
Consuming
of Hybrit
Methods

Song and
his
friends[43]

Method
Hybrit
Encryption
AES with
ECC-256
Electronic
Direct
Digital
Election
ElGamal
Blind
Signature

Yerlikaya
and his
friends[21]

Pollard
Rho
Method

Cesar and
his friends
[19]

III.

Testing

Subject

On
Mobile
Devices

Mobile
evoting

Invalid
characters
on text

Web 2.0
tools

Voting
with
SMS

Not
specified

XML
Digital
Signature

Using
large
numbers

Delphi
7.0

METHODS USED IN THIS STUDY

After choosing coefficient of elliptic curve as a, b, we
should check discriminant and its value [4, 23]. If our
discriminant value is equal zero, we need to change a and
b [4]. In addition, the coefficients should have large
RSA
numbers to cryptography. For example if we choose
with
coefficients as
and
Pollard
, our equation
Rho
going to be more secure [4, 6, 22].
The important point here is discriminant of the
equations shouldn’t be equal to zero. Except this situation,
encryption will be safer [4, 23].
(
(

(

( )

( ))
( ))

)
)

( )
( )

At the beginning of the elliptic curve cryptography
stage, we use Diffie-Hellman Key Exchange method to
solve key distribution [3, 6, 16]. On this algorithm there are
two devices that communicate each other with the help of a
public key which knows everybody and a private key that is
nobody knows [2, 3, 22].
The logic of Diffie-Hellman Key Exchange Algorithm
is to determine common key [6, 8, 12]. We use here a prime
number that is chosen by senders and receivers and used for
finite field of the elliptic curve [3, 12]. Then secret keys of
both sides are generated with x, y that is only known by
users in Figure 1 as given in [46]. After that phase, both
sides can decrypt the cipher text with secret key that is
calculated [16]. The result of this calculation is called
―Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem‖ [38]. This is
the strongest side of elliptic curves [9].

We can use a notation to define homomorphic
encryption properties. These properties are expressed as
follows [11].
( )

( )

evoting

Homomorphic Encryption Concept
After an encryption process on a text, mathematical
operations may be carried out without disturbing the
integrity of this text with homomorphic encryption [10].
Thanks to these properties we can calculate or apply
mathematical operation on cipher texts [10, 11].

(

The purpose here is to define an elliptic curve. The
points on the curve are defined as encrypted text. The
further point we choose, the harder we decrypt [6, 23].
First we need to choose a cubic equation for elliptic
curve encryption. Its parameters are chosen by sender and
receiver [16, 23]. An Elliptic curve that is defined over
the real numbers is represented as below [24, 25];

( )
( )

As you can see, there are two variables which
encrypted. After encryption they are summed or multiplied.
If we sum or multiply these variables before than
encryption, this operation will be equal to the other side
[11, 47].
Homomorphic encryption could be performed on
symmetric or asymmetric encryption [10]. If we used
symmetric encryption for that we would have key
distribution problem because of unreliable channels [10, 11,
47]. So we will prefer to use asymmetric encryption for this
problem [10, 47]. However, many asymmetric algorithms
work too slowly than symmetric ones [10,11, 47]. On this
point we suggest to use elliptic curve encryption to solve
this problem.
Elliptic Curve Encryption
This encryption method actually uses elliptic curve
space and its characteristics which are based on abstract
mathematic and cryptography [9, 12, 16, 22]. These
characteristics respectively are as follows: Abelian group,
ring and field definition, finite field, Galois field, discrete
logarithm problem and elliptic curve discrete logarithm
problem, elliptic curve definition, Pollard Rho method and
Diffie-Helman Key Exchange Algorithm [8, 6, 14, 16, 26,
38].

Figure 1: Diffie-Hellman Key Exchange [44]

D‟Hondt Electoral System
When we look at the electoral systems in the world,
there are many different kinds of system available [27, 29].
But mostly the simplest end quickest one is d’Hondt
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Electoral System. This system gives acceptable results with
the highest average value [27].
This paper aims to develop an electoral voting system
for Turkish Republic based on d’Hondt electoral system.
This system basically separates a few forms [27]. One of
them is D’Hondt with country barrage system [27]. Here is
the country determines a country barrage and it is calculated
as percentage of total votes. Then all votes of every group
or political parties are subtracted from country barrage. At
this stage the highest value of the votes takes a
representative and votes begin to divide [27].
The points of this method every district has certain
representative number and votes determine the distribution
of the representatives [27]. An example of the distribution
of votes is shown below in Table 2.










After entering the PIN1 number of ID card to selfverify
Server of electronic voting verifies whether the
voters can use a ballot.
If validation is passed successfully, voters would
vote against their own interests related to the
regions list of candidates.
Voters make choice and it is verified by them with
number of PIN2. This will ensure electronic sign
of the voter.
Each ballot is transferred in encrypted way.
During the count, their electronic signatures will
be removed to provide the anonymity.
Supreme committee of election opens the anonym
votes together and finishes the counting of
electronic ballots.

Table 2: Vote distrubution of each parties.

A

B

C

D

E

Without
Barrage

15.000

35.000

45.000

25.000

10.000

Votes

2.000

22.000

32.000

12.000

-.3000

1

2.000

22.000

32.000

12.000

-

2

2.000

22.000

16.000

12.000

-

3

2.000

11.000

16.000

12.000

-

4

2.000

11.000

5.333

12.000

-

5

2.000

11.000

5.333

6.000

-

6

2.000

3.666

5.333

6.000

-

Android Operating System
This operating system is open source based and mostly
uses java developers [34, 35]. Developers deploy
applications that developed by themselves on official
android markets. There are a few problems because of
uncontrolled upload [33, 34, 35].
Our project was developed on Android OS. Because of
this we searched about security of project on this platform.
The results of this we come crossed lots of Android based
malware on the store [36].
Due to Android OS has an open source architecture,
malware authors can use this situation for own benefit [33,
35]. The source code of an application can be changed and
reloaded to store as new version [36, 37]. In addition to this
other applications can contain ads of malicious links and
payloads can be loaded on cell [36]. These methods are
very different also. But if there was any control, less
malware would be in store. Today certain malwares
infected over 5 M cells [36, 37]. So more security controls
should be taken by official android stores to mention about
security of this project.

The total number of votes is 130.000 and country barrage is
10%. So 10 percent of the 130.000 is going to be 13.000.
New values of the votes are shown in Table 2. The result of
this example B, C and D has two representatives. The
number of total representatives will be six.

V.
IV.

ELECTRONIC ELECTORAL SYSTEM AND
TECHNOLOGIES USED IN THIS WORK

DEVELEOPED SYSTEM

A. E-Electoral Application
This system that we developed for Turkish government
is called TONES (Turkish Online National Electoral
System). We have designed on Android OS with using
Elliptic Curve Cryptography. Actually this project is a
beginning of an electronic electoral application. It is still
being developed. Figure 1 illustrates the developed mobile
system interface.
This Android application proved to us we could carry
out this idea in real life. Because of the time consuming of
the others asymmetric algorithms we used ECC. As a result
of this we saw plaintext is encrypted and sent to cloud in 2
second.
Apart from these we used cloud to store data of citizens
and authentication. In addition to this votes that belong to
citizens shouldn’t be related owners. So we didn’t associate
with them.
As mentioned about earlier logic of secret key and
public key, we need a public key to encrypt all votes and ID
numbers. As a result of this we decided to store in cloud.

In general, two approaches can be mentioned [28, 29].
The first of these is internet based; second one is absentee
ballot [29].
The first electronic electoral system on the world has
designed in 1986 [28, 30]. Turkey has this system and they
have studied on a project called SECSIS over 20 years [30].
But unfortunately still has not come into service. On the
other hand U.S., Brazil, Japan and South Korea tried
electronic election, but the results have been disputed [29,
30, 31].
After trials of electronic election in 2004 Netherlands
has took a decision to make e-election in 2007 [30].Estonia
has tried local elections in 2002 and general elections in
2003 on internet [30]. Estonia's 2009 election ballot
procedure used consists of these steps [29, 30]
Voter uses own ID card that given by government and
connect the web site.
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But another problem occurred here. A public key is a result
of some mathematical operations. It is generated by secret
key. If somebody reaches the key, the voting result may be
changed. To solve this problem, we thought to fragment the
secret key for each member of electoral commission. At the
end of the voting they should upload the parts of the secret
key. If it matches with original key they can read voting
result.

When the time is up, all insertion operations are
cancelled. After that votes decrypted with secret key. The
flow chart of the application is given in Figure 4.
START
APPLICATION

LOADING LOGIN
SCREEN

INTERNET
CONNECTION

SHOW ERROR
MESSAGE
NO

SHOW ERROR
MESSAGE

YES

IS
CONNECTION
PROBLEM
EXIST

YES

DB
CONNECTION
EXIST

NO

NO

SHOW ERROR
MESSAGE

YES

GET VOTE
STRING

UPDATE VOTER
AND VOTE TABLE
ON CLOUD

IS VOTE
BUTTON
PRESSED

SHOW SUCCESS
MESSAGE

CONNECT TO
DATABASE

CITIZIEN
ID VALUE

GET CRYPTED ID
FROM DB

a) Citizen ID entry screen in

VOTE
ENCRYPTION
AND CLOUD
INSERTION

b) Vote Screen

DB VOTER
TABLE

SHOW
DECRYPTED
VOTER ID

VOTER ID
QUERY

GO TO SECOND
SCREEN

END PROCESS

YES

Figure 2: Developed system TONES's screen pages

YES

IS A VOTER

As shown in Figure 2 (a), the application has an
authentication process. At this stage we query our citizen on
cloud. User enters own ID number and press ―Enter‖
button. When a citizen pressed the button, ID will be
encrypted and tried to match an ID in available database. If
the request returns false, access will be denied to the second
page. In addition to this, if somebody voted before, the
request will return false again.
When the authentication is successful, voter can reach
the second interface screen as shown in Figure 2 (b). Voters
can vote on this page. Database operations and finding
location with GPS are executed. We can see the number of
parties in Figure 2 (b) as A, B, C, and D with the ID
number. The radio button value that belongs to voter is
encrypted with ECC and stored in database in two seconds
as shown in Figure 3.
Here is the point that location of votes is important for
us. We can understand where the vote came from. But there
should be a control for voters’ electoral roll. If voter’s GPS
location doesn’t match voter’s address, vote shouldn’t be
inserted in the available database. So we wrote a function to
check.

FIRST TIME
USAGE

NO

NO

SHOW
BLOCKING
MESSAGE

Figure 4: Flow chart of the TONES

VI.

CONCLUSION

We have prepared a homomorphic encryption
application in Android OS. Our study involves database to
hold encrypted votes at the same time.
We claim that people can vote by using their mobile phones
securely. Firstly we have written java classes to define
elliptic curve. We have totally 18 java classes for this
application. Thanks to object oriented programming, we
have inherited features of java classes to other classes. So
we have reached an elliptic curve with 4 java class. After
that we have created elliptic curve points on finite field.
Using those ones, we have then generated public and secret
keys to keep them as choices. In addition to this we added
Elliptic Curve Discrete Signature Algorithm (ECDSA) to
the system. This algorithm is used for generating a secret
key from public key to make choice valid [39].
After all classes, the final stage of the encryption is
defining the key length. We have used 163 bit key length
for ECC. This key length is equal to RSA 1024 bit key
length as indicated in [40]. When we look at the difference
between the RSA and ECC, we can see results [31, 40]. If
AES algorithm has 80 bit key and RSA has 1024 bit key,
both of them will have same security level. Because of the
complex structure of RSA, wireless sensor networks and

Figure 3: Table of encrypted votes and their locations in cloud

52

B.Sözay
[12] Atay, S., "Eliptik Eğri Kriptosistem Yazılım Uygulamalarında Hız
Problemi", Doktora Tezi, Ege University Institute of Science
Department of Computer Engineering, Izmir, (2006)
[13] JunLi, C., Dinghu, Q., Haifeng, Y., Hao, Z., Nie, M. J., "Email
Encryption System Based On Hybrit AES and ECC", IET
International Communication Conference on Wireless Mobile and
Computing, (2011)
[14] Akben, S. B., Subaşı, A., "RSA ve Eliptik Eğri Algoritmasının
Performans Karşılaştırması", KSU Journal of Science and
Engineering, 8(1), (2005)
[15] Yerlikaya, T., Gençoğlu, H., Emir, M. K., Çankaya, M., Buluş, E.,
"RSA Şifreleme Algoritması ve Aritmetik Modül Uygulaması",
Akademik Bilişim 2007, 96-104, (2007)
[16] Yavuz, İ., "Eliptik Eğri Kriptosisteminin FPGA Üzerinde
Gerçeklenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Technical University
Institute of Science Department of Electronics and Communication
Engineering, (2008)
[17] Dülgerler, M., Sarısakal, M. N., "ElGamal Algoritmasını Kullanan
Güvenli Bir E-Posta Uygulaması: MD Message Controller", ELECO
International Conferance on Electrical and Electronics Engineering,
(2002)
[18] Ahmad, T., Hu, J., Han, S., "An Efficient Mobile Voting System
Security Scheme based on Elliptic Curve Cryptography", 3th
International Conference on Network and System Security, 474-479,
(2009)
[19] Cesar, H., Prim, R. J., Zotti, A. Iara, Bueno, C. O., ―International
Digital Direct Election: An Approach about Collaboration between
Web Tools and Mobile‖, Artigo publicado no IADIS Multi
Conference on Computer Science and Information Systems, Freiburg,
(2010)
[20] Bütün, İ., "Kör Sayısal İmza Sisteminin Geliştirilmesi ve
Uygulanması", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe University Institute of
Science Department of Electrical and Electronic Engineering,
Ankara, (2006)
[21] Yerlikaya, T., Buluş, E., Buluş, H. N., ―RSA Şifreleme
Algoritmasının Pollard RHO Yöntemi ile Kriptanalizi‖, IX. Akademik
Bilişim‟07, Kütahya, (2007)
[22] Bozkurt, Ö. Ö., "Eliptik Eğri Şifreleme Kullanarak Güvenli Soket
Katmanı Protokolün’ün Gerçeklenmesi ve Performansının
Değerlenmesi", Ph.D. Thesis, Yıldız Technical University Institute of
Science, Istanbul, (2005)
[23] Kobiltz, M, N., Menezes, A., Vanstone, S., ―The State of Elliptic
Curve Cryptography‖, Kluwer Academic Publishers, 19: 173-193,
Boston, (2000)
[24] Yerlikaya, T., Buluş, E., Buluş, N., "Eliptik Eğri Aritmetiği ve
Şifrelemede Kullanılması", GAP V. Congress of Engineering,
Şanlıurfa, (2006)
[24] Dalkılıç, G., Özşatır, G., "Eliptik Eğri Şifrelemesine Karşı Ataklar",
Akademik Bilişim„05, (2005)
[25] Raju, G. V. S., Akbani, R., "Elliptic Curve Cryptosystem and its
Applications", 7th Systems, Signal Processing and Their Applications
(WOSSPA), 247 - 250, (2011)
[26] Çapkın, B., "Sonlu Cisimler ve Kodlama Teorisindeki
Uygulamaları", Master Thesis, Ankara University Institute of Science
Department of Mathematics, Ankara, (2005)
[27] Özgül, B., "Seçim ve Seçim Sistemleri, Türkiye'deki Seçim Sistemi
Uygulamaları ve Bir Model Önerisi", Master Thesis, Süleyman Demirel
University Social Science Institute Department of Public Administration,
Isparta, (2002)
[28] Akın, M., "Elektronik Oy Verme Sistemlerinde Güvenlik:
Deneyimler ve Türkiye için Öneriler", Journal of Econometrics and
Statistics, 3, (2006)
[29] Coşkun TELCİLER, "Elektronik Seçim Sistemi", IX. Akademik
Bilişim‟07, Kütahya, (2007)
[30] Çetinkaya, D., Çetinkaya, O., "E-Seçim Uygulamaları için
Gereksinimler ve Tasarım İlkeleri", XI. Conference of "Türkiye'de
İnternet", Ankara, (2010)
[31] Çetinkaya, O., Doğanaksoy, A., "A Practical Verifiable e-Voting
Protocol for Large Scale Elections over a Network", Second
International Conference on Availability, Reliability and Security
(ARES'07) IEEE, (2007)
[32] Fouard, L., Duclos, M., Lafourcade, P., "Survey on Electronic
Voting Schemes", Verimag Lab, Grenoble, (2007)
[33] İlhan, Z., Özgövde, B. A., "Android Mobil Platformunda
Kullanıcının Kişisel Veri Güvenliği", XVI. Conference of “Türkiye'de
İnternet”, (2012)
[34] Tufan, M., Baykara, M., Güler, Z., Avcı, Z., "Açık Kaynak Mobil
İşletim Sistemi: Android İşletim Sistemi", Symposium of ElectricalElectronic and Computer FEEB 2011, 2: 339-354, (2012)

mobile phones that have limited resources cannot use RSA
effectively as reported in [42, 45].
Despite the limited resources, an election system on
Android device can be developed [40, 42]. Any vote
process can be inserted into database or cloud table in 1.5
second. After voting is finished, all votes can be grouped on
cloud and we can calculate percentage of them. Thus an
electronic electoral system could be implemented securely
as reported in [45]. In addition to this, we need a blind
signature from election committee to ensure the validity
[43]. After these two step of electronic voting system, the
election is finished.
Like traditional voting system, in our application we
tried to use same criteria [28, 30]. Every electoral system
should provide the anonymity of election. So we have not
related any citizen to own vote. Also electoral systems
should
provide
integrity,
reliability,
anonymity,
confidentiality, authentication, usability and disclosability
either [28]. Although, we tried to cover all criteria, there are
accountability criteria not supported TONES now. If we
could use blind signature, we might ensure accountability
[41]. However, our application does not support a blind
signature and election committee part now so, these
deficiencies of the project can be improved later.
Also public key of the system will be stored as
fragmented. Each fragmented key will be belonged to each
election committee member. So votes cannot be readable
until end of the election. When election ended, they will
recombine every part of the key. On the other hand,
developed platform or system also needs to be tested in
terms of vulnerabilities of the system in further studies [32].
In this study, we have developed a voting system
introduced here. Despite there are some deficiencies of the
project can be improved later.
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I. GĠRĠġ

Özet—Bilişim teknolojileri hızla geliştikçe, siber dünyada
işlenen suç türleri de çok farklı şekillerde ortaya
çıkabilmektedir. E-ticaret üzerinden yapılan yolsuzluklar,
Internet üzerinden banka hesaplarından paraların gasp
edilmesi, kişilerin mahremiyetlerinin ve özel yaşantılarının
sosyal ağlar üzerinden deşifre edilmesi, pornografik siteler
üzerinden çocukların istismar edilmesi, siber ortamda ortaya
çıkan bazı suç türleridir.
Bilişim dünyasında işlenen suç türlerine karşı çeşitli
tedbirler alınmaktadır. Önce siber dünyada mevzuat
boşluklarının giderilmesi için büyük çaba sarf edilmektedir.
Ancak bu alandaki suç türleri çoğaldıkça, bu suçlar karşısında
yeterli tedbirleri zamanında ve etkin biçimde almak genelde
zorlaşmaktadır. Siber suçlar karşısında yeterli eğitimi hem
deneysel hem de uygulamalı alarak uzmanlaşmış eleman
bulmak güçleşmektedir. Mahkemelerde bilişim suç davaları
hızla artarken, bu alanda yetişmiş uzman bulmak genelde zor
olabilmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye'de adli bilişim alanında eğitim veren
kurumlar incelenmekte ve Fırat Üniversitesinin açtığı
Türkiye'de ilk ve de tek olan Adli Bilişim Mühendisliği eğitimi
açıklanmaktadır. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri ile
yürütülecek olan Adli Bilişim Mühendisliği uluslararası çift
diploma lisans programının farklılıkları ele alınmakta ve bazı
öneriler sunulmaktadır.
Anahtar sözcükler—Siber suçlar, adli bilişim mühendisliği,
bilgi güvenliği.

T

ÜRKĠYE Ġnternet ile ilk olarak 1993 yılında tanıĢmıĢtır.
Alt yapı yetersizlikleri nedeniyle, eğitim kurumlarının
bir
kısmı
internete
kiralık
hatlar
üzerinden
bağlanmıĢtı.Türkiye Fırat Üniversitesi 1995 yılında Ġnternete
bağlanabilmek için bir proje geliĢtirmiĢ ve kiralık hat
üzerinden bağlantı kurmuĢtur [1]. O yıllarda ülkemizde bir
taraftan Ġnternetin nimetleri yeni yeni keĢfedilirken, bir
taraftan da sanal dünyada ortaya çıkan suçlar ile nasıl
mücadele edilebileceğinin arayıĢlarına gidilmiĢtir [2].
Yürürlükte olan mevzuat çoğu olaylar ve tasarruflar
karĢısında yetersiz kalmıĢ, mahkemelerde açılan biliĢim
suçlarına uzman bulmak genelde kolay olmamıĢtır [3].
BiliĢim teknolojileri konusunda son yıllarda dünya
genelinde çok büyük değiĢimler yaĢanmaktadır. Ġnternet,
yaĢam tarzının vazgeçilmez bir aracı olarak insan hayatına
girmiĢtir. Özellikle de sosyal paylaĢım sitelerinin
yaygınlaĢması ile bilgisayar tuĢuna dokunabilen her yaĢ ve
eğitim düzeyindeki kiĢiler, zamanlarının bir bölümünü sanal
dünyaya adamıĢlardır. Hatta halkımızın bir bölümünün
Ġnternet bağımlısı olduklarını söylemek dahi söz konusudur.
Ġnternetin sunduğu imkânlar tartıĢılmazdır. Ġnternet
denildiğinde uçsuz bucaksız bilgi hazinesi, görsel ve iĢitsel
iletiĢim ortamı, daha ucuza ve hızlı alıĢ veriĢ imkânı,
bankalardaki hesapların uzaktan sevk ve idaresi vb.
tasarrufların kolayca yapılabildiği ortamlar anlaĢılmaktadır.
Ġnternet teknolojisi bir taraftan yaĢam standartlarını
kolaylaĢtırırken, diğer taraftan da olumsuz birçok sorunu
beraberinde getirebilmektedir. Siber suçların son yıllarda
arttığı da bilinen bir gerçektir.
1990'lı yılların ortalarında Ġnternet ülkemizde henüz
yeterince yaygınlaĢmadığı dönemlerde Ġnternet evleri büyük
ilgi odağı olmuĢlardır. Birçok Ġnternet evi sağlıksız
koĢullarda iĢletmeye açılmıĢ, hatta bazıları pornografik
sitelere giriĢi sağladıkları veya oyun oynamaya müsaade
ettikleri için özellikle çocuk ve gençlerin ilgi mekânları
olmuĢtur. Türkiye'de internet evinde sanal ortamda baĢlayan
bir söz düellosu sonucunda Elazığ'da iki genç
randevulaĢarak kavga etmiĢ ve sonuçta bir genç hayatını
kaybederken, diğeri ise hapishaneye girmiĢtir. Bu olay
Türkiye'nin Ġnternet geçmiĢinde "Kavga Sanal, Cinayet
Gerçek" baĢlığı ile yer almıĢtır [3].
Son yıllarda Ġnternet alt yapısının güçlenmesi, görsel,
iĢitsel ve veri iletiĢimini oldukça hızlandırmıĢtır. Ġnternetin
cep telefonlarında yaygınlaĢması ile Ġnternet üzerinden her
türlü iletiĢim mobil bir statü kazanmıĢtır. Havaalanları,
üniversite yerleĢkeleri, Ģehir merkezlerinin meydanlarında
kablosuz bağlantı noktaları yaygınlaĢmıĢtır. Akıllı
telefonların icadı ve GSM (Global System for Mobile)

Abstract—Since the information technology develops rapidly,
crime types committed in the cyber world varies. Frauds
committed on e-commerce, extortion money from bank
accounts via internet, deciphers of the private lives and privacy
of the people on social networks, and websites that contain
sexually exploited children are some of the crimes that occur on
cyber environment.
Various measures are taken against crimes in the world of
IT. First, a great effort is conducted on to cover the gaps of
legislation related with cyber world. However, types of the
crimes in this area proliferate and adequate measures in the
face of these crimes are usually difficult to get timely and
effective manner. It is hard to find adequate experts who were
educated and trained experimentally against to cyber-crimes.
As the cyber-crimes are increasing rapidly, it is often difficult
to find experts to analyze the evidence in this field.
In this study, the educational institutions involved in forensic
science in Turkey are investigated and the curriculum of Digital
Forensics Engineering program at Firat University is
explained, which is the first and unique Bachelor of Science
degree program in Turkey. In this concept, the distinguish
specifications of the international dual program in the field of
Digital Forensics Engineering between Firat University and
Sam Houston State University are discussed and some
suggestions are offered.
Keywords—Cybercrimes, digital forensics engineering,
information security.
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operatörlerinin internet bağlantı hizmetlerini düĢük fiyatlarla
cep telefonları üzerinden sunmaları; bilgiye ulaĢmayı, banka
hesaplarını yönetmeyi, elektronik ticaret yapmayı, hatta
mobil halinde iken çevrimiçi verilen dersleri takip etmeyi
kolaylaĢtırmıĢtır.
Sanal ortamlarda bu önemli geliĢmeler yaĢanırken, diğer
taraftan biliĢim suçları da aynı paralelde çoğalmıĢ ve
farklılaĢmıĢtır. Bu olumsuz geliĢmeler karĢısında çoğu
zaman yürürlükte olan mevzuat yetersiz kalabilmiĢ ve sanal
ortamda iĢlenen suçlar hakkında karar veren bazı
mahkemeler yeterli deliller elde edemedikleri için davaları
uzatmak zorunda kalabilmiĢlerdir [4].
BiliĢim suçlarının beklenilenin dıĢında artması, bilim
insanlarını biliĢim suçları ile mücadele yapma
araĢtırmalarına yönlendirmiĢtir. Bilgisayar veya yazılım
mühendisliği mezunlarının bir kısmı, adli vakalara konu olan
biliĢim sahalarında çalıĢmalara baĢlamıĢlardır. Ülkemizdeki
bazı eğitim kurumları, biliĢimin bu özel alanında uzman
yetiĢtirmek için harekete geçmiĢlerdir. Fırat Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi bünyesinde ülkemizde lisans düzeyinde
ilk olarak Adli BiliĢim Mühendisliği adı ile bir bölüm
açılmıĢ ve 2013-2014 akademik yılında öğrenci alımı
gerçekleĢtirilecektir.
Bu makalede ülkemizde adli biliĢim alanında eğitimöğretim sürdüren bazı eğitim kurumlarının müfredatları ele
alınacak ve adli biliĢimin geleceğinde bu eğitimlerin
katkılarının ne olabileceği tartıĢılacaktır. Fırat Üniversitesi
Adli BiliĢim Mühendisliği Bölümünün Amerika'da Sam
Houston State Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü uluslararası
ortak lisans programının ayrıcalıkları ve önemi incelenerek
bazı öneriler sunulacaktır[5].

kararı ile Adli Bilimler Enstitüsü olarak değiĢtirilmiĢtir. Adli
Bilimler Enstitüsü, Adli Toksikoloji, Kriminalistik, Adli
Biyoloji, Adli Genetik ve Adli Psikoloji olmak üzere beĢ
anabilim dalından oluĢmaktadır [6].
Adli Bilimler Enstitüsünün kurulmasının amacı, lisansüstü
eğitim-öğretim ve araĢtırma yapmak, ekspertiz yapabilecek
uzman ile bu alanlarda öğretim elemanı yetiĢtirmektir. Adli
BiliĢim Enstitüsünün kuruluĢu 1983 yılıdır. Henüz
ülkemizde
lisans
eğitimi
veren
bilgisayar
bilimleri/mühendisliği
bölümlerinin
bulunmadığı
dönemlerdir. Adli Tıp Enstitüsü, isminden de anlaĢılacağı
gibi tıp alanındaki adli vakaların çözüme kavuĢturulması için
kurulan bir birimdir. O yıllarda Ankara Üniversitesi Adli Tıp
Enstitüsü Disiplinlerarası Anabilim Dalı olarak Sağlık
Bilimleri Enstitüsüne bağlanmıĢtır. Ġnternet'in ülkemize
girdiği yılın 1993 olduğu göz önüne alındığında, Adli Tıp
Enstitüsünün müfredatı içerisinde biliĢim alanlarının yer
alamayacağı açıktır.
Adli Tıp Enstitüsü ismi 2010 yılında Adli Bilimler
Enstitüsü olarak değiĢtirilmiĢtir. Artık biliĢim suçlarının da
oldukça yaygınlaĢtığı gerçeğinden hareket edilerek,
enstitünün adı değiĢtirilmiĢtir. Hatta bu enstitü altında yer
alan kriminalistik anabilim dalına lisansüstü öğrenci kabul
edilirken, Fen ve Mühendislik öğretimi veren Fakültelerden,
Polis Akademisi Adli Bölümünden veya Jandarma Subay
Okulundan mezun olmak koĢulu aranmıĢtır.
B. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Adli Tıp
Enstitüsü, 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 21
Temmuz 1982 tarihinde kurulmuĢtur. Yükseköğretim Kurulu
BaĢkanlığı’nın 11 Kasım 1986 tarihli kararıyla Adli Tıp
Enstitüsü bünyesinde Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler Anabilim
Dalları kurulmuĢtur. Yapılanma olarak Ankara Üniversitesi
ile paralellik arz etmektedir.

II. TÜRKĠYE'DE ADLĠ BĠLĠMLER (ADLĠ TIP)
ENSTĠTÜLERĠ
Adli bilimler denildiğinde; Sağlık, Fen ve Sosyal
Bilimlerin adli olayları çözmek maksadıyla ortak olarak
adalet sistemi içerisinde kullanılması anlaĢılmaktadır. Adli
bilimler disiplinler arası bir eğitimi gerektirir. Bu nedenle
adli bilimler alanında çalıĢmak isteyenler, farklı alanlardan
olabilir.
Ülkemizde Adli Bilimler ya da Adli Tıp adıyla kurulan
enstitülerin amaçları, tıp alanında adliyeye intikal etmiĢ
olayları
açıklığa
kavuĢturabilecek
uzmanların
yetiĢtirilmesidir. Örneğin DNA analizi bu kapsamda
yürütülen bir çalıĢmadır.
Adli bilimler alanında eğitim-öğretim sürdüren bazı
eğitim kurumları aĢağıda verilmiĢtir.

C. KTÜ Adli Bilimler Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
2012 yılında kurulmuĢ ve yapılanmasını Tıp Bilimleri, Fen
Bilimleri ve Sosyal Bilimler disiplinleri üzerine
geliĢtirmiĢtir.
D. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Vakıf Üniversiteleri içerisinde Adli Bilimler Enstitüsü
bulunan tek üniversite Bezmiâlem Üniversitesidir. Bu enstitü
kapsamında da yukarıda diğer enstitüler için anlatılan
çalıĢmalar sürdürülmektedir.
III. TÜRKĠYE'DE ADLĠ BĠLĠġĠM EĞĠTĠMĠ

A. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Adli Tıp
Enstitüsü olarak, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun
öngördüğü alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim ve araĢtırma
yapmak, ekspertiz yapabilecek uzman ile bu alanlarda
öğretim elemanı yetiĢtirmek üzere 28 Mart 1983 tarihinde
2809 sayılı Kanunla kurulmuĢ ve bu faaliyetlerini 1993
yılına kadar sürdürmüĢtür. Ancak, Yükseköğretim Yürütme
Kurulunun 18.05.1993 tarih ve 93.19.794 sayılı kararı ile
lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri Disiplinlerarası
Anabilim Dalı olarak Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsüne bağlanmıĢtır. Adli Tıp Enstitüsünün adı,
25.10.2010 tarih ve 2010/1046 sayılı Bakanlar Kurulu

Ülkemizde Adli Bilimler ile Adli BiliĢim kavramları
genelde birbiri ile karıĢtırılmaktadır. Adli Bilimler sahasında
verilen eğitimlerin ülkemizde 1980’li yılların baĢlarına
tekabül ettiği dikkate alındığında, bu bilim kolunun o
dönemlerdeki kuruluĢ amacının adliyeye intikal etmiĢ ve tıp
alanını ilgilendiren davalarının suç delillerinin ortaya
çıkarılması olacağı açıktır. Çünkü o dönemlerde kiĢisel
bilgisayarlar henüz piyasada bulunmamaktaydı. Ġlk
mikrobilgisayarların piyasaya çıktığı dönemler 1980’in ilk
yıllarıdır. Bu geliĢmelerin ürünleri olarak 1981 yılında
piyasaya sürülen Sinclair ZX 81 mikrobilgisayarı örnek
verilebilir.
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Keza Ġnternet’in de 1993 yılında ülkemize girdiği göz
önüne alınırsa, Adli Bilimler veya Adli Tıp Enstitülerinin
çalıĢma sahalarının içerisine kuruluĢ yıllarında biliĢim
alanında çalıĢmalara yer verilmediği değerlendirilmektedir.
Adli BiliĢim denildiğinde, Ġnternet ortamında daha genel
bir ifade ile siber ortamlarda iĢlenebilen suçlarla mücadele
ve bilgi güvenliği üzerine çalıĢmaların yapıldığı durumlar
kastedilmektedir. Örneğin, e-ticarette yapılan yolsuzluklar,
sosyal medya üzerinden yayımlanan kiĢinin mahremiyetini
deĢifre eden ses ve görüntü dosyaları, e-bankacılıkta iĢlenen
dolandırıcılıklar, delilleri karartmak için bilgisayar sabit
diskleri üzerinde gizlenmiĢ bilgileri silme iĢlemleri,
biyometrik (parmak damar, parmak izi, yüz geometrisi, göz
iris ve retinası vb) sistemlere dayalı güvenlik sistemleri,
GSM (Global System for Mobile) ortamında iĢlenen ve suç
teĢkil eden olaylar bu kapsamda değerlendirilir. Bu nedenle
Adli Bilimler ile Adli BiliĢim kavramları birbirleri ile
karıĢtırılmamalıdır.
Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar
öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri vb. adlar
altında eğitim ve öğretim veren bölümlerin ders listeleri
arasında, siber suçlar, ağ güvenliği, kötü amaçlı yazılımlar,
biyometrik sistemler vb. isimler altında dersler
verilmektedir. Ġnternet üzerinden suç iĢleme oranları
arttıkça, bu alana ait dersler biliĢim program müfredatlarında
günden güne artıĢ göstermiĢtir. Ülkemizde lisansüstü eğitim
düzeyinde internet üzerinden iĢlenen suçlar, biyometrik
sistemler, siber suç iĢleme yöntemleri, ağ güvenliği vb.
alanlarda tezlerin hazırlandığı da bilinmektedir.
Adli BiliĢim alanında eğitim ve öğretim sürdüren bazı
kurumlar aĢağıda verilmiĢtir.

Yüksek lisans öğrencilerinin eğitimleri boyunca almıĢ
oldukları dersler Tablo 1'de verilmiĢtir [8].
Tablo 1: YaĢar Üniversitesi Siber Güvenlik Bilim Dalı Dersleri [8].

Course Names
Probability and
Stochastic Processes
for Engineers
Advanced
Information Security
Information Theory
Computational
Number Theory
Algorithm Analysis
and Complexity
Theory
Information Warfare
Cryptography
Seminar
Master's Thesis

Ders İsimleri
Olasılık ve
Mühendisler için
Stokastik
Süreçler
Ġleri Bilgi
Güvenliği
Bilgi Teorisi
Hesaplamalı
Sayısal Teorisi
Algoritma
Analizi ve
KarmaĢıklık
Teorisi
Bilgi SavaĢları
Kriptografi
Seminer
Yüksek Lisans
Tezi

ECTS/AKTS
8

8
8
8
8

8
8
4
60

C. Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Adli Bilişim
Anabilim Dalı
Gazi Üniversitesi BiliĢim Enstitüsü bünyesinde Adli
BiliĢim Anabilim Dalı kurma çalıĢmaları hızla
sürdürülmektedir. 2013-2014 akademik döneminde yüksek
lisans ve doktora eğitimi vermesi planlanan bu anabilim dalı,
uzaktan ve örgün eğitim Ģeklinde sürdürülecektir [9].
Bu programın özellikle uzaktan eğitim biçiminde eğitim ve
öğretimi sürdürülmesi planlanmıĢtır. Programa hukuk
fakültesi, polis akademisi, bilgisayar, elektrik ve elektronik
mühendisliği lisans diplomasına sahip olan mezunlar, Ģartsız
olarak kabul edileceklerdir. Diğer alanlardan gelecek
öğrenciler ise adli biliĢim alanında eğitim aldıklarını
sertifikalarla belgelemeleri durumunda, bu programa kabul
edilebilecekler. Programı baĢarı ile tamamlayanlar, Adalet
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve adliyelerde
çalıĢabilecekler [9].

A. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri
Fakültesi/Enstitüsü
Polis Akademisi, 3201 Sayılı Emniyet TeĢkilatı Kanunun
18. Maddesi gereğince orta ve üst kademe yöneticilerini
yetiĢtirmek üzere, Polis Enstitüsü adı altında bir yıllık
meslek içi Yüksek Okul olarak 06 Kasım 1937 yılında
kurulmuĢtur. Polis Akademisi; 25 Nisan 2001 tarih ve 4652
sayılı kanunla, Polis Üniversitesi anlayıĢıyla yeniden
yapılandırılmıĢtır.
Bünyesinde eğitim hizmeti veren Güvenlik Bilimleri
Fakültesi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 27 Polis Meslek
Yüksek Okulu ve Fakülte ve Yüksek Okullar bölümü ile
üniversite statüsüne kavuĢturulmuĢtur [7].

D. Mustafa Kemal Üniversitesi Adli Bilişim Eğitimi
25 Mayıs 2012 tarihinde Hatay'daki Mustafa Kemal
Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen "Adli BiliĢim ve
Biyometrik Sistemler" paneli Prof. Dr. Asaf VAROL
tarafından yönetilmiĢtir. Bu panele Prof. Dr. Peter Cooper,
Doç. Dr. Tamara Waggener ve Yrd. Doç. Dr. Cihan
VAROL konuĢmacı olarak katılmıĢtır. Bu panel sonrasında
Rektörlük Adli BiliĢim alanında eğitim ve öğretim
sürdürmek için çalıĢmalar baĢlatmıĢtır. BiliĢim Teknolojisi
Yüksekokulu bünyesinde Adli BiliĢim alanında 4 yıllık
eğitim vermek amacıyla çalıĢmalar baĢlatan Rektörlük,
2013-2014
Akademik
yılında
öğrenci
alımını
gerçekleĢtirmeyi planlamıĢtır.

2002 Yılında kuruluĢu tamamlanan Güvenlik Bilimleri
Enstitüsünde adli bilimler adıyla bir anabilim dalı
kurulmuĢtur. 2012 yılında Adli bilimler Anabilim dalı Adli
Bilimler Enstitüsüne dönüĢtürülmüĢtür. Bu enstitünün amacı,
delillerin incelenmesi, suçun nasıl ve kimler tarafından
iĢlendiğinin ortaya konulması sürecine iliĢkin bilimsel
araĢtırmalar yoluyla bilgi üretilmesi, biliĢim suçları ile
mücadeledir.
B. Yaşar Üniversitesi'nde Siber Güvenlik Bilim Dalı
24 Mayıs 2012 Tarih ve 8/1 nolu kararı uyarınca
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında 2012-2013 Güz
döneminden itibaren Siber Güvenlik Bilim Dalı açılmıĢtır.
Eğitim süresi 2 yıl olan Siber Güvenlik Bilim Dalında
öğrenciler 120 AKTS (ECTS)'lik (Avrupa Kredi Transfer
Sistemi/Europe Credit Transfer System) ders almaktadırlar.
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Türkiye’de Adli Bilişim Eğitimi
E. Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve
Uygulama Merkezi

Cihan Varol ve Prof. Dr. Asaf Varol tarafından hazırlanmıĢ
ve Fırat Üniversitesinde gerçekleĢtirilen bir tören ile 18
Mayıs 2011 tarihinde imzalanmıĢtır [12].

Adli BiliĢim alanında Hacettepe Üniversitesi ise bir
merkez kurmuĢtur. Bu merkezin amacı, adli biliĢim alanında
araĢtırmalar yapmak, projeler üretmektir.

Adli BiliĢim Mühendisliği kavramı Türkiye'de bir ilk
olduğu için bu kavram ile ilgili gerekli kararı vermek üzere
Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) görüĢü gerekmiĢtir.
Yükseköğretim Genel Kurulu Adli BiliĢim Mühendisliği
Bölümünün Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
bünyesinde kurulmasına onay vermiĢtir. 2013-2014
akademik
yılında
bu bölüme
öğrenci
alımının
gerçekleĢtirilmesi için çalıĢmalar yoğun bir biçimde
sürdürülmektedir. Bölümün ihtiyacı olan öğretim üyesi ve alt
yapı çalıĢmaları tamamlanmıĢtır [13].

F. Adli Bilişimin Sivil Toplum Kuruluşları Olarak
Yapılanmaları
Adli biliĢim alanında ortaya çıkan potansiyelleri
değerlendirmek, bu alanlarda çıkan sorunlara çözüm
üretebilmek için ülkemizde ortaya çıkan diğer bir yapılanma
türü ise derneklerdir. Adli BiliĢim yeni bir kavram olmasına
rağmen, son yıllarda bu alanda derneklerin de çoğaldığı
görülmektedir.

Tablo 3: Türkiye'de Adli BiliĢim Alanında Yapılan Bazı Etkinlikler

1st International Symposium on Digital Forensics and
Security (Elazığ)
1st Sec 2011 (Ġstanbul)
ADEO Security Labs Güvenlik Günleri ( Ġstanbul)
Adli Bilimler Konferansı, 07 Temmuz 2010, Fırat
Üniversitesi (Elazığ)
Adli BiliĢim Konferansı (Ġstanbul Üniversitesi)
Adli BiliĢim ve Biyometrik Sistemler Paneli,
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi & KahramanmaraĢ
Barosu, 22 Mayıs 2012, (KahramanmaraĢ)
Adli BiliĢim ve Biyometrik Sistemler Paneli, Mustafa Kemal
Üniversitesi, 25 Mayıs 2012, (Hatay)
Akademik BiliĢim Konferansı (Ġstanbul)
AnkaSec (Ankara)
BiliĢim Güvenliği Konferansı (Ġstanbul)
BiliĢim Hukuku Konferansı ( Ġzmir)
BiliĢim Hukuku Semineri (Ġstanbul)
BiliĢim Zirvesi (Ġstanbul)
Bulut BiliĢim Konferansı (Yalova)
CeBIT Sinerji Zirvesi (Ġstanbul)
Dünya BiliĢim Teknolojileri Konferansı (Ġstanbul)
ECN-Adli BiliĢim ÇalıĢma Grubu (Ġstanbul)
EMEA Intelligence (Ġstanbul)
Euroforencis Adli Tıp ve Adli BiliĢim Konferansı (Ġstanbul)
International Conference on Information Security &
Cryptology
IT Forensic Konferansı (Ġstanbul)
inet-tr Konferansı (Ġstanbul)
Ġstanbul Üniversitesi ÇalıĢtayları
Microsoft Güvenlik Seminerleri (Ġstanbul)
Polis Akademisi BaĢkanlığı BiliĢim Topluluğu (Ankara)
Siber Suçlar SözleĢmesi Semineri (Ġstanbul-Ġzmir)
Sosyal Güvenlik Reformu Semineri (Konya)
Türkiye Barolar Birliği Hukuk Semineri (Ġstanbul)
Ulusal BiliĢim Kongresi (Ġstanbul)
VeriSign BiliĢim Suçları ve Siber Terörizm Konferansı
(Ġstanbul)

Türkiye’de BiliĢim Dernekleri, Bilgi Güvenliği ve Adli
BiliĢimin
tüm
alanlarında
etkinlikler
düzenlemek ve hukuksal görüĢler hazırlamak amacındadır.
Ülkemizde Adli BiliĢim ve Bilgi Güvenliği alanında aktif
çalıĢmalar yürüten dernekler aĢağıdaki gibidir [10, 11].
Tablo 2: Ülkemizde Faaliyette Bulunan Adli BiliĢim Dernek ve
Kulüpleri

Adli Bilimciler Derneği
Adli BiliĢim Derneği
Adli BiliĢim Kulübü, Fırat Üniversitesi, 2013
Alternatif BiliĢim Derneği
Bilgi Güvenliği Derneği
BiliĢim 2023 Derneği
BiliĢim Suçları Mücadele Derneği
Ġstanbul BilirkiĢiler Derneği
Siber Güvenlik Derneği
TEID – Etik ve Ġtibar Derneği
Telekomcular Derneği
Türk BiliĢim Derneği
Türkiye BiliĢim Derneği
Üniversitelerimizde
faaliyetlerini
sürdüren
çeĢitli
alanlarda kulüpler mevcuttur. Fırat Üniversitesi 2013 yılında
Adli BiliĢim Kulübünü kuran ilk Üniversite olmuĢtur.
G. Adli Bilişim ve Bilgi Güvenliği Alanlarında Ülkemizde
Düzenlenen Bazı Etkinlikler
2006 yılından itibaren Türkiye’de Adli BiliĢime olan ilgi
artmıĢtır. Tablo 3'te bu alanda farklı isimler altında çeĢitli
sempozyum, konferans, çalıĢtay, panel ve seminerlerin
yapıldığı görülmektedir [11].
H. Fırat Üniversitesi Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü
Fırat Üniversitesi Türkiye'de bir ilki gerçekleĢtirerek
Teknoloji Fakültesi bünyesinde Adli BiliĢim Mühendisliği
adı ile lisans eğitimi verecek bir bölüm açmıĢtır. Bu bölüm
ile ilgili çalıĢmalar 07 Temmuz 2010 Tarihinde Prof. Dr.
Peter Alan Cooper (Sam Houston State Üniversitesi öğretim
üyesi) tarafından Fırat Üniversitesinde verilen "Adli Bilimler
Konferansı" ile baĢlatılmıĢtır [5].

IV. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ADLĠ BĠLĠġĠM
MÜHENDĠSLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde
kurulmuĢ bulunan Adli BiliĢim Mühendisliği Bölümünün iki
programı mevcuttur. Bu programlardan biri, Türkçe eğitim
yapacaktır. Diğer bir program ise Uluslararası ortak lisans
programı kapsamında Amerika BirleĢik Devletleri Texas
Eyaletinde bulunan Sam Houston State Üniversitesi ile ortak

Bu konferans sonrasında Fırat Üniversitesi ile Sam
Houston State Üniversitesi arasında uluslararası ortak lisans
programı açma çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Protokol
çalıĢmaları Prof. Dr. Peter Alan Cooper, Assist. Prof. Dr.

58

C. Varol, P. A Cooper ve A. Varol
yürütülecek olan çift diplomaya yönelik Ġngilizce eğitim
yapacaktır [14]

Programlama
Dilleri
Veri Yapıları

A. Adli Bilişim Mühendisliği (Türkçe Eğitim)
Adli BiliĢim Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin seçimi,
ÖSYM (T.C. Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi)
tarafından merkezi yerleĢtirme ile yapılacaktır. Bu bölümü
normal lise öğrencileri yanında Mesleki Teknik Orta
Öğretim Kurumları (MTOK) öğrencileri de tercih
edebileceklerdir. Bu bölüme yerleĢtirme iĢlemi MF-4 puan
türü ile yapılmaktadır. Adli BiliĢim Mühendisliği Bölümünü
tercih edecek MTOK öğrencileri kendi aralarında MF-4
puan türü ile sıralanmaktadır. Bu durum MTOK öğrencileri
lehine bir uygulamadır. Ancak, MTOK öğrencileri de Adli
BiliĢim Mühendisliği Bölümüne kayıt olduklarında, normal
öğrenim sürelerinden ayrı olarak bir yıl süre ile Bilimsel
Hazırlık Eğitimine tabi tutulmaktadırlar. Bu süreçte Fizik,
Matematik ve Kimya gibi temel ders eksiklikleri giderilmiĢ
olmaktadır.
MTOK dıĢındaki genel liselerden mezun olan öğrenciler
Adli BiliĢim Mühendisliği Bölümünü tercih ettiklerinde,
gene MF-4 puan türü ile yerleĢtirme yapılacaktır. Bu
kontenjanlara MTOK öğrencileri de müracaat edebilir
ancak, bu defa sıralama MTOK dıĢında kalan genel liseliler
arasında yapılacağı için puanı yüksek olacaktır. Bu gurubun
avantajı ise Bilimsel Hazırlık Eğitiminden muaf olacaklar ve
doğrudan birinci sınıfa baĢlayabileceklerdir.
Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulan Adli BiliĢim
Mühendisliği eğitimi dört yıl süren bir lisans programıdır.
Bu programda öğrencilerin ilk 2 yılda alacaklar dersler,
Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan Yazılım
Mühendisliği müfredatı ile örtüĢmektedir. 3 üncü ve 4 üncü
sınıflarda ise tamamen alan dersleri verilecektir.
Adli BiliĢim Mühendisliği Türkçe programında eğitim
gören öğrenciler, 7 inci ya da 8 inci yarıyıllarda ĠĢyeri
eğitimine tabi tutulacaklardır. ĠĢyeri eğitimi doğrudan
endüstride, kurum ve kuruluĢlarda bir yarıyıl süre ile
gerçekleĢtirilecek bir eğitim türüdür. Öğrenciler son sınıfta
Bölüme devam etmeyecekler ve doğrudan uygulamalı eğitim
görmek üzere sanayiye gideceklerdir.
Adli BiliĢim iĢyeri eğitimi için bilgisayar Ģirketleri,
kriminal laboratuvarları, özel sektörde adli biliĢim ile ilgili
çalıĢma yapan kurum ve kuruluĢları değerlendirilecektir.
Adli BiliĢim Mühendisliği Bölümünün ilk 2 yılında
okutulacak alan dersleri Tablo 4’de verilmiĢtir. Tablo 5’te
ise 3 üncü ve 4 üncü yarıyıllarda okutulması planlanan alan
dersleri verilmektedir.

AKTS
7

Ayrık Yapılar
Mantık Devreleri

5
6

7

Bahar Yarıyılı
Algoritma ve
Programlama II
Yazılım
Mühendisliğinin
Temelleri
Sayısal Analiz
MikroiĢlemciler ve

6

4

Tablo 5: Adli BiliĢim Mühendisliğinin 3 üncü ve 4 üncü yıllarında
okutulacak alan dersleri

Güz Yarıyılı
Sayısal Adli BiliĢime
GiriĢ
C programlama
Dilinde Özel
Konular
Veritabanı Yönetim
Sistemleri
Ağlar
Yazılım
Mühendisliği
Sayısal Adli BiliĢim
Araçları
Kriptografi
Siber SavaĢlar

AKTS
7
8

8
7
5
7
6
6

Bahar Yarıyılı
Adli BiliĢimde
Donanım
Ağ Güvenliği

AKTS
6

Ġleri Dil
Konseptleri
Sayısal Metotlar
Kötü Amaçlı
Yazılımlar
Bilgi Güvenliği

7

Siber Kanunlar
Profesyonellik
ve Etik
Bitirme Projesi

6
7

5

6
6
7

10

B. Adli Bilişim Mühendisliği (İngilizce Eğitim
Fırat Üniversitesi ile Amerika BirleĢik Devletleri Texas
eyaletinde eğitim ve öğretim sürdüren Sam Houston State
Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde
[15], Uluslararası Ortak Lisans Programı yürütülmektedir.
Bu programın özelliği, öğrencilerin dersleri tamamen
Ġngilizce almalarıdır. Bu amaçla, öğrenciler Fırat
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 1 yıl
süre ile yoğunlaĢtırılmıĢ Ġngilizce dersler takip etmektedir.
Tablo 6’da Hazırlık sınıfında okutulan Ġngilizce dersleri
görülmektedir.
Tablo 6: Ġngilizce Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Dağılımı

Fall
Semester
Reading
Speaking
Listening
Writing
Grammar

Course
Hours
8
4
4
6
8

Spring
Semester
Reading
Speaking
Listening
Writing
Grammar

Course
Hours
8
4
4
6
8

Öğrenciler 1 inci ve 2 inci sınıf derslerini Fırat
Üniversitesi Adli BiliĢim Mühendisliği Bölümünden
Ġngilizce olarak alacaklardır. Dersleri baĢarı ile
tamamlayanlar 3 üncü ve 4 üncü sınıf derslerini almak için
Sam Houston State Üniversitesine gideceklerdir. 2 yıl orada
derslerini baĢarı ile tamamlayan öğrencilere hem Fırat hem
de Sam Houston State Üniversitelerinin Adli BiliĢim
Mühendisliği diplomaları verilecektir. Tablo 7’de Ġngilizce
eğitim görecek Adli BiliĢim Mühendisliği öğrencilerin
eğitimleri süresince alacakları alan dersleri görülmektedir.

Tablo 4: Adli BiliĢim Mühendisliğinde ilk 2 yılda okutulacak alan
dersleri

Güz Yarıyılı
Algoritma ve
Programlama I
Bilgisayar
Bilimlerine GiriĢ

Programlama
Nesne Tabanlı
Programlama

6

AKTS
7
7

Tablo 7: Adli BiliĢim Mühendisliği Ġngilizce Eğitim Programı Alan
Dersleri

Fall Semester
5
6

Algorithm and
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ECTS
Spring Semester
Firat University
7
Algorithm and

ECTS
7

Türkiye’de Adli Bilişim Eğitimi
Programming I
Introduction to
Computer
Science
Discrete
Structures
Logic Circuits

7

5
6

Programming II
Principles of
Software
Engineering
Numerical
Analysis
Microprocessor
and programming
Object Oriented
Programming

Programming
6
Languages
Data Structures
4
Sam Houston State University
Introduction to
7
Hardware
Digital
Forensics
Forensics
Special Topics
8
Network Security
Programming
―C‖
Database
8
Advanced
Management
Language
Systems
Concepts
Networks
7
Numerical
Methods
Software
5
Malware
Engineering
Digital
7
Information
Forensics Tools
Security
Cryptography
6
Cyber Law
Cyber Warfare
6
Professionalism
and Ethics

giderse, bu karĢı üniversiteyi de bağlar ve sorunların çözümü
her iki üniversitenin çift diploma ile ilgili temsilcileri
aracılığı ile yürütülür.

7

4) Harçlar

5

Öğrenciler Fırat Üniversitesinde okudukları sürece, Fırat
Üniversitesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen harçlara tabidir. Sam Houston State
Üniversitesinde okudukları dönemlerde ise ödenecek harçlar
bu üniversite tarafından belirlenir. Öğrencilerin Sam
Houston State Üniversitesinde ödeyecekleri harçlar, Texas
Eyalet içi (In state tuition and fees) harç bedelini
aĢmayacaktır. Bunu sağlamak için Sam Houston State
Üniversitesi, bu programın öğrencilerine her yıl için 1000
dolar burs verecektir.

6
6

6

5

5) Vize
7

Türk öğrencileri Amerika BirleĢik Devletlerinde
tahsillerine devam edebilmeleri için vize almaları
gerekmektedir. Öğrencilerin rahat vize alması için taraflar
gerekli giriĢimlerde bulunacaklardır. Ancak, bir öğrenci vize
alamadığı takdirde, o öğrenci ÖSYM aracılığı ile
Türkiye’deki eĢdeğer bir bölümde Türkçe eğitimlerini
sürdürebileceklerdir.

6
6
7

V. SONUÇ

6
7

Adli BiliĢim sahasında ülkemizde son yıllarda önemli
geliĢmeler yaĢanmaktadır. Siber dünyada günden güne artan
suç oranlarının artması sonucu, bu suçlarla mücadele
edebilecek beceri ve eğitimi bu alanlarda çalıĢanlara
kazandırmak gerekmektedir. Bu amaçla Adli BiliĢim
alanında önlisans, lisans, lisansüstü düzeylerde eğitim ve
öğretim verilmesi kaçınılmazdır.
Fırat Üniversitesi ülkemizde bir ilki baĢararak Teknoloji
Fakültesi bünyesinde Adli BiliĢim Mühendisliği bölümü
açmıĢtır. 2013-2014 akademik döneminde bu bölüme
öğrenci alınması planlanmıĢtır. Adli BiliĢim Mühendisliğinin
Sam
Houston
State
Üniversitesi
ile
birlikte
gerçekleĢtirecekleri ortak lisans programı ise bu alandaki
eğitime bir farkındalık kazandıracaktır.
YaĢar Üniversitesinin Siber Güvenlik Bilim Dalında
yüksek lisans yaptırması, Gazi Üniversitesinin ve Polis
Akademisinin yüksek lisans ve doktora seviyelerinde adli
biliĢim alanlarında programlar açması, siber dünyada
karĢılaĢılan bilim suçlarının önlenmesi için önemli katkılar
sağlayacağı açıktır.

1) Adli Bilişim Mühendisliğinde Derslerin Yürütülmesi
Sam Houston State Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi
arasında yürütülecek olan çift diploma programında bir
entegrasyon sağlamak amacıyla, eğitim sürecinde farklı
uygulamalar yapılabilecektir. Bu uygulama türleri:
 Sam Houston State Üniversitesi öğretim elemanları
yaz aylarında Fırat Üniversitesine gelerek, dersler
verebileceklerdir.
 Bazı dersler çevrimiçi (online) senkron uzaktan
eğitim biçiminde yürütülebilecektir.
 Türk ve Amerikan öğretim elemanlarınca dersler yüz
yüze
ya
da
uzaktan
eğitim
Ģeklinde
sürdürülebilecektir.
 Her iki ülkeden oluĢturulan öğrenci takımları,
birlikte araĢtırma yapabileceklerdir.
 Kurumlar arası danıĢmanlık yapılabilecektir.

Diğer taraftan Mustafa Kemal Üniversitesinin BiliĢim
Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde adli biliĢim alanında
eğitim verebilmek için çalıĢmaları baĢlatması önemli bir
geliĢmedir. Adli BiliĢim alanında teknisyen ve tekniker
seviyelerinde de eğitim ve öğretim verilmesi gerekir. Bu
eğitim vermek görevi ise meslek yüksek okullarına
düĢmektedir.

2) Programa Yerleştirme
Türk vatandaĢı öğrencileri için programa yerleĢtirme
iĢlemi ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Türk
vatandaĢı olmayan öğrenciler ise farklı sınav türleri ile
yerleĢtirilebilecektir. Bu sınav türleri SAT (1000), ACT
(21), ABITUR (4), GCE A vb. sınavlardır.

KAYNAKLAR

3) Akademik Yönetmelikler
Öğrenciler her iki Üniversitenin akademik kanun ve
yönetmeliklerine tabidir. Öğrenciler bir üniversitenin tabi
olduğu kanun ve yönetmeliklerine aykırı bir tasarrufa
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Abstract – In recent years, the vast majority of web
applications that serve professional services use SQL standard.
These web applications communicate with the database
through Structural Query Language. According to user
requests in web applications, values are returned from
database by using queries or parameters. These return values
are presented the user or administrator in specific formats,
according to the design of the application. However, web
applications, malicious code entered by the attacker, can be
manipulated dynamically generated SQL queries. SQL
injection is a full malicious code entered by the user in the
meantime. So, information extraction can be performed in data
input areas or in the web browser address bar of the web data
entry by entering malicious SQL commands. The information
that obtained only this way is not public and may be hidden.
An attacker could access to other information in the database
using this important information about the system by adding
new and different achievements to the SQL injection scenario.
The attacker could damage to application or database server
by executing some commands on the database server.

Bu çalışmada, ASP.NET-MSSQL tabanlı web uygulaması
üzerinde, bir SQL enjeksiyonu saldırı örneği ve analizi
sunulmuştur. Ayrıca, web uygulamalarında karşılaşılan
güvenlik zafiyetlerine yönelik alınabilecek güvenlik önlemleri
ve çözüm önerileri belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler – SQL Enjeksiyon, Web Atakları, Web
Güvenliği, Bilgi Güvenliği

I. GĠRĠġ
QL (Structured Query Language), veri tabanlarından
veri seçme, silme ve güncelleme gibi iĢlemleri
yapabilmek için kullanılan yapısal bir sorgulama dilidir.
Hem ANSI, hem de ISO standardı olan SQL, yaygın olarak
kullanılan Oracle, PostgreSQL, MSSQL Server, MySQL,
DB2 gibi modern veri tabanı yönetim sistemlerinin temelini
oluĢturmaktadır [1].

S

Günümüzde profesyonel olarak hizmet sunan web
uygulamalarının tamamına yakını veri tabanlarını
kullanmaktadır. Online çalıĢan bu web uygulamaları, veri
tabanı ile yapısal bir sorgulama dili olan SQL aracılığıyla
haberleĢirler
[2].
SQL
Enjeksiyon
ise,
web
uygulamalarından alınan kullanıcı girdileri ile oluĢturulan
SQL sorgularının manipülasyonu olarak tanımlanabilir [3].
Kullanıcıların etkileĢimde bulundukları veri tabanlı web
uygulamalarında, sorgu veya parametreler kullanılarak veri
tabanı tablolarındaki bilgiler belli Ģartlara göre filtrelenerek
uygulama ara yüzüne aktarılır. Aktarılan bu sonuç değerleri,
uygulamanın tasarımına göre kullanıcıya veya yöneticiye
belli formatlarda sunulur. SQL enjeksiyonu yöntemi tam bu
iĢlemler gerçekleĢtirilirken yapılır. Saldırgan, web tarayıcı
adres çubuğuna veya uygulamada bulunan giriĢ
kontrollerine kötücül kodlar ekleyerek, SQL enjeksiyon
saldırısını gerçekleĢtirir. Genel kullanıma açık olmayan
ancak bu Ģekilde elde edilen bilgiler önemli ve gizli olabilir.
Saldırgan, sistem ve veri tabanı hakkında elde ettiği bu
önemli bilgilerle SQL enjeksiyon senaryosuna farklı
boyutlar kazandırarak, veri tabanında bulunan diğer bilgilere
ulaĢabilir. Sonrasında elde ettiği bilgileri kullanarak,
hedefini gerçekleĢtirir.

In this study, an example of SQL injection attack and its
analysis are presented on an ASP.NET- MSSQL based web
application. In addition, security measures that can be taken
for security vulnerabilities that encountered in web
applications and solutions for SQL injection attacks are stated.
Keywords – SQL Injection, Web Attacks, Web Security,
Information Security
Özet – Son yıllarda, profesyonel olarak hizmet veren web
uygulamalarının büyük çoğunluğu
SQL standardını
kullanmaktadır. Bu web uygulamaları, veri tabanı ile yapısal
bir sorgulama dili olan SQL aracılığıyla haberleşmektedir.
Web uygulamalarında kullanıcı isteklerine göre, sorgu veya
parametreler
kullanılarak
veri
tabanından değerler
döndürülür. Geriye döndürülen bu sonuç değerleri,
uygulamanın tasarımına göre kullanıcıya veya yöneticiye belli
formatlarda sunulur. Ancak, web uygulamalarında saldırgan
tarafından girilen kötücül kodlarla, dinamik olarak
oluşturulan SQL sorguları manipüle edilebilir. SQL enjeksiyon,
kullanıcı tarafından girilen kötücül kodlarla bu işlemler
gerçekleştirilirken yapılır. Yani, tarayıcı adres çubuğu veya
giriş kontrolleri gibi veri girişi yapılabilen alanlara kötücül
SQL komutları girilerek bilgi çıkarımı yapılabilir. Elde edilen
bu bilgiler, genel kullanıma açık olmayan gizli bilgilerdir.
Saldırgan, elde ettiği önemli bilgilerle SQL enjeksiyon
senaryosuna yeni ve farklı boyutlar kazandırarak, veri
tabanında bulunan diğer bilgilere ulaşabilir. Saldırgan, veri
tabanı sunucusu üzerinde bulunan bazı komutları çalıştırarak
uygulamaya veya sunucuya zarar verebilir.

Bu çalıĢmada, ASP.NET-MSSQL tabanlı web uygulaması
üzerinde, web saldırı tekniklerinden biri olan SQL
enjeksiyon saldırısı ve analizi sunulmuĢtur. Ayrıca, bu
saldırıya karĢı alınabilecek çözüm önerileri verilmiĢtir.
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sınıflandırarak, alınabilecek önlemlerden bahsetmiĢlerdir
[8]. OWASP (The Open Web Application Security Project)
web sitesinde SQL Enjeksiyonu yöntemi, istemciden
uygulamaya gelen giriĢ verilerinin SQL sorgularına enjekte
edilmesi olarak tanımlanmıĢtır. Buna ilaveten, bu yöntemin
tehlikelerinden ve saldırganların enjeksiyon ile neler
yapabileceklerinden bahsedilmiĢtir [9]. Gregory T. Buehrer
ve arkadaĢları çalıĢmalarında, SQL Enjeksiyonu yöntemini;
güvenlik saldırı türü olarak ele almıĢ ve kötü niyetli bir
kullanıcının arka planda veri tabanına SQL deyiminin bir
parçası olarak gönderdiği kullanıcı girdisi olarak
tanımlamıĢtır. ÇalıĢmalarında AyrıĢtırma Ağacı (Parse Tree)
yöntemini kullanarak bu saldırının nasıl önlenebildiğini
belirtmiĢlerdir [10]. Khaleel Ahmad ve arkadaĢları ise SQL
enjeksiyon yöntemini; web uygulamasının veri tabanını
kullanan bir metot olarak tanımlamıĢ, bir giriĢ dizesi olarak
SQL ifadelerine enjekte edilip veri tabanına yetkisiz eriĢim
sağlanması Ģeklinde ifade ederek, çalıĢmalarında SQL
saldırılarını sınıflandırmıĢlardır [11].

Günümüz teknoloji çağında, internetin kullanımıyla
bilginin küreselleĢmesi arasında doğru bir orantı vardır.
Ġnternet kullanımı arttıkça bilgi küreselleĢmekte ve en ücra
köĢedeki
bilgilere
internet
vasıtasıyla
kolaylıkla
ulaĢılabilmektedir.
Uluslararası
Telekomünikasyon
Birliği‟nin 2012 Bilgi Toplumu Ölçümü raporuna göre
dünyadaki internet kullanıcı sayısı her geçen yıl artmaktadır.
2011 senesine oranla 2012 yılında internet kullanıcı sayısı
%11‟lik bir artıĢla 2,3 milyara ulaĢmıĢtır [4]. Ġnternet‟in
yaygın kullanımı ile web üzerinde bulunan bilgilerin
mahremiyeti ve güvenliğinin sağlanması, kiĢisel ve
kurumsal olarak daha önemli bir hale gelmiĢtir. Kullanıcılar,
bilgi sistemleri üzerinden hizmet alıp verirken kurumsal
bilgi kaynaklarını doğrudan ya da dolaylı olarak
kullanmaktadır.
Bu kaynaklar kiĢiye özel bilgileri
barındırabilmektedir.
Bu
durum
kurumsal
bilgi
kaynaklarının güvenliğini, daha da önemli hale getirmiĢtir
[5].
Ġnternet kullanıcılarının, bilgi kaynaklarıyla etkileĢimleri
sonucunda veri tabanlarında tutulan kiĢisel bilgiler, internet
korsanları tarafından illegal eriĢimlerle kötü amaçlar
doğrultusunda kullanılabilir. Bu tarz illegal eriĢimler sadece
kullanıcılara değil, ülke ekonomilerine de ciddi zararlar
vermektedir. Symantec firmasının 2012 Norton Siber Suç
Raporu‟na göre, Türkiye‟de siber suçların toplam net zarar
maliyeti 556 milyon doları bulmaktadır. Rapora göre bu
maliyet dünya çapında 110 milyar dolar gibi büyük bir
rakama tekabül etmektedir [6]. Raporda telaffuz edilen
rakamlara bakılınca siber alanda güvenliğin ne kadar önemli
ve gerekli olduğu anlaĢılmaktadır.

III. SQL ENJEKSĠYONU UYGULAMASI
Bu bölümde, SQL veri tabanı kullanan bir web
uygulaması üzerinde SQL enjeksiyon saldırısı örneği
sunulmaktadır. Saldırı, MSSQL veri tabanı kullanan basit bir
ASP.NET haber uygulaması üzerinde gösterilmiĢtir.
Uygulamanın veri tabanındaki tabloları ve iliĢkileri ġekil-1
de gösterilmiĢtir.

Web sunucularında barındırılan web uygulamaları; veri
tabanları veya diğer içeriklerle etkileĢim içinde olan
betiklerden meydana gelir. Bu uygulamalarda, sunucu ile
istemciler etkileĢim halindedir [7]. Kullanıcı istekleri, web
sunucuları üzerinde çalıĢtırıldığından sunucular, saldırganlar
tarafından yapılan saldırılara karĢı korunmasız ve açık bir
hedef halindedirler.

ġekil 1: Veri Tabanı Tabloları ve ĠliĢkileri

Saldırı, web uygulaması üzerinde bir SQL enjeksiyon
açığının olup olmadığını aramakla baĢlamaktadır. ġekil2‟de örnek web uygulamasının haber kategorilerinin listesi
görülmektedir.

Web teknolojilerinin geliĢmesiyle beraber insanlar,
kurum ve kuruluĢlar web uygulamalarını daha çok
kullanmaya baĢlamıĢtır. Çevrimiçi web hizmetlerine her
yerden eriĢimin kolayca sağlanabilmesi, zaman kaybını
azalttığı ve iĢlemlerin daha kolay bir halde yapılmasını
sağladığı için web uygulamalarının kullanımı gün geçtikçe
artmıĢtır. Bütün bunlara paralel olarak web saldırılarında da
artıĢ olmuĢtur.
Literatürde SQL enjeksiyonu saldırıları ile ilgili birçok
çalıĢma yapılmıĢtır. Halfond ve arkadaĢları yaptıkları
çalıĢmada, SQL Enjeksiyonu yöntemini; SQL sorgularında
web uygulamaları aracılığıyla istemci tarafından sağlanan
verileri kullanarak arka planda çalıĢan, web tabanlı giriĢ
alanlarına meta karakteri ve komutları ekleme tekniği olarak
tanımlamıĢlardır. Ayrıca SQL enjeksiyonu saldırılarını

ġekil 2: Web Uygulamasından Örnek Bir Kesit
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Saldırı için tarayıcı adres çubuğuna “HAVING 1=1” SQL
komutu yazıldığında ġekil-6‟da gösterilen hata alınmıĢtır.
Bu hata mesajının ġekil-5‟deki hatadan farkı, veri tabanında
haberlerin bulunduğu tablonun ismini ve bu tablo içinde
bulunan primary key kolonunun ismini göstermesidir.

SQL Enjeksiyonu açığı bulmak için çeĢitli yollar vardır.
Bu uygulamada, tarayıcının adres çubuğuna çeĢitli SQL
komutları yazılarak, saldırı gerçekleĢtirilmektedir. Bu
yöntem ile SQL enjeksiyonu açığını bulabilmek için
öncelikle QueryString ile veri gönderen sayfaları bulup, bu
sayfalar üzerinde güvenlik açığının olup olmadığı
bulunmalıdır. ġekil-2‟de gösterilen kategorilerden “Policy
News” kategorisi seçildiğinde Default.aspx web formundan
“id” “QueryString” değiĢkeni ile Default2.aspx web
formuna ġekil-3‟de görüldüğü gibi bir QueryString değeri
gönderilir.

HAVING ifadesi GROUP BY ifadesi ile birlikte
kullanılan bir ifadedir. HAVING ifadesinin iĢlevi WHERE
ifadesinin iĢlevi ile benzerdir. Ancak kümeleme fonksiyonu
olan GROUP BY ile WHERE ifadesi birlikte kullanılamadığı
için HAVING ifadesine ihtiyaç duyulmuĢtur. Eğer HAVING
ifadesinde tanımlı tablo alanı yok ise primary key olan tablo
alanı, HAVING ifadesinden sonra varsayılan olarak
tanımlanır. Bu nedenle kullanılan tablo ismi ile primary key
alanının ismini ġekil-6‟deki gibi hataya ekler [12].

ġekil 3: QueryString Gönderimi
ġekil 6: HAVING Komutu Uygulama Sonucu Ekran Çıktısı

“id” değiĢken adı ile gönderilen bu değer, veri tabanında
ilgili tablodaki satırın kayıt numarasını göstermektedir.
QueryString ile veri gönderen bu sayfayı bulduktan sonra bu
sayfada SQL enjeksiyon açığının olup olmadığını kontrol
etmek gerekmektedir. Bu iĢlemi gerçekleĢtirebilmek için
adres çubuğundaki URL adresinin sonuna ġekil-4‟de
belirtilen tek tırnak gibi karakterler yazılır. Bu iĢlem, veri
tabanında hata oluĢup oluĢmadığını göstermektedir.

Saldırının uygulandığı veri tabanında, TBL_CONTENT
adında bir tablo olduğu ve bu tablonun CONTENT_ID
adında bir alanının olduğu ġekil-6‟dan anlaĢılabilir. Bu
tabloda bulunan diğer alanların isimlerini bulabilmek için
SQL sorgusunda biraz değiĢiklik yapılmalıdır. Tabloda
CONTENT_ID adında bir alanın olduğu bilindiğine göre
HAVING ifadesinden önce GROUP BY ifadesi kullanılarak
diğer tablo isimlerinin öğrenilmesi gerekmektedir. ġekil7‟de görüldüğü gibi HAVING ifadesinden önce adres
çubuğunda ilgili yere GROUP BY CONTENT_ID ifadesi
yazılınca, hata mesajında tabloda bulunan bir baĢka alanın
ismi görüldü. Diğer alan isimlerinin öğrenilmesi için adres
çubuğuna ġekil-8‟deki gibi GROUP BY ifadesinden sonra
elde edilen diğer alan ismi virgül ile ayrılarak yazılmalıdır.
Bu sayede diğer tüm tablo alanı isimleri bulunabilir.

ġekil 4: Tek Tırnak ĠĢaretinin Kullanılması
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904):
quotation mark after the character string ''.

Unclosed

ġekil 5: Veri Tabanı Hatası Örneği

QueryString ile veri gönderiminde URL adresine müdahale
edilerek veri tabanı hatası alınmaya çalıĢılmıĢtır. ġekil-5‟de
görülen hata mesajından, bu sayfaya SQL enjeksiyonu
saldırısı yapılabileceği anlaĢılmaktadır.

ġekil 7: Hata Ekran Çıktısı

B. Veri Tabanı Hakkında Bilgi Toplanması
Öncelikle saldırı amacına yönelik, veri tabanı ile ilgili
bilgi toplanması gerekmektedir. Veri tabanında bulunan
tablo ve tablo alan isimleri ġekil-5 de gösterilen hatanın
alındığı sayfadan yararlanılarak öğrenilebilir. Öğrenilen
tablo ve tablo alan isimlerine göre saldırıya yön verilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla, ilk önce saldırı yapılacak web
sitesi için neler yapılacağının belirlenmesi gerekir. Eğer bu
web sitesi tamamen ele geçirilmek isteniyorsa buna
yöneticinin kullanıcı adı ve Ģifresinin tutulduğu SQL
tablosunu bulmakla baĢlanabilir.

ġekil 8: Hata Ekran Çıktısı

Böylece, veri tabanında bulunan bir tablonun adı ve içerdiği
tüm alanların isimleri tespit edilir. Daha sonra asıl hedef
olan yönetici bilgilerinin tutulduğu tablo isminin bulunması
gerekmektedir. Bunun için adres çubuğundaki SQL
ifadesinde birkaç değiĢiklik yapılmalıdır. UNION deyimi
kullanılarak SQL sorguları birleĢtirilip ekranda bir hata
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oluĢturulması sağlanabilir. UNION deyimi SQL dilinde iki
veya daha fazla sorgunun sonuçlarını birleĢtirmek için
kullanılabilir. Bu komutu kullanırken dikkat edilmesi
gereken nokta, deyimin her iki tarafında da bulunan select
sorgularının seçtiği sütun sayılarının aynı olmasıdır.
Yukarıda TBL_CONTENT tablosundaki alan isimlerinin
nasıl bulunduğuna değinilmiĢti. Bu tabloda dört tane alan
olduğu ġekil-1‟deki veri tabanı diyagramından da
görülebilir. Bu dört alana karĢılık gelmek üzere UNION
ifadesinden sonra bir select sorgusunun daha yazılması
gerekmektedir. Bu select sorgusu için veri tabanındaki tablo
isimlerini listeleyen sorgu ifadesi ġekil-9‟da gösterilmiĢtir.

C. Saldırının Uygulanması ve Sonuçları
Uygulamaya ait yönetici tablosu bulunduktan sonra
saldırı hedefinin doğrultusunda HAVING ifadesi ile
TBL_ADMIN tablosunun alan isimleri öğrenilebilir. Bu
iĢlem, TBL_ADMIN tablosuna yeni bir yönetici eklenmesi
için gerekli olacaktır. Yeni yönetici eklenmesi için adres
çubuğundaki
SQL
ifadesinin
ġekil-11‟deki
gibi
değiĢtirilmesi gerekir.
Default2.aspx?id=2+INSERT+INTO+TBL_ADMIN(USERNA
ME,+PASS,+EMAIL)+VALUES('Hacker','12345',
'hacker@example.com')
ġekil 11: INSERT INTO Deyimi Ġle Yeni Yönetici
Ekleme

Default2.aspx?id=2+UNION+SELECT+TOP+1+TABLE_NA
ME,TABLE_NAME,TABLE_NAME,TABLE_NAME+FROM
+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+WHERE+TABLE_N
AME+NOT+IN+('TBL_CONTENT')

ġekil-12‟de yönetici tablosunun INSERT INTO komutu
uygulanmadan önceki durumu, ġekil-13‟de ise bu komut
uygulandıktan sonraki görünümü gösterilmektedir. INSERT
INTO komutu ile yeni yönetici eklendiğine göre artık web
sitesinin tüm yönetimi ele geçirilmiĢ demektir.

ġekil 9: UNION Komutu Uygulaması ve Çıktısı

UNION ifadesinin sol tarafında id=2 olan SQL ifadesi, web
formunda arka planda mevcuttur. UNION ifadesinin sağ
tarafına ġekil-9‟da görüldüğü gibi eklenen ifade ile select
sorgularının sonuçları birleĢtirilmiĢtir. “TABLE_NAME”
ifadesi TBL_CONTENT tablosunda dört tane alan olduğu
için dört kere tekrarlandı ve NOT IN (‘TBL_CONTENT’)
ifadesi sayesinde de önceden ismi bilinen tablonun isminin
tekrar görünmemesi sağlanmıĢ oldu. Böylece ġekil-10‟da
görüldüğü üzere veri tabanında bulunan bir diğer tablonun
adı bulundu. Amaç yönetici tablosunun tespiti olduğu için
adres çubuğundaki SQL ifadesine diğer tablonun ismi ġekil10‟daki gibi eklenmiĢtir. Bu Ģekilde yönetici tablosu
bulunana kadar, bulunan her tablonun ismi SQL ifadesinin
sonuna eklenmelidir. Bu iĢlem sonucunda ġekil-10‟da
görüldüğü gibi TBL_ADMIN tablosu hata mesajında yer
almaktadır. Bu tabloya yeni bir yönetici eklenerek, sistem
yönetimi ele geçirilebilir ve veri tabanında bulunan tablolar
silinebilir. Saldırgan, SQL dilini kullanarak tespit ettiği
açıklardan yararlanarak, sisteme birçok farklı zararlar
verebilir.

ġekil 12: INSERT INTO Komutu Öncesi Yönetici Tablosu

ġekil 13: INSERT INTO Komutundan Sonra Yönetici Tablosu

IV. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Veri tabanı kullanan bir web uygulamasındaki SQL
enjeksiyonu açığı tespit edildikten sonra yapılabilecek
iĢlemler, uygulanan SQL ifadeleri sonucu alınan hatalar
dikkate alınarak belirlenebilir. Böylece web sitesinin
yönetimi ele geçirilebilir, veri tabanına yeni tablolar
eklenebilir, var olan tablolar silinebilir. Veri tabanı yönetimi
ele geçirilerek, sistem üzerinde yönetici hakkı elde
edilebilir. EriĢilen bilgilere göre saldırının türü, boyutu ve
yapılabilecek iĢlemler farklılık gösterebilir. Bu nedenle,
geliĢtirilen bir web uygulamasında muhtemel sızma veya
saldırılara karĢı, birçok husus göz önünde bulundurulmalıdır
[18]. Yapılan kapsamlı literatür çalıĢmaları ile elde edilen
bilgiler ve gerçekleĢtirilen örnek uygulamalar ile sızmalara
karĢı kazanılan tecrübeler ıĢığında, bu konuda ilk akla gelen
öneriler aĢağıda belirtilmiĢtir.

Default2.aspx?id=2+UNION+SELECT+TOP+1+TABLE_NA
ME,TABLE_NAME,TABLE_NAME,TABLE_NAME+FROM
+INFORMATION_SCHEMA.TABLES+WHERE+TABLE_N
AME+NOT+IN+('TBL_CONTENT') AND TABLE_NAME
NOT IN („TBL_CATEGORIES‟)

 Veri tabanında bulunan tablo ve tablo alanı isimlerinin
kolay tahmin edilebilecek Ģekilde olmaması gerekir.
 Web formlarında parametrik sorguların kullanılması
tercih edilmelidir.
 Web formlarındaki giriĢ kontrollerine veri giriĢi
yapılırken bu verilerin doğrulanması, girdi uzunluğunun
kontrol edilmesi önemlidir.

ġekil 10: Yönetici Tablosu Adının Öğrenilmesi
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 Web formlarında kullanılan ve veri tabanında bir kayıt
satırını temsil eden sayısal değerler için (QueryString
değeri) formlar arası geçiĢlerde bu değerlerin sayısal
değer olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
 SQL tabanlı web uygulamalarında kullanıcı, veri giriĢi
yaptıktan sonra veri tabanına gönderilen SQL sorgusu
karakterlerinde arama yaptırılarak tehlikeli karakterleri,
replace vb. komutlarla SQL Sunucuda hataya yol
açmayacak Ģekilde zararsız karakterlere çevrilmelidir.
 SQL sunucuda oluĢacak hataların web formlarında
görüntülenmesi engellenmelidir.
 Web uygulamalarında kullanılan veri tabanına yazma,
okuma, silme gibi temel özelliklerin yalnızca bir yönetici
tarafından yönetilmesi gerekir.
 Uygulamada web formlarına sorgu yazmak yerine, bu
sorguları veri tabanı kısmında saklı yordam (Stored
Procedure) olarak yazılması sağlanmalıdır.
 SQL enjeksiyon yönteminde kullanılabilecek sözcüklerin
(select, insert, update vb.) bir fonksiyon ile filtrelenmesi
olası sızmalara karĢı bilgi verilmesini engeller.
 Veri tabanının kullanacak yöneticilerin yetkilendirilme
iĢlemlerinde, sınırlı yetkilere sahip kullanıcı hesabı ile
çalıĢtırılmasına büyük özen gösterilmelidir.
 Kullanılmayan
saklı
yordamların
ve
yönetici
hesaplarının kaldırması gerekir.
 Sistem nesneleri için genel eriĢim verilmemeli, gerekirse
kullanıcı bazında yetki verilmelidir.
 Web uygulaması ve veri tabanı sunucularının bulunduğu
sistem, donanım veya yazılım tabanlı bir güvenlik duvarı
ile saldırılara karĢı muhafaza edilmelidir.

[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Yukarıda belirtilen öneriler dikkate alındığında, veri tabanı
kullanan web uygulamaları, büyük ölçüde SQL enjeksiyon
saldırılarından korunmuĢ olacaktır.
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belirgin zararları ise internet bant genişliğini doldurması ve
zaman israfıdır. İp genellikle ticari amaçlı olmasının yanında
siyasi bir propaganda ya da kamuoyu araştırması yapmak
amacıyla gönderilmiş e-postalar da olabilmektedir. Bir e-posta
adresine ip gelmesi için o adresin ip göndericinin eline
geçmesi gerekmektedir. İP göndericileri adresleri ele geçirmek
için ağı tarayan botlar kullanmaktadırlar. Arama motorlarının
kullandığı türden olan bu botlar tüm siteleri veya formları
tarayarak korumasız şekilde tutulan tüm bilgileri almaktadır.
Kullanıcılar, üye oldukları ( kişisel bilgilerini ve e-posta
adreslerini verdikleri) her site ve forumlar üzerinden bilmeden
ip sektörünü beslemektedirler.
Destek vektör makineleri(DVM) makine öğrenmesi
gerektiren bir çok alanda başarılı sonuçlar vermiştir. İp'lerin
filtrelenmesi konusunda da bir çok çalışmada farklı yöntemler
ile birleştirilerek kullanılmıştır. Rafiqul ve Zhou
çalışmalarında DVM tabanına bağlı yenilikçi bir ip filtreleme
çalışması yapmışlardır [7]. Zhiyang ve arkadaşları
çalışmalarında Dvm‟ye dayanarak ağ ip'lerinin araştırılması
üzerine bir çalışma yapmışlarıdır [11]. Androutsopoulos ve
arkadaşları çalışmalarında ağırlıklı Dvm kullanılarak ip
filtreleme yöntemi kullanmışlardır [4]. Bu ve benzeri
çalışmaların sonuçları DVM‟nin ip filtreleme üzerine başarılı
olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada da öznitelik kümesi daha
dikkatli seçildiğinde Dvm‟nin performansının dikkate değer
bir ölçüde arttığı görülmüştür.

Özet—Elektronik postanın(e-posta) hızlı ve kolay bir
haberleşme aracı olması, insanlar tarafından iletişimde yoğun
şekilde kullanılmasına neden olmaktadır. E-postanın bu
özellikleri; reklam yapmak, fikirlerini insanlara duyurmak ve
çeşitli istismar çalışmaları yapmak isteyen insanlar için bir
cazibe merkezi olmasını sağlamaktadır. Bu tür girişimler de bir
güvenlik zafiyeti oluşturmaktadır. Temelleri Vladimir N. Vapnik
tarafından atılan bir makine öğrenme algoritması olan destek
vektör makineleri 1995’den itibaren sınıflandırma ve eğri
uydurma problemlerinde başarılı sonuçlar vermiştir. Bu
çalışmada, destek vektör makineleri kullanılarak istenmeyen epostaların filtrelenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler—İstenmeyen e-posta, destek vektör
makinesi, filtreler, öznitelik, çekirdek fonksiyonları.
Abstract—Electronic mail (e-mail) is a communication medium
that is fast and easy to use, making people to use it frequently.
These features of e-mail cause it to be the center of attraction for
the people who want to advertise, share their ideas with others or
involve in malicious activities. Thus, these kind of activities
create security threats. Support vector machines are machine
learning algorithms that are developed by Vladimir N. Vapnik
and produce successful results in several application domains
such as clustering and curve fitting problem. In this study, we
carry out unwanted (spam) e-mail filtering using support vector
machine.
Keywords— Spam, Support vector machine, filters, feature,
kernel functions.

II. ÖZNİTELİK ÇIKARTMA VE SEÇME
I. GİRİŞ

Öznitelik çıkartma, bazı kriterlere dayanarak mevcut
bilgilere bir dönüştürme işlemi uygulayarak yeni bir öznitelik
uzayı oluşturmak iken öznitelik seçme, mevcut öznitelikler
arasından, bazı kriterlere dayanarak öznitelik seçme yani o
örneği temsil edebilecek en iyi özniteliği seçmektir.
Her e-mail için en önemli parça onun içeriğidir
(kelimeleridir).
Bu yüzden ip filtreleme bir metin
sınıflandırma problemidir. Metin sınıflandırma problemlerinin
özniteliği de kelimelerdir. Öznitelik seçerken dikkat edilmesi
gereken durumlar vardır. Örneğin, bir kelime hem ip hem de
normal e-posta(np) da çok geçiyor veya ikisinde de az geçiyor
ise o iyi bir öznitelik değildir. Kullanılan dil de öznitelik
seçimini etkimektedir. Örneğin, İngilizce bir kelime olan

H

ABERLEŞMENİN
temeli
e-posta
kullanımına
dayanmaktadır. Bu popüler aracı kullanan insan sayısı çok
fazla olduğundan birçok insan, grup veya şirketler, insanlara
seslerini bu araç vasıtasıyla duyurmaya çalışmaktadır. Bir
çalışmaya göre bir şirket ağına gelen mesajların %10‟nunu
istenmeyen
postalar(ip)
oluşturmaktadır[12].
İnternet
vasıtasıyla mesaj alma talebinde bulunmadığı halde çok sayıda
kişiye gönderilen bu mesaj veya mesajlara istenmeyen eposta(ip) denir. İp‟nin kullanılmasının en önemli avantajı, kısa
bir süre içerisinde çok sayıda insana ulaşılmasıdır. İp‟nin en
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„got‟, „get‟ ile benzer anlam ifade eder. Diğer bir örnek
Türkçe bir kelime olan „aldı‟ „alır‟ ile benzer anlamlara
sahiptir. Bu iki örnekte de görüldüğü gibi diller arasında bir
farklılık mevcuttur. Öznitelik seçerken bu farklılıklara dikkat
etmek gerekmektedir. En az öznitelik sayısı ile ip tespit
edilmesi hesaplama zorluğu ve zaman açısından önemlidir.
Eğer öznitelik seçimi uygun bir şekilde yapılmaz ise öznitelik
vektörünün boyutu artacak ve bu da hesaplama maliyetini
arttıracaktır.
Şekil 3‟te girdi uzayından özellik uzayına bir dönüşüm
gösterilmektedir. Bu olay bir öznitelik çıkartma işlemidir.

Şekil 1:Doğrusal olarak ayırma



 

f ( x )  wT x  b ifadesindeki wT ve x vektörel büyüklük

III. DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ(DVM)

olup, (1)‟ in sade halini ifade eder.

"Klasik istatistik, doğru modelin formunun bilindiğini
varsayıp, amacı modelin parametrelerini belirlemek olarak
görürken; istatistiksel öğrenme teorisi modelin formunun
bilinmediğini kabul etmekte ve doğru olabilecek modeller
arasından en iyi modelin bulunmasını hedeflemektedir"[9].
Destek vektöre makineleri(DVM), istatistiksel öğrenme teorisi
ve yapısal riski en aza indirme ilkesine dayanan, sınıflandırma
ve eğri uydurma problemlerinin çözümü amacıyla Vapnik
tarafından ortaya atılmış bir öğrenme yöntemidir [10]. Bu
öğrenme yöntemi denetimli öğrenme yöntemi kapsamına
girer. Denetimli öğrenmede, eğitim aşamasında verilerin sınıf
etiketleri yani hangi sınıfa ait oldukları bellidir. DVM‟ nin asıl
yaptığı iş kendine girdi olarak gelen verileri 2 sınıfa
ayırmaktır. Bu çalışmada DVM; doğrusal ayrılma, tam olarak
doğrusal ayrılamama ve doğrusal ayrılamama olmak üzere 3
ana başlıkta incelenmiştir.
A. Doğrusal Ayrılma
N adet elemandan

oluşan

eğitim

veri


f ( x )  w1 x1  w2 x2  w3 x3  ...  wn xn  b

 
durumunda
f ( x )  wT x  b  1

T 
f ( x )  w x  b  1 durumunda
fonksiyonu

(1)

yi  1

ve

yi  1 dir. İki

yi (w T x i  b)  1 şeklinde kısalta biliriz. Bu

ayırma işleminin püf noktası sınır değerini maksimum
yapmak ve bu sayede en iyi ayrıma sahip olmaktır. Veri setini
sınıflara ayırabilecek sonsuz sayıda çoklu düzlem
çizilebilmesine karşın, amaç bilinmeyen veri seti ile
karşılaşıldığında sınıflama hatasını en küçük yapacak aşırı
düzlemi seçmektir. Bunun için maksimum sınırlı aşırı düzlem
tekniği önerilmiştir. Sınır değerinin büyüklüğü genelleme
kabiliyetini
fonksiyonu

kümesi

arttırır.

X1

üzerinde

değeri
bir

nokta


 
f ( x )  wT x  b  1
ve

x3

değeri


 
f ( x )  wT x  b  1 fonksiyonu üzerinde bir noktadır.


D  ( xi , yi ), i  1...N  olduğu kabul edilirse buradaki

yi   1,1 sınıf etiketi, xi ∈ R n olup n boyutlu uzayda

T 
T
herhangi bir örnektir. f ( x )  w x  b ifadesinde ki w

karar fonksiyonun normalini, x ifadesi bu doğru üzerinde

Sınır değerini bulmak için,

bulunan noktaları, b ise eğilim değerini göstermektedir. Amaç


wT

ve b‟ yi eğitim verileri yardımıyla bulmaktır, yani
sistemi eğitmektir. Tüm destek vektör makinelerinde amaç
Şekil 1'de olduğu gibi verileri 2 sınıfa ayırmaktır. Şekil 1'de
kesikli çizgiler ile ifade edilen doğrular üzerindeki vektörler
destek vektör olarak isimlendirilir ve yumuşak ayrım çizgisi
bu vektörler üzerinden geçer. İki yumuşak ayrım çizgisinin
ortasındaki
doğru
ise
sert
ayrımıdır
ve


wT x1  b  1

(2)


wT x3  b  1

(3)

(3)‟ ü -1 ile çarpılıp (2) ile toplanıp

x1 = x3 + λ.w ifadesi
2
eşitlikte yerine yazılırsa, bunun sonucunda λ=2/ w ifadesi
bulunur. Hedef, λ değerini maksimum yapmak olduğu için 1/
λ ifadesi minimum olmalıdır. Buna bağlı sınırlama ise

yi (w T x i  b)  1  0 , yi   1,1 dir. Optimizasyon


 
f ( x )  wT x  b  0 fonksiyonuyla çizilir.

problemi, verilen bazı kısıtlamalar altında bir fonksiyonun
maksimumunu ya da minimumunu bulmadır [3]. Bu
optimizasyon problemi Lagrange denklemleri kullanılarak
çözülebilir ve sonuçta,

68

E.U.Küçüksille ve N.Ateş
N
1
L(w, b, α)  w T w   i [ yi (w T xi  b)  1] ,  i  0, i
2
i 1

sınıflandırma durumunda

(4)

L
 0, j
w j

(5)

N

i 1

 i yi  0,  i  0, i

L( )   i  1
i

2 
i
j

i 

1 olur. Doğrusal

şeklini alır. Buradaki „C‟ (0 < C < ∞) düzenleme parametresi
olarak isimlendirilir ve bu değer sınır genişliğini doğrudan
etkiler. Tam olarak doğrusal ayrılamama optimizasyon
problemi doğrusal ayrılabilen durumda olduğu gibi Lagrange
denklemi ve KKT şartlarıyla çözülür. Denklemin çözümleri
yapılınca tam olarak doğrusal ayrılama yani yumuşak ayrılma

(6)

(5) ve (6) eşitlikleri kullanılıp problem çözülünce (7)‟ deki
formül
oluşur
ve
bu
formül
için
kısıtlar



,

ayrılamama durumunda aynı doğrusal ayrılmada olduğu gibi
maksimum sınır bulunmaya çalışılır. Sapma değerlerinin
eklenmesiyle minimum formülasyon 1 w 2  C  2

i
2
i

denklemi oluşur. Bu problem “Karush–Kuhn–Tucker (KKT)”
in (5) ve (6) daki şartları kullanılarak çözülür.

L
 0, j
w j

i

dir.

yi (wT xi  b)  1  i denkleminin verileri

 i j yi y j x i x j
T

L( ) optimizasyon problemi standart
programlama teknikleriyle çözülür.

olunur ve artık sisteme gelen veriler bu formüle göre
sınıflandırabilir.

(7)

2.

elde edilmiş

C. Doğrusal Ayrılamama (Çekirdek Fonksiyonlar)
Gerçek dünyada veriler çoğunlukla doğrusal olarak
ayrılamazlar, böyle durumlarda destek vektör makinesi Şekil-3
deki gibi girdi uzayını daha yüksek boyutlu bir uzaya taşıyarak
burada doğrusal ayırma işlemelerini uygular.

dereceden

B. Tam Olarak Doğrusal Ayrılamama
Veriler
bazı
durumlarda
%
100
performansla
ayrılamayabilir. Verilerin sınır içerisine düştüğü (Şekil 2‟deki
içi dolu kare) durum ayrılamama ve sert ayrılma çizgisinin
karşı tarafına düştüğü (Şekil‟2 deki içi dolu daire) durum da
yanlış ayrılma olarak adlandırılır. Bu durumlarda, doğruların
minimum hata ile ayırma sağlayacak şekilde ayarlanması
gerekir.

Şeki 3: Doğrusal ayıramama

Girdi uzayının daha yüksek boyutlu uzaya taşınması için

 
(x)T (x i )  K ( x, xi ) şeklinde bir kernel fonksiyonu
kullanılır. Bu bilgiden yola çıkarak lagrange fonksiyonu (9)
daki gibi ifade edilir.



Şekil 2: Tam olarak doğrusal ayıramama

Yukarıda anlatılan sorunların çözümü için yi (w x i  b)  1
T



kısıt değeri (8)‟deki gibi olur.

yi (w T x i  b)  1   i ,  i  0, i
Buradaki

i

değişkeni bir

i

i

gevşek

x i örneğinin sınırdan olan sapma uzaklığıdır.

Ayrılamazlık durumunda

i

,

0

i

2 
i
j

1

 i j yi y j (x)T (y ) 

2 
i
j

 i j yi y j K (x, y )

(9)

Çekirdek düzenlemesi yapılarak dönüştürülmüş uzaydaki
 (x) vektörü yerine girdi uzayındaki verilerden oluşan bir
çekirdek fonksiyon oluşturularak işlemler gerçekleştirilir.
Çekirdek fonksiyon kullanarak iç çarpım hesaplamak,
dönüştürülmüş nitelik seti  (x) kullanarak hesaplamaya
kıyasla daha kolaydır ve maliyeti düşüktür [2].

(8)

gevşek değişken olarak isimlendirilir.

1

i

i

  i <1 ve yanlış
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Doğrusal
olmayan
DVM'de
kullanılan
çekirdek
fonksiyonları Mercer Teoremi olarak bilinen matematiksel bir
kurala uymak zorundadırlar. Bu kural yüksek boyutta
çalışılırken çekirdek fonksiyonların her zaman iki girdi
vektörünün iç çarpımı şeklinde ifade edilmesini
sağlamaktadır[8]. En çok kullanılan 2 çekirdek fonksiyonu
gauss (10)‟ da ve polynomial (11)‟de gösterilmiştir.
2
 
K ( x , xi )  e  ||( x xi )||

(10)

 
K ( x, xi )  (( x, xi )  1) d

(11)

sonuçlar üzerinde belirleyici etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Normal posta( np) sayısının ip sayısından fazla tutulması
kullanıcıya gelen maillin tespitinde np olma ihtimalini
arttırmaktadır. Daha önce yapılmış olan çalışmaların çoğunda
np sayısı fazla tutmuştur. Bu durumun en uygun sonuçları
verdiği gözlemlenmiştir.
DVM ile sınıflandırma işlemine başlamadan önce öznitelik
çıkartma ve seçme işlemleri için bazı ön işlemler yapılmıştır;
1. Adımda 3000 np, 1000 ip mesajı kelimelerine parçalanmış
ve tüm mesajlar içerisinde en az 5 defa tekrarlayan kelimeler
veya özel karakterler seçilmiştir. 2. adımda kelimelerin ve özle
karakterlerin olasılık değerleri bulunmuştur. 3. Adımda 96
adet mesaj 2. adımdaki filtreden geçirilerek 4. Adıma
ulaşmıştır. Artık her mesajın ( 0.011 -0.999) arasında bir
değeri vardır ve mesajların sınıfları belirlidir. Bu mesajlar
eğitim sınıfını temsil etmektedir. Sonuçta, 5.adımda 96 adet
test verisi 4.adımdaki filtreden geçirilmiş ve sonuçlar elde
edilmiştir.
Önceki çalışmaların hemen hepsinde mesaj içerisindeki özel
karakterler sınıflandırma işlemelerine dahil edilmemiştir. Bu
çalışmada ise “! # $” karakterleri öznitelik kümesine dahil
edilerek ikinci bir sınıflandırma işlemi yapılmıştır. Tablo 2 de
görüldüğü gibi „%*?‟ karakterleri orta derece bir olasılık
sonucu verdiği için sınıflandırma işlemine dahil
edilmemiştir.Ayrıca, „( )‟ karakterleri de test işlemine tabi
tutulmuş fakat test sonucunda kayda değer bir başarı
göstermemiştir ve bu nedenle öznitelik kümesine dahil
edilmemiştir. DVM ile sınıflandırma işlemi yapılmış ve her
mesajın ip veya np etiketi bulunmuştur. Daha sonra özel
karakterler dahil edilerek DVM ile tekrar sınıflandırma
yapılmıştır.

2 boyuttan 6 boyuta geçiş yapan polynomial çekirdek
fonksiyonunun açılımı (12) de ve onun iç çarpan fonksiyonu
(13) de görülmektedir.

 
2
2
K ( x, xi )  (1  x T .xi ) 2  1  x1 .xi1 

2.x1 .xi1 x2 .xi 2  x2 .xi 2  2 x1 .xi1  2 x2 .xi 2 (12)
2

2

 ( x)  [1, x12 , 2 x1 x2 , x2 2 , 2 x1 , 2 x2 ]T

(13)

Çekirdek fonksiyonları karşılaştırıldığında polinom ve
radyal tabanlı kernellerin daha sade ve anlaşılabilir olduğu
ifade edilebilir. Matematiksel olarak basit görünse de,
polinomun derecesindeki artış algoritmanın karmaşık bir hal
almasına neden olmaktadır. Bu da hem işlem süresini önemli
ölçüde artırmakta hem de bir noktadan sonra sınıflandırma
doğruluğunu düşürmektedir. Buna karşın radyal tabanlı
fonksiyonun ternel boyutu (  ) olarak ifade edilen

Tablo 1: Olasılık Dağılımı ve Başarı yüzdesi
Öznitelik
Kümesi
1.Sınıflandırma

Test1

Test2

Test3

Test4

89

93

91

89

2.Sınıflandırma

91

95

95

90

1.Sınıflandırma

0.927

0.968

0.947

0.927

2.Sınıflandırma

0.947

0.989

0.989

0.937

Doğru
tanım
a
sayısı

parametresindeki değişimlerin sınıflandırma performansına
etkisinin daha az olduğu görülmüştür [5]. Farklı özelliklere
sahip
problemlerin
çözümünde
farklı
çekirdek
fonksiyonlarının üstünlükleri görülmüştür.

Başarı
oranı

IV. DENEY SONUÇLARI
Bu çalışma [6]‟deki lingspam_public isimli mail veri seti
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışılan eğitim setinin

Tablo 2: Özel Karakterlerin Olasılık Dağılım Tablosu
Karakterler
Olasılık
Değerleri

!
0.9446

#
0.8709

$
0.8894

%
0.5874

(
0.1524
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)
0.1519

*
0.5070

?
0.4367
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Tablo 1' de sınıflandırma sonuçları verilmiştir.
Sınıflandırma işlemleri sonunda her iki sınıflandırma sonucu
karşılaştırılmış sınıflar farklı ise öznitelik sınıfına „!#$‟
karakterleri dahil edilerek yapılan sınıflandırma sonuçları
doğru olarak kabul edilmiştir. Tablo 1'de de görüldüğü gibi
her test soncunda özel karakterler dahil edilerek sınıflandırma
yapılmış ve tanıma oranının daha yüksek çıktığı
gözlemlenmiştir.
V. SONUÇ
Bu çalışmada, bir mail kümesi DVM‟nin doğrusal
ayrılamama durumu için sınıflandırılmış ve daha sonra önceki
çalışmalarda öznitelik kümesinin dışında bırakılan bazı özel
karakterler öznitelik kümesine eklenerek tekrar sınıflandırma
işlemi yapılmıştır. Fark oluşması durumlarında ikinci
sınıflandırma doğru kabul edilmiş ve kayda değer oranda
performans artışı olduğu görülmüştür. Sınıflandırma işlemleri
DVM‟nin doğrusal ayrılamama durumundaki gauss çekirdek
fonksiyonu kullanılmıştır ve çekirdek boyutu(  ) 1 olarak
alınmıştır.
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uygulamaya koymuĢlardır. Bir vizyona, kapsama ve
metodolojiye sahip bu stratejiler sayesinde Ģu anda dünyada
siber güvenlik ve saldırılara müdahale konusunda önde gelen
ülkeler olmayı baĢarmıĢlardır.
ÇalıĢmanın bundan sonraki bölümlerinde temel siber
güvenlik kavramları hakkında bilgi verilmiĢ, bu konuda önde
gelen ülkelerin siber güvenlik stratejileri incelenmiĢ ve analiz
edilmiĢ, son olarak bir ulusal siber güvenlik stratejisinin
içermesi gereken baĢlıklar ile dikkate alınması gereken
noktalar üzerinde durulmuĢtur.

Özet—Dünyada internetin yaygın bir şekilde kullanılması ve
uygulamaların hemen hepsinin web ortamına geçmesiyle beraber
bilgi güvenliği kavramından daha çok bahsedilir olmuştur.
Sadece kişiler ve kurumlar değil devletler de bilgi güvenliği
konusunda duyarlı olmaya başlamıştır. Bu bağlamda, devletler
tarafından yasal düzenlemeler yapılmaya ve siber güvenlik
stratejileri oluşturularak uygulanmaya başlanmıştır. Bu
çalışmada, siber güvenlik kavramı hakkında bilgi verilmiş, bu
konuda ilk adımı atmış ülkelerin ulusal siber güvenlik stratejileri
incelenmiş ve bir siber güvenlik stratejisi oluşturulurken dikkate
alınması gereken noktalar üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler—Bilgi güvenliği, güvenlik stratejileri, siber

II. TEMEL KAVRAMLAR

güvenlik, siber güvenlik politikaları, siber savaş.

Siber güvenlik üzerinde bilinmesi gereken bazı temel
kavramlar bulunmaktadır. Siber güvenlik kavramının oluĢması
ve siber yapılanmaların ardından, siber güvenlik kavramı
altında da yeni tanımlar ve terimler oluĢmuĢtur. Bu tanım ve
terimler ġekil 1’de gösterilmiĢtir.

Abstract—A common use of the Internet in the world, and
almost all of the applications to the web with the passing of the
concept of information security has been mentioned more.
Individuals and institutions, not just the sensitive issues of
information security is becoming more important. In this context,
made by states and cyber security strategies, creating legal
regulations were implemented. In this study, information is given
about the concept of cyber security, cyber security strategies in
this regard taken thefirst step the countries examined and a
national cyber security strategy focused on creating
considerations.
KeyWords—Cybersecurity, cybersecurity policies,
security stragies,cyberwar,information security.

cyber

I. GĠRĠġ
IZLA dijitalleĢen dünyada, dijital verilerin ve bu verileri
saklayan sistemlerin güvenliği önem kazanmıĢtır.
Ülkelerin kritik hizmet altyapılarını topluma daha hızlı ve
kolay hizmet verebilmek için dijitalleĢtirmeleri sonucu bu
sistemlerin güvenliğinin sağlanması ihtiyacı kaçınılmaz
olmuĢtur. Ülkeler arasındaki rekabet, kritik altyapılara yapılan
saldırıların artması ve bu saldırıların büyük veri kayıplarına
yol açması sonucu ortaya siber güvenlik kavramı çıkmıĢtır.
Bu alanda ilk adımları Amerika, Rusya, Almanya, Japonya
ve Ġngiltere atmıĢtır. Bu ülkeler ilk olarak “Ulusal Siber
Güvenlik Strateji” belgelerini hazırlamıĢ ve ardından

H

ġekil 1. Temel Kavramlar

A. Siber Uzay
Siber uzay, (orijinal anlamını karĢılamasa da yaygın olan bir
baĢka kullanımıyla sanal alem, cyberspace) terimi
bilgisayarların ve onu kullanan insanların internet ve benzeri
ağlar içinde kurduğu iletiĢimden doğan sanal gerçeklik
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ortamını anlatan metaforik bir soyutlamadır. Ġnterneti anlatan
sanal âlem ve siber âlem kavramlarının ikisi de doğru bir
önermedir. Ġnternet, iletiĢim yöntemi açısından siber, yarattığı
ortam açısından sanaldır. [1]

edilmeli ve uygulanmalıdır. Var olan siber güvenlik strateji
belgelerine bakıldığında her ülkenin belli bir yaklaĢım
standardını benimsediği görülmektedir. Bu yaklaĢımlar ġekil
2’de gösterilmiĢtir.

B. Siber Saldırı
Hedef seçilen Ģahısların ya da kurumların biliĢim
sistemlerinin isleyiĢinin engellenmesi veya değiĢtirilmesi
yoluyla, yönetim ve toplumsal hayat üzerinde olumsuz etki
oluĢturabilecek farklı amaçlarla gerçekleĢtirilen planlı ve
koordineli sanal giriĢimlerdir. [2]
C. Siber Güvenlik
Siber saldırılara karĢı alınan tedbirler bütünü olup, her
alanda kullanılan güvenlik teknolojilerinin tamamı siber
güvenliğin unsurları arasında bulunmaktadır. [2]

ġekil 2. Siber Güvenlik Stratejisi YaklaĢımları

A. Doğrusal Yaklaşım
Doğrusal
yaklaĢımda
stratejinin
geliĢtirilebilir,
değiĢtirilebilir ve bu stratejinin uygulandıktan sonra sona
erdirilebilir olması esas alınır. Bu yaklaĢım, stratejinin
sonlandırılmasını
gerektirmesinden
dolayı
tercih
edilmemektedir. [8]

D. Siber Savunma
Siber tehdit ve saldırıların bir ülkeye karĢı olması ile birlikte
yine bu tehdit ve saldırıları bertaraf edebilmek için
kaynakların koordine edilmesi, mevcut yeteneklerin
geliĢtirilmesi ve ulusal çapta kampanyaların oluĢturulması
siber savunmayı meydana getirir. [2]

B. Döngüsel Yaklaşım
Döngüsel yaklaĢım, yaĢam döngüsü bakıĢ açısına sahiptir.
Bu yaklaĢımda değerlendirme aĢaması bulunmakta ve
stratejinin kendisini düzenlemesi ve yapılandırması için
adımlar gerekmektedir. Ulusal Siber Güvenlik Stratejilerinde
döngüsel yaklaĢımın benimsenmesi stratejinin sürdürülebilir
ve sürekli olmasını sağlar.[8]

E. Siber Savaş
BiliĢim teknolojilerinde gelinen nokta itibari ile fiziki sınır
ve kuralların ötesinde bir boyut ortaya çıkmıĢtır. Bu geliĢme
ile birlikte, Siber Uzay olarak ifade edilen tüm biliĢim
sistemlerini içeren gerçek bir terim oluĢmuĢtur.
Siber saldırılar, siber suçlar, siber terörizm ve bunlarla birlikte
siber savaĢlar; siber uzayın bir parçası ve seviyesi haline
gelmiĢtir. Kötü niyetli amaçlar için kullanılan bu araçlar, farklı
düĢünceler bakımından kullanılarak Siber SavaĢ olgusunu
ortaya çıkarmıĢtır. [2]

C. Hibrid(Melez) Yaklaşım
Farklı düzeylerde iyileĢtirme döngülerinin bulunduğu
yaklaĢımdır. Hibrid yaklaĢım ile daha efektif sonuçların
alınması sağlanır. Strateji analizi ve uygulama döngülerinin
bir arada bulundurulmasının sebebi daha hızlı sonuç alınmak
istenmesidir.[8]

F. Siber Silah
Bir siber silah, telekomünikasyon veya benzer altyapıları
kontrol etmek veya istihbarat toplamak için tasarlanmıĢ bir
virüs veya kod parçalarından oluĢan zararlı yazılımlardır.
Yakın zamanda ortaya çıkan ve büyük etkiler yaratan flame,
stuxnet, gauss gibi karmaĢık casus yazılımlar siber silahlara
örnek gösterilebilir.

IV. ULUSAL SIBER GÜVENLIK STRATEJILERI
Bir siber güvenlik stratejisinin hazırlanmasındaki noktalara
değinmeden önce bu konuda öncü ülkelerin ulusal siber
güvenlik stratejilerini incelenecek ve bir karĢılaĢtırmada
bulunulacaktır. Sistem ve davranıĢ itibari ile birbirinden çok
farklı bu ülkelerin stratejilerini analiz ederek doğru bir siber
güvenlik stratejisinin nasıl ve nelere dikkat edilerek
hazırlanması gerektiğine değinilecektir.

G. Siber Terörizm
Siber terörizm, belirli bir politik ve sosyal amaca
ulaĢabilmek için bilgisayar veya bilgisayar sistemlerinin
bireylere ve mallara karĢı bir hükümeti veya toplumu yıldırma,
baskı altında tutma amacıyla kullanılmasıdır.[3]

A. ABD’nin Siber Güvenliğe Bakışı
ABD, tüm kamu kurumlarının ağlarını tek bir ağ altında
güvenli internet bağlantıları ile yönetmeyi, kamu kurumları
genelinde saldırıları tespit eden sensörler kurmayı ve bu
saldırıları önleme sistemlerini oluĢturmayı hedeflemektedir.
Ayrıca karĢı siber casusluk planı geliĢtirilmesi ve uygulanması
da strateji dâhilindedir. Küresel çapta risk yönetimi ve çok
yönlü yaklaĢımlar geliĢtirilmesi ön görülmüĢtür. Toplumsal

III. SIBER GÜVENLIK STRATEJISI YAKLAġIMLARI
Bir ulusal siber güvenlik stratejisinin kapsamı
belirlenmelidir. Ayrıca, siber güvenlik stratejisi bir metodoloji
ile yürütülmelidir. Bunun yanında, strateji bir modele sahip
olmalıdır. Strateji planlanmalı, faaliyete geçirilmeli, kontrol
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bilinç oluĢturma ve siber eğitim çalıĢmalarının geniĢletilmesi
de siber güvenlik stratejisine dâhil edilmiĢtir.[4]
B. Almanya’nın Siber Güvenliğe Bakışı
Almanya, kritik bilgi alt yapılarını koruma, kamu
yönetiminde biliĢim teknolojileri güvenliğinin güçlendirilmesi,
ulusal siber müdahale merkezinin kurulması ve ulusal siber
güvenlik konseyinin oluĢturulmasını, federal kurumlardaki
personellerin eğitim ve geliĢiminin sağlanmasını ulusal siber
güvenlik strateji belgesine dâhil etmiĢtir. Ayrıca siber
saldırılara müdahale araçlarını ulusal kaynaklarla oluĢturma
kararı almıĢtır.[5]
C. Japonya’nın Siber Güvenliğe Bakışı
Japonya, olası bir siber saldırıya karĢı hazırlık ve karĢı
koyma planlarının yapılması, siber saldırı bilgi toplama ve
paylaĢma sisteminin kurulması, halk içinde bilgi güvenliği
kampanyasının baĢlatılması ve kiĢisel bilginin korunmasının
teĢvik edilmesini ulusal siber güvenlik strateji belgesinde
belirtmiĢtir. Ayrıca bilgi güvenliğine iliĢkin yasal
düzenlemelerinde yapılmasını belgeye dâhil etmiĢtir.[6]
D. İngiltere’nin Siber Güvenliğe Bakışı
Ġngiltere, ulusal siber güvenlik strateji belgesinde tehditlerin
motivasyon ve yeteneklerini azaltarak veya engelleyerek kritik
altyapılara yönelik tehditleri azaltmayı, tehdit aktörleri
hakkında bilgi toplama sistemini kurmayı, kamu bilgi ve
farkındalığını artırmayı hedeflemiĢtir. Ayrıca siber güvenlik
politika ve doktrinlerinin geliĢtirilmesine karar vermiĢtir.[7]

ġekil 3. Bir Siber Güvenlik Stratejisinin Özellikleri

A. Siber Güvenlik Stratejisinde Devlet Otoritesinin
Sorumlulukları
Bir otorite altında devlet kurumlarının elektronik
altyapılarının siber uzayda merkezileĢtirilmesi gerekir. Bu
kapsamda otoritelerin sorumlulukları: siber uzay içinde güçlü
izleme ve saldırı algılama yeteneklerine sahip olmalı ve
güvenlik standartlarını belirlemelidir. Devletin siber güvenliğe
yönelik yasal düzenlemeleri yapması ve muhtemel yeni bir
kurumun yapılanmasını strateji dâhilinde tamamlaması
gerekir.

V. DEĞERLENDIRME
Bahsedilen bu stratejiler arasında bir kıyaslama
yapıldığında: Amerika BirleĢik Devletleri somut uygulamalara
ağırlık vermektedir. Siber strateji belgesini yayınlamıĢ olması
ve siber müdahale merkezi, siber ordu yapılanmasını
tamamlamıĢ olmasından anlayabiliriz. Ġngiltere ise karĢı
koyma esaslı ve proaktif tutumları ön planda tutan bir
stratejiye sahiptir. Tehditleri en aza indirgemeye yönelik
teknik çalıĢmalar ve toplumsal bilinçlendirme kampanyaları
yürütmektedir. Almanya ve Japonya’ya bakıldığında bu iki
ülkenin daha çok yeni kurumsal yapılar oluĢturma ve yasal
düzenlemeleri
gerçekleĢtirmeye
ağırlık
verdikleri
görülmektedir.

B. Siber Güvenlik Stratejisinin Kapsamı
Stratejinin belirli bir zamanda yerine getirilmesi için üst
düzey planlar yapılmalıdır. Strateji kapsamında faaliyet
alanları ve hizmetler belirlenmeli, ulusal risk değerlendirme
sistemi kurulmalı, toplumsal etki (ekonomi vb.) açısından
hedefler tespit edilmelidir. Hızlı sonuç alabilmek için
paydaĢların yani uluslararası veya yerel yeteneklerin doğru
seçilmesi gereklidir.

VI. BĠR SIBER GÜVENLĠK STRATEJĠSĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ
Siber Güvenlik Stratejisinin geleceği düĢünerek ve
öngörerek geniĢ bir vizyona sahip olması gerekir. Stratejinin
kapsamı da belirlenmeli, bu doğrultuda stratejiye ait amaçların
ve önceliklerin tespit edilmesine yönelik geniĢ çaplı çalıĢmalar
yapılmalıdır. Bir siber güvenlik stratejisinin özellikleri ġekil
3’de gösterilmiĢtir.

C. Siber Güvenlik Stratejisinden Metodoloji
Stratejinin bir metodolojiye yani uygulama adımlarına sahip
olması gerekir. Hedeflere yönelik somut faaliyetler
belirlenmeli; uygulama, değerlendirme ve strateji bakımı için
bir yönetim çerçevesi geliĢtirilmelidir. Faaliyetlerin
belirlenmesinin ardından her faaliyet için somut eylem planları
geliĢtirilmelidir. Ayrıca stratejinin ve ana eylemlerin nasıl

74

E.U. Küçüksille, S. Genç ve Y.E. Karabulut
değerlendirileceği tanımlanmalı
yürütüleceği belirlenmelidir.

ve

kimler

tarafından
[7]

D. Siber Güvenlik Stratejisinde Rİsk Değerlendirmesi ve
Takibi
Bir siber güvenlik stratejisinin en önemli unsurlarından biri
ülkenin kritik bilgi altyapılarının üzerinde bulunan “ulusal risk
değerlendirmesi” sistemidir. Risk değerlendirmesi bilimsel ve
teknolojik tabanlı bir süreçtir. Risk tanımlama, risk analizi ve
risk
değerlendirmesi
adımlarını
içerebilir.
Risk
değerlendirmesi yapılırken kaynakların kullanımı koordine
edilmeli ve izlenmelidir. Stratejinin hedeflerinden ve
faaliyetlerinden bir sapmanın meydana gelmemesi için
denetleme mekanizması olmalıdır. Risk değerlendirmesi ile
talihsiz olayların gerçekleĢme riski en aza indirilebilecektir.
Risk değerlendirmeleri bir stratejiyi geliĢtirmekte, yürütmekte
ve değerlendirmekte önemli veriler sağlayabilir. Bu sayede
siber güvenlik ile ilgili önemli zorluklar üzerine
odaklanılabilir. Risk değerlendirme metodolojisinde tüm
tehlikeler göz önüne alınmalıdır. Kritik sektörler tanımlanmalı
ve spesifik koruma planları oluĢturulmalıdır. Toplumun ve
ekonominin iĢleyiĢinin bozulmaması için önemli hizmet
unsurları saptanmalıdır. Risk değerlendirmesi sürecinde doğru
özel sektör paydaĢları ile çalıĢılmalı, risklerin nasıl azaltılacağı
üzerine planlar geliĢtirilerek kabul edilen riskler
değerlendirilmelidir. Ayrıca tanımlanan risklerin gizliliğinin
sağlanması için özel bir yapı oluĢturulmalıdır. Sürekli
tehditlerin incelenmesi, takibi ve tehdit ortamının
güncellemesi de risk değerlendirmesinin içindedir.

[8]

VII. SONUÇ
Bu çalıĢmada, ayrıntılı bir siber güvenlik stratejisi
tanımlanmadan önce yasal ve toplumsal olarak önemli
boĢlukların tespit edilmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır. Siber
Güvenliğin, genel bir ulusal güvenlik politikası gibi
değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiĢtir. Düzenleyici
tedbirlerin belirlenerek, operasyonel siber güvenlik
sorunlarının belirlenerek faaliyete geçirilebilmesi için mevcut
yeteneklerin geliĢtirilmesinin gerektiği anlatılmıĢ ve
oluĢturulacak bir stratejinin hangi adımlardan oluĢması
gerektiği hakkında bilgi verilmiĢtir.
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A. Legal requirements
The legal requirements should be fulfilled in order to
obtain legally valid election results. They can be listed as
 Privacy of vote: Any vote shouldn’t be associated
to voter of it.
 Right of voting: Only the registered voters can vote,
not the others.
 Uniqueness of vote: A voter should vote once, i.e
not more than one vote.
 Announcement of the results: The results should be
announced, publicly.

Abstract—With the evolution of technology over many
applications, electronic voting mechanisms have been also
developed and realized into practice. In this study, we focus on
electronic voting from legal, technical and social requirements
to the security mechanism provided by cryptographic
techniques. We also examine related applications and practices
at a glance. After giving e-voting preliminaries, we discuss evoting in context of Turkey’s perspective.
Keywords—Electronic voting, homomorphic encryption,
paillier cryptosystem.

I. INTRODUCTION

B. Technical Requirements
Following technical requirements should be provided to
set up robust e-voting system:
 Accuracy of results: The votes should be counted
correctly. Any vote cannot be changed, deleted or
copied.
 Vote must unproven: A voter shouldn’t proof how
he/she voted.
 System verifiability: Voting and tallying should be
proven that is correct.
 Receipt-freeness: a voter does not obtain any
receipt-like information which can be used to prove
the given vote.
 Personal verification: A voter should be ensured
that his/her vote is counted.
 System efficiency: Registration, voting and tally
should be done in efficient time.
 Open source software: Source code could be
inspected while keys and encryption system should
be secret.
 Backup and physical security: E-voting system
must have a backup system and reliability
mechanism for technical faulty.
 Safekeeping the votes. All the votes should be
saved in a safe place after voting on hard copy and
digital as well.
 Fairness: No partial results are revealed before
tallying.
 Recountability of the votes: Votes, which are saved
on digital and/or hard copy, could be counted
again.

W

ITH the evolution of technology electronic
applications for online environment has become more
essential components for the business and daily life. Like
online education, management information systems, online
shopping, remote tracking so many tasks can be done on a
computer that is connected to a network. Even, electronic
voting (e-voting) mechanisms are developed for voting
through secure network rather than using conventional
election setup. An electronic voting scheme is a set of
protocols which allow voters to provide ballots while a
group of authorities collect the votes and output the final
tally [1].
The classical voting systems on ballot box bring some
disadvantages with it. Such problems are the difficulty of
the specification of the vote for which candidate, the
possibilities of to put the vote to wrong ballot box, the
problems of counting level, documentation and the
expenditures of election [2]. If security metrics are satisfied,
more scalable and reliable elections can be carried out by
means of e-voting methods [1].
In this study, we examine e-voting schemes through
requirements for appropriate elections, developed
technologies and recent e-voting applications among
different countries. We also present a common
cryptographic mechanism used in many e-voting schemes,
as well. Finally we discuss the feasibility of e-voting in the
context of Turkey.
II. REQUIREMENTS FOR E-VOTING
In a typical election scheme, the main issues to be
satisfied can be listed as privacy of voters, anonymity of
votes, public verifiability of so anonymous votes, and
robustness of voting mechanism. To develop an
authoritative e-voting system, we should also respond the
requirements ensuring such issues. In [3], the requirements
are discussed in the context of e-voting. These requirements
can be categorized as legal, technical and social
requirements.

C. Social Requirements
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Coercion-resistance: Nobody should put pressure
on and direct the voter for intention of voters.
There is no way to sell/buy votes.
Right of abstention: If a voter wouldn’t like to vote,
he/she must not vote.
Right of cancellation of voting: Voter should cancel
her/his vote before sending the vote.

E. Senyurek and I. Yakut




Netherlands and United Kingdom the e-voting systems were
terminated.

Right of blank voting: Voter should be able to vote
blank
Easy to use: For voting no need to have special
ability. Everbody can vote.
Transparency of election: Privacy of votes and
voters should be preserved and all the other
components of the e-voting system should be
transparent.

IV. CRYPTOGRAPHIC MECHANISMS FOR E-VOTING
The problem of “e-voting” takes attention cryptography
researchers and there are several many cryptographic
mechanisms to perform e-voting tasks [1, 7, 9]. In this
context, homomorphic encryption schemes is a versatile
mechanism which allows perform mathematical operations
on ciphertexts [9]. In this study, among the many proposed
homomorphic cryptosystems, Paillier cryptosystem is
examined since it is preferred by many e-voting methods [1,
7].
The Paillier Homomorphic Cryptosystem (PHC) is a
modular, public key encryption scheme, created by Pascal
Paillier in 1999. PHC is based on probabilistic public key
infrastructures and it has several interesting properties [4].
The important property of PHC is the addition of plaintexts
through multiplication of ciphertext. Such property
constitutes potential baseline to a form of e-voting. PHC is
additive homomorphic cryptosystem. That means, as shown
in Eq.(1), with the given public key, the encryption of two
different messages m1 and m2 will be the same result of the
encryption of the m1 + m2

III. E-VOTING APPLICATIONS
Kapıdere et al. [4], mentioned that the e-voting can be
categorized into two with respect to placement:
 Polling place e-voting
 Remote e-voting
While the former one is more similar to conventional
election methods, the remote e-voting is more complex to
prove in security and reliability. According to [4, 5], evoting methods can be performed over five different
mechanisms:
1. Punch card that has holes on it.
2. Paper-based ballot forms
3. Special electronic device as a ballot collector.
4. Voting over telephone.
5. Internet-based voting.
Initial three mechanisms can be exploited for polling place
e-voting and in such mechanisms the main modification is a
particular device usage instead of ballot box. Well-known
example for paper-based ballot form is Prêt à Voter which
uses special forms that are turned into encrypted receipts to
provide security and auditability [6]. Along all mechanisms,
there are needs for robust infrastructures to realize e-voting
processes and many e-voting schemes are proposed in this
context [1, 6].
E-voting has become realized since the first use in USA
and Europa in early 1990s and several e-voting systems
were tried and/or put into practice by many countries,
worldwide [8]. In 2000, Australian parliamentary election
was done by e-voting. In 1996, about 30% of Brazilian
voters were able to cast their vote with Direct Recording
Electronic Voting System. In Estonia, the e-voting system
started in 2001 with the use of smart cards and electronic
signatures. India is using Electronic Voting Machine (EVM)
since 1998. In 2003, all state elections were done by EVMs.
E-voting is not a first priority of the government in Austria.
A first test of remote e-voting was done at Student Union
election at Vienna University of Economics and Business
Administration, in May 2003. In Ontario, a state of Canada,
first in November 2003, e-voting system was done in 5 days.
The voting was via internet or via telephone.
According to [8], in 2010 e-voting was done by voting
machines in Australia, Brazil, Canada, France, India, Japan,
Kazakhstan, Peru, Russia, United States of America, United
Arab Emirates and Venezuela. Additionally, e-voting via
internet was done in Austria, Canada, Estonia, France, Japan
and Switzerland. Countries such as Argentina, Azerbaijan,
Belarus, Bulgaria, Chile, Czech Republic, Finland, Greece,
Italy, Latvia, Lithuania, Mexico, Nepal, Nigeria, Norway,
Peru, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South
Africa, Spain, South Korea and Sweden are planning or trial
to e-voting system. However, in Germany, Ireland, The

(

)

(

)

(

)

(1)

PHC consists of three processes such as key generation,
encryption, and decryption which can be summarized as the
following text.
i.Key generation
Firstly two large prime numbers denoted by p and q
should be chosen randomly and independent from each
other provided that
(

(

)(

))

,

(2)

where gcd stands for greatest common divisor. The
multiplication of these prime numbers will be
and
(
) where and lcm
can be computed as
are Carmichel’s function and least common multiplier,
respectively.
The next step, integer numbers α an 𝛽 is selected from
Zn, to determine generator
(
)𝛽
,
(3)
where
and
are set of integers n and set of integers
coprime to 2, respectively.
Then the public key, for encryption, generates as (
)
and the private key, for decryption, generates as ( ).
can be computed as
( (

))

where L is defined as ( )

,

(4)

.

ii. Encryption
The message is m where
and selected random r
where
where
is set of integers coprime to n. Then
the ciphertext can be computed as

77

A Brief Survey on Electronic Voting
a.

(5)
iii.Decryption
The ciphertext is c where
ciphertext use the equation:
(

)

and to decrypt the
b.
.

(6)

c.

iv. Homomorphic Properties
The PHC has additive homomorphism property; however,
multiplication operation can be derived from such addition
property. Homomorphic addition of two given values
and
where
via PHC can be shown
algebraically as the following; Let
and are randomly
selected numbers where
. According to Equation
(3) the ciphertexts are computed as

d.

Then the Eq. (7) becomes,
)

(8)

When the Eq. (8) is decrypted using Eq. (6), the result
will be
(9)
Homomorphic multiplication of two given values and
selected random numbers as in Eq.(7). Taking the exponent
m2 of c1 then,
(

Table 1: Voter's Preferences on Candidates

)

Party A
(102)

(10)

voter1
voter2
voter3
voter4
voter5
voter6
Total

When the Eq. (10) is decrypted using Eq.(6), the result
will be
.

According to Eq.(4),
is modular inverse of
(
n ) under
. Then,
.
All public and private keys are computed
respectively as
(
) (
)
( ) (
)

In the second step, voters can contribute their votes into evoting process. Voting procedure is as follows:
For each voteri
1. Select your party and compute plain vote (mi).
2. Select random r where
.
3. Compute encrypted vote
.
4. Send to the ballot server.
Also let each voters gives vote as in Table 1 where 1s stand
for preference of voteri to the corresponding party. Note that
voter5 provides blank votes. We also calculate ciphertexts
for our example and display them in Table 1 with randomly
determined ri. The last column shows the interesting
property of PHC. Although there are the same plain votes
(e.g for parties B and C), no encrypted votes are identical.
This is the self-blinding property of PHC which hides the
same plaintext. By the way, nobody can distinguish the
same votes from looking encrypted votes.

(7)

(

Since modulus (n) should be greater than Tmax then
n>600. Select p and q having the similar length
where
. Selection of
and
√
that provides Eq.(2). Then
and
can be computed by finding lcm of values (p-1)
and (q-1) then
.
can be evaluated using Eq.(3), first let α
an
(
)
𝛽=3.

(11)

Party B
(101)
1

1
1

1

1
3

Party C
Plain
(100) Vote (mi)
1
1
10
100
10
0
10
1
131

ri
11
16
3
7
4
123

Encrypted
Vote (ci)
382987
399542
239434
378617
188194
406370

v. Voting and Tallying
The last step of election is tallying and it is performed via
the additive homomorphism property of PHC given in
Eq.(7). Encrypted version of resultant tally (
) of the
given votes can be obtained multiplication of cis given in
Table 1 as
(
)

In this part, we show how PHC can be used for e-voting
on numerical example. Assume that there are 6 voters
having at most one-vote right as in Turkey parliamentary
elections and 3 candidate parties, namely A, B, and C. Since
the number of voters is less than 10, we can assign a decimal
digit for each party and let assign most significant digit to A
as 102, intermediate digit to B and least significant digit to C
as 100. Then, plain vote values can be just equal to each
parties assigned digit value. Then, maximum plain vote
value is 100 and possibly maximum total plain vote value
(Tmax) is 600.
Then, with the specification of the inputs above the
election authority (EA) can set up keys:

After EA decrypts (
) with private keys ( ) then
=131. Digit-10 (being 3) is greater than the other
digits, then EA announces that Party B wins the elections.
We give comprehensible and brief example to
demonstrate how to set up election by means of PHC.
However, there are large scale e-voting schemes based on
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cryptographic mechanisms [1, 6]. For example, Baudron et
al. [1], presented PHC-based multi-candidate election
system that can tolerate any number of participants and
candidates. In their system the voting will be casted 1, 0 or
null. On their voting scheme, each authority has their own
public key. Figure 1 shows the hierarchical levels and
organization of the authorities [1]. Consider a voter, from
second local level of third regional level, would like to vote
for mth candidate, needs public keys those pk for national
level, pk3 for regional level and pk3,2 for local level. Each
user compute three distinct encrypted votes and proof values
for each level with corresponding public keys [1]. At the end
of voting process, all the authorities tally the votes own and
verified the result.

Work load for election would become less for the
government and election authorities and agencies
compared to conventional voting system. By the
way the tallying would be more faster
 The initial establishment costs will be higher but
the routine expenditure would be much more less
for each election setup.
Threats of the e-voting system:
 Elections are too critical events and many
malicious attacks can be expected. Virus-oriented
software and attacks intended to manipulate voting
results to the information technologies of the
system.
 Crucial faults and interruptions can be occured
through
electrical
power
systems
and
communication networks. The election centres
should be equipped with devices such as
generators, UPSs and initially communication
networks may be planned for alternative
communication pathways should be defined for evoting such as if fiber-optic communication is
down then immediately return to 3G or public
phone network etc.
Considered above mentioned strengths, Turkey have
sufficient potential however weaknesses and threats should
be considered extensively and well-suited solutions should
be realized. By upgrading to e-voting systems, the country
reduce election costs and workloads. Moreover, if all
requirements given in Section II is provided and the security
metrics are justified, then more dependable and reliable
election results will be achieved.

Local Level
Regional Level

pk1,1
pk1,2

pk1

pk1,3

National Level
pk2,1
pk2,2
pk

pk2

pk2,3

pk3,1
Pk3,2
pk3

pk3,3

Figure 1: Organization of the authorities [1].
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‘classification’ and ‘evaluation’ process within the production
phase. Therefore, as a priority, the intelligence analyst basically
needs to identify the ‘right person’ or the ‘right thing’ and then
determine where to find and follow the ‘good and reliable
information’. Due to this reason, the intelligence agencies should
train ‘specialized/professional’ analysts who are solely
responsible for utilizing the ‘social media sources’ and producing
specific intelligence analysis within this field of expertise.
Undoubtedly this is only possible when the agencies are
enthusiastic about restructuring their own system in order to
provide a new form of institution where they can employ
professional social media intelligence analysts as well as make use
of their own knowledge and experiences.

Abstract—Today the social media, within a parallel dimension
to the advances in communication technology, has a far-reaching
influence zone than ever before. It offers a much more diverse,
content-rich and constantly evolving information that enables a
flow of information directly from personnel to public sphere and
shares this information -most of the time- without the editors’
content filtering. In this respect, the purpose of this presentation
is to highlight the impact and importance of the role of social
media and indicate its positive and negative aspects through the
process of ‘intelligence collection ’and‘ intelligence analyses.
In fact, the analysis report that was published in 2008 by the
Center for Security Studies at the Swiss Federal Institute of
Technology overemphasizes the role of social media and mentions
that the ‘open source intelligence’ which exploits from a wide
range of information sources such as internet, media, public
agencies, universities, non-governmental organizations, think
tanks and private sector provides approximately 80 and 95
percent of the information used by the intelligence communities.
However the general methodological tendency seems to prefer
the use of intelligence data that derives from ‘clandestine
information’ rather than the ‘open source intelligence’ through
intelligence analysis phase. The fundamental reason of this lies in
the heart of the commonly ongoing discussions which are
questioning at what level of ‘accuracy and precision’ may occur
in the analysis that are based upon the ‘open source intelligence’,
as well as examining how this type of open source intelligence
may be able to eliminate the ‘confidentiality and security’
concerns of the analysts.
Nevertheless, depending upon the meaning and significance of
the social media in today’s complex security environment, it
seems a definitely increased necessity to use open source
intelligence both ‘effectively’ and ‘efficiently’ and also to agree
‘specialization’ and ‘institutionalization’ within the body of
intelligence agencies. First of all, because indeed, the social media
has a much higher and easier capacity to reach to the masses
rapidly and at a very low cost. At this point, social media appears
as one of the most effective ‘mean’ that is used for altering and
guiding the mass perceptions. On the other hand, social media as
one of the greatest benediction of communication technology
provides an opportunity for intelligence officers in order to collect
the needed information rapidly and continuously. However, this
‘unlimited information field’ creates an ‘information pollution’
within itself and in the meantime offers a highly suitable
environment for conducting ‘disinformation’ activities.
Thus, social media offers an advantage for ‘intelligence
officers’ during the ‘information collection’ while creating a
disadvantage for the ‘intelligence analysts’ through the

Keywords—Intelligence collection, intelligence analysis, open
source intelligence, social media, intelligence agency

I. GĠRĠġ
U bildirinin temel amacı, teknolojik geliĢmelere bağlı
olarak çok çeĢitlenen ve günlük hayatımızın vazgeçilmez
bir parçası haline gelen „sosyal medya araçları‟ nın bir bilgi
kaynağı olarak, ülke güvenliğini tehdit eden iç ve dıĢ
unsurların tespit edilmesi, gözlenmesi ve bu doğrultuda hem
„istihbarat elde etme‟ faaliyetlerinde ve hem de „önleyici/karĢı
koyucu istihbarat‟ uygulamaları çerçevesinde kullanılmasına
ve bunların ülke güvenliğine iliĢkin „stratejik planlama‟ ve
„politika üretme‟ sürecindeki önemi ve gerekliliğine vurgu
yapmaktır.
Günümüzde „sosyal medya‟ dediğimiz olgu, iletiĢim
teknolojilerinin geliĢmesine paralel olarak gittikçe çeĢitlenmiĢ,
daha zengin bir içeriğe kavuĢmuĢ ve bireysel alandan kamusal
alana doğrudan bilgi akıĢı ve paylaĢımı yapabilen bir yapıya
bürünmüĢtür. Öyle ki bu yapı içerisinde yer alan bilgiler,
hiçbir denetim ve kontrole tabi tutulmaksızın, doğrudan
sisteme entegre edilmekte ve sınırları belli olmayan bir etki ve
nüfuz alanı yaratarak, kitlelerin düĢüncelerini, algılarını ve
yargılarını yönlendirebilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu
boyutlarıyla „sosyal medya‟, ülke güvenliğine iliĢkin ciddi
tehdit unsurları oluĢturabilmekte ve bu nedenle de dikkate
alınması gereken bir niteliğe sahip olmaktadır.
Bununla birlikte, bu makalenin temel amacı, biliĢim
teknolojilerinin, siber terör ve biliĢim suçları gibi kötü niyetli
kullanım alanlarına hizmet eden bir „araç‟ olarak
algılanmasının ötesinde, istihbarat toplama ve analiz
süreçlerinde bir bilgi kaynağı olarak doğru ve etkin bir
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biçimde kullanılması gerektiği hususuna dikkat çekmektir.

istihbarat toplama kaynaklarından ve tekniklerinden biri olan
„açık kaynak istihbaratı‟nın rolü yer almıĢtır.
Bu çerçevede, kimi zaman gizli yollarla temin edilen
verilerin önemini gereğinden fazla abartan, yani açık kaynak
istihbaratından toplanan bilgilerin önemini ve değerini
küçümseyen görüĢler ileri sürülmüĢ, kimi zaman da yaĢanan
istihbarat zafiyetlerinin „açık kaynak istihbaratı‟ nın yeterince
kullanılmaması ve dahası günümüzde önemini kaybetmesi
yüzünden meydana geldiği belirtilmiĢtir. Öyle ki, „açık kaynak
istihbaratının, „doğruluk ve kesinlik‟ unsurlarını tam olarak
barındırıp barındıramayacağı ya da analizcilerin „gizlilik ve
güvenlik‟ kaygılarını ne ölçüde giderebileceği yönündeki
yorumlar, istihbarat disiplininde en fazla tartıĢılan konulardan
biri olmaya baĢlamıĢtır.
Esasında bu tartıĢmaların yeniden gündeme gelmesi dahi,
„açık kaynak istihbaratının son derece önemli ve etkin bir rol
oynadığına iĢaret etmekte; „açık kaynaklardan toplanan
verilerin‟, çeĢitli teknik istihbarat kaynakları kullanılarak gizli
yollardan elde edilen bilgiler kadar mühim ve elzem olduğunu
açıkça göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ne sadece gizli
yöntemlerle toplanan ne de salt açık istihbarat kaynaklarına
dayanan bilgilerin yeterli olamayacağı; bu yüzden de her iki
yöntemin eĢ zamanlı ve eĢ güdümlü olarak birbirinin
ihtiyaçlarını ve eksiklikleri tamamlayacak, amaçlarını
destekleyecek bir Ģekilde uygulanması gerektiği yeterince
aĢikârdır.

II. ĠSTĠHBARAT TOPLAMA DĠSĠPLĠNLERĠNE GENEL BAKIġ:
„AÇIK KAYNAK ĠSTĠHBARATININ ROLÜ
Günümüz istihbarat literatüründe, „istihbarat kaynakları‟ ya
da „istihbarat toplama disiplinleri‟, genel bir sınıflandırmaya
tabi tutulmakta ve çoğunlukla altı temel baĢlık altında
incelenmektedir. Bu hususta, yaygın olarak kullanılan mevcut
tasniflerden birisi aĢağıdaki Ģekildedir[1]
1. Sinyal Ġstihbaratı (SIGINT): HaberleĢme araçları, radar
gibi cihazların yayınlarından elde edilen bilgidir. Kendi
içerisinde muhabere istihbaratı (COMINT), Elektronik
Ġstihbarat (ELINT) ve Yabancı Cihaz Sinyal Ġstihbaratı
(FISINT) olmak üzere üçe ayrılır.
2. Görüntü Ġstihbaratı (IMINT): Uydular, hava araçları,
uzaktan kontrollü cihazlar ve yer görüntülerinden elde edilen
istihbarattır.
3. Ölçüm ve Ġz Ġstihbaratı (MASINT): Radyo frekansı
(elektromanyetik titreĢim), kızılötesi lazer, jeofizik
(akustik,sismik ve manyetik), nükleer yayılma, multispektral,
hiperspektral, ultraspektral görüntüler gibi üst düzey ve
uzmanlık gerektiren toplama kaynaklarının kullanılmasını
içerir.
4. Ġnsan Kaynaklı Ġstihbarat (HUMINT): Ġnsan unsuru
kullanılarak, açık ve gizli yöntemlerle toplanan her türlü
bilgiyi içerir. Örneğin diplomatlar, konsoloslar, yabancı
ülkelerin güvenlik ve istihbarat birimleri nezdinde bulunan
irtibat görevlileri, yurtdıĢına konferans ve sempozyum gibi
nedenlerle kısa süreli giden vatandaĢlar, diğer ülkenin kendi
yurttaĢları gibi her türlü insan profilinden doğrudan veya
dolaylı yollarla temin edilen bilgiler bu alanda yer alır.
5. Açık Kaynak Ġstihbaratı (OSINT): Televizyon, internet,
gazeteler, dergiler, radyo, ticari veri tabanları, videolar, çeĢitli
görüntüler vb. araçlar tarafından elde edilen bilgilerden oluĢur.
6. Jeo-uzaysal Ġstihbarat (GEOINT): Dünya üzerinde
güvenliğe iliĢkin faaliyetlerin görsel yansıması ve bunların
analiz edilmesine dayanan ve temel olarak görüntü istihbaratı
ile jeo-uzaysal bilgilerin birbirlerine eklemlenmesi sonrasında
üretilen bir istihbarattır.
Yukarıda yer alan sınıflandırmadan da görüldüğü üzere,
bilim ve teknoloji alanında kaydedilen geliĢmelere paralel
olarak, hem bir takım yeni istihbarat kaynakları ortaya çıkmıĢ,
hem de eskiden beri kullanılan teknik istihbarat toplama
kaynaklarının iĢlev ve kapasiteleri güçlendirilmiĢtir.
Bu çerçevede, özellikle verileri toplama ve analiz sürecinde
yaĢadıkları kaygıları asgari düzeye indirgemek isteyen
„istihbaratçılar‟, „kesinlik‟ ve „doğruluk‟ unsurlarını daha fazla
barındırdığını; güvenilir, kanıtlanabilir ve test edilebilir
bilgiler ve deliller sunduğunu düĢündükleri teknik istihbarat
kaynaklarına yönelmeye baĢlamıĢlardır. Böylece, sinyal,
görüntü, uydu, nükleer, radar, kızılötesi lazer, akustik, sismik,
manyetik, jeo-uzaysal gibi üst düzey uzmanlık ve tecrübe
gerektiren istihbarat kaynaklarının kullanılması daha fazla
tercih edilen bir yöntem halini almıĢtır.
Ancak söz konusu yeni metodolojik eğilim, istihbaratçılar
arasında fikir ayrılığı yarattığı gibi, aynı zamanda istihbarat
literatüründe yer alan çalıĢmalarda da yeni bir tartıĢmayı
gündeme taĢımıĢtır. TartıĢmaların odağında ise, en temel klasik

III. 21. YÜZYILDA „AÇIK KAYNAKLAR‟IN ÖNEMĠ: „AÇIK
KAYNAK ĠSTĠHBARATI‟NA YENĠDEN DÖNÜġ MÜ?
Bilim ve teknoloji alanında yaĢanan baĢ döndürücü
geliĢmelere paralel olarak, sadece diğer istihbarat disiplinleri
değil, „açık kaynak istihbaratı‟ da nitelik ve nicelik açısından
büyük bir değiĢime uğramıĢtır. Zira „enformasyon
teknolojisi‟nin sunduğu imkânlar ve fırsatlar sayesinde, tarihte
hiç olmadığı kadar zengin, çeĢitli ve yüksek kapasiteli bir bilgi
alanına dönüĢen „açık kaynaklar‟, siyasi, sosyal, ekonomik,
kültürel, ticari, hukuki vb. birçok konu hakkında geniĢ ve derin
bilgiler sunan bir araç haline dönmüĢtür. KuĢkusuz, bu alanda
yer alan bilgilere küresel ölçekte ulaĢılması, kolay ve hızlı
eriĢim sağlanması ve maliyetinin düĢük olması ayrı bir boyut
kazandırmıĢtır. Ancak, bu „sınırsız‟ yeni bilgi alanı, sadece
„açık kaynak istihbarat‟ anlayıĢını değiĢtirmekle kalmamıĢtır.
Öyle ki; kriz öncesi erken uyarı iĢaretleri, göz ardı edilen veya
tahmin edilmeyen beklenmedik meseleler, özel ilgi sahasında
bulunmayan ülkelerde meydana gelen ani geliĢmeler gibi farklı
konularda sunduğu çarpıcı bilgiler sayesinde, diğer istihbarat
kaynaklarının kullanılmasına da farklı bir anlayıĢ getirmiĢ ve
böylece yürütülen istihbarat faaliyetlerine daha bütüncül bir
perspektiften bakılması gerektiğini göstermiĢtir.
Nitekim son dönemde, istihbarat alanında yayınlanan birçok
akademik çalıĢmada, „açık kaynak istihbaratı‟nın rolü ve
önemi irdelenmiĢ; bu bağlamda devletlerin izledikleri hatalı
politikalar ile istihbarat teĢkilatlarının eksik uygulamalarına
dikkat çekilmiĢtir.
Örneğin Nolte, 11 Eylül saldırıları sonrasında, istihbarat
zafiyetlerini önlemede, açık kaynak istihbaratının ne kadar
gerekli ve önemli olduğunun anlaĢılmaya baĢlandığını ileri
sürmüĢ; 2004 yılında kabul edilen “Ġstihbarat Reformu ve
81

İstihbarat Analizlerinde Açık Kaynak İstihbaratının Önemi ve Sosyal Medyanın Rolü
Terörizmin Engellenmesi Kanununda[2] açık kaynak
istihbaratını kullanmayı, bu alanda uzmanlaĢmayı ve
kurumsallaĢmayı öngören yeni anlayıĢ ve uygulamalara iĢaret
etmiĢtir.[3] Aynı bağlamda Russell da, 11 Eylül‟de yaĢanan
istihbarat zafiyetine dikkat çekmiĢ ve „açık kaynak
istihbaratını‟ kullanmada karĢılaĢılan en önemli sorunlardan
birisinin; istihbarat üreten analizcilerin terörizmle bağlantılı en
kritik yabancı dillerden olan Arapçayı yeterli düzeyde
bilmemeleri yüzünden açık kaynaklara yetkin olamadıklarını
öne sürmüĢtür.[4]
Steele ise, günümüzde „açık kaynak istihbaratı‟nın yeterli
düzeyde kullanılmamasının arka planında, „analizcilerin‟,
„gizlilik ve güvenlik endiĢeleri‟ ile karar alıcılara „doğruluk‟ ve
„kesinlik‟ unsurlarını barındıran raporları üretme kaygılarının
yattığını ifade etmiĢtir.[5] Aynı Ģekilde, Quiggin de asimetrik
tehditler karĢısında iyi bir istihbarat üretmenin önünde takıntı
haline gelen „gizlilik engeli‟ yüzünden açık kaynak
istihbaratının daha az „tercih‟ edildiğini; bununla birlikte bir
baĢka yanlıĢ yaklaĢım hatasının ise, açık kaynakların sıklıkla
salt „internet‟ ya da „geniĢ dünya ağı‟ ile iliĢkilendirilmesi
olduğunu belirtmiĢtir[6]. Bu noktada Heidenrich, günümüzde
esas önemli olanın, analizcinin son derece geniĢ bir alana
yayılan açık kaynak istihbaratını kullanırken, „iyi bilgiyi
nerede‟ bulacağını bilmesi gerektiğinin altını çizmiĢtir[7].
Kısaca ifade etmek gerekir ise, teknolojinin ve iletiĢim
araçlarının sağladığı imkânlar sayesinde, hem bilgiye ulaĢım
kolaylaĢmıĢ hem de bilgi kaynakları çok fazla çeĢitlenmiĢ ve
böylece günümüzde „açık kaynaklar‟ın önemi fazlasıyla
artmıĢtır. Nitekim Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü Güvenlik
ÇalıĢmaları Merkezi‟nin 2008 yılında yayınladığı analiz
raporundan da görüldüğü üzere, günümüzde istihbarat
topluluklarının ihtiyaç duyduğu özel bilgilerin % 80-95‟i,
internet, medya, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum
kuruluĢları, düĢünce merkezleri ve özel sektör gibi her türlü
bilgi alanından istifade edebilen, „açık kaynak istihbaratı‟
tarafından karĢılanmaktadır[8]. Ancak burada esas mühim
olan, söz konusu açık kaynaklardan toplanan istihbaratın,
Baird ve Barksdale‟ nin de vurguladığı gibi, istihbarat analiz
ve üretim sürecinde, „etkin‟ ve „etkili‟ kullanılması
gerektiğidir[9].

haber ajansları, Ģirketlerin ve ticari iĢletmelerin veri tabanları,
videolar, çeĢitli görüntüler-resim, bilimsel yayınlar, makaleler,
kitaplar, üniversiteler ve araĢtırma merkezleri, sivil toplum
kuruluĢları, devletin kurum ve kuruluĢları tarafından
yayınlanan raporlar, düĢünce kuruluĢları tarafından üretilen
bilgiler, konferans ve sempozyum metinleri, ünlü bilim
adamları, yazar, düĢünür, siyasetçi, sanatçı gibi ülkenin önde
gelen Ģahsiyetlerinin eserleri, beyanatları, konuĢmaları ve
röportajları, kamuoyuna açık olan fakat her zaman
bulunamayan yayınlar, internet siteleri, kamu belgeleri, harita
hizmeti sunan uygulamalar (Google Earth), birçok kiĢi
tarafından aynı anda oynanabilen veya eriĢilerek etkinlik
yapılabilen internet alanları (oyun siteleri) gibi.
Örnek:
(1) Küresel Terörizm Veri Bankası (The Global Terrorism
Database), 1970‟den bu yana, dünya genelinde meydana gelen
terör olayları ile ilgili en kapsamlı bilgileri sunan açık kaynak
istihbaratına örnek teĢkil etmektedir. Bu bilgiler, ülke içi ve
uluslararası alanda meydana gelen terör faaliyetlerinin
sistematik veriler halinde tasniflenmesinden oluĢmaktadır.
Öyle ki, mevcut durumda yayınlanan bilgiler; 104.000‟den
fazla terör saldırısını, 1970‟den bu yana meydana gelen ve
47.000‟den fazla bombalı saldırı, 14.000‟den fazla suikast ve
5.300‟den fazla adam kaçırma eylemini, her durum için asgari
45 değiĢkeni ve yakın dönemdeki olaylarda ise 120‟den fazla
değiĢkeni içeren bilgilerden oluĢmaktadır. Sadece 1998-2011
arasındaki terör saldırılarına iliĢkin bilgileri toplamak üzere
3,5 milyondan fazla haber makalesi ve 25 binden fazla haber
kaynağı ayrı ayrı incelenmiĢ, buradaki veriler kontrol edilerek
derlenmiĢtir. Sitede yer alan bilgiler, terör araĢtırmaları
konusunda uzman, 12 kiĢilik bir ekipten oluĢan danıĢma paneli
tarafından denetlendikten sonra açık eriĢime sunulmaktadır.
V. AÇIK KAYNAK ĠSTĠHBARATININ KULLANIM ALANLARI VE
UYGULAMALARI
Diğer istihbarat toplama metotlarında olduğu gibi, açık
kaynak istihbaratı etkin bir toplama ve kullanım için açıkça
tanımlanmıĢ bir süreç gerektirir. Gizli istihbarat toplama
çeĢitlerindeki geleneksel yaklaĢım, açık kaynak istihbaratı için
de geçerlidir. Yani ihtiyaçların tespiti, bilgi toplama, iĢleme ve
çıkarlar doğrultusunda kullanılır hale getirme ve analiz süreci
açık kaynak istihbaratında da geçerlidir. Yine aynı Ģekilde,
diğer kaynaklar gibi „açık istihbarat kaynakları‟ da, istihbaratın
her üç seviyesinde (taktik, operasyonel, stratejik)
kullanılmaktadır.
Açık kaynak istihbaratı her Ģeyden önce medya analizlerine
imkân sağlamaktadır. Bu hususta, medya analizi ise, zaman
içerisinde içerik ve davranıĢ olarak bir veya birden çok
ülkedeki medyanın veya bir konu hakkındaki medyadaki
eğilimleri, kalıpları ve değiĢiklikleri sistematik bir Ģekilde
incelenmesi demektir. Medya çevresindeki bağlamsal
değiĢiklikleri dikkatli bir Ģekilde takip etmek de medya
analizinin bir parçasıdır.
Örnek:(1) “Newseum” isimli web sitesi, dünya genelinde
yayınlanan 800 gazetenin ana sayfalarını ve manĢet haberlerini
günlük olarak yayınlamaktadır.

IV. AÇIK ĠSTĠHBARAT KAYNAKLARI NELERDĠR?
GeçmiĢten günümüze uzanan süreç içerisinde, açık kaynak
bilgisi sağlayan araçlar, hem nitelik hem de nicelik açısından
büyük değiĢiklikler göstermiĢtir. ġöyle ki, eskiden açık kaynak
bilgisi imkânı sağlayan araçlar, az sayıda, oldukça sınırlı bir
alanda, fakat çok geniĢ bir hedef kitleye hitap ederken; bugün
binlerce iletiĢim kaynağı benzerleri ile rekabet etmekte ve daha
fazla kitlenin dikkatini çekmeye çalıĢmaktadır. Örneğin “Bilgi
Ekonomisi Çağı” olarak adlandırılan eski dönemde baĢlıca
haber kaynağı olan TRT‟yi takip eden kitle, bugün “Dikkat
Ekonomisi Çağı‟nda yüzlerce özel televizyon kanalı, radyo ve
internet medyası arasından tercih yapma imkânına sahip
olmakta ve hatta bu verilere sanal ortam üzerinden kolayca ve
doğrudan eriĢebilmektedir.
Bu çerçevede, yeni dönemde kullanılan belli baĢlı „Açık
Ġstihbarat Kaynakları‟ ise Ģunlardır: televizyon, radyo, gazete,
dergi, internet ve bilgisayar veri tabanları, online forumlar,
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VI. AÇIK ĠSTĠHBARAT KAYNAĞI OLARAK SOSYAL MEDYA:
AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR

[4]
[5]

„Sosyal Medya‟nın günümüzde kazanmıĢ olduğu anlam ve
önem çerçevesinde, açık kaynak istihbaratı içerisinde „etkin‟
ve „verimli‟ kullanılması, bu doğrultuda „uzmanlaĢmaya‟ ve
'kurumsallaĢmaya‟ gidilmesi mecburiyet gerektirmektedir.
Birincisi; sosyal medyanın kitlelere eriĢme kapasitesi hem
daha yüksek ve kolay, hem de daha hızlı ve az maliyetlidir. Bu
noktada sosyal medya, kitlelerin algılarını değiĢtirmede ve
yönlendirmede kullanılan en etkili „araç‟lardan birisi olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte sosyal medya,
istihbaratçılar için de iletiĢim teknolojisinin en büyük
nimetlerinden biri olarak, ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı ve
kesintisiz toplayabilmelerini sağlamaktadır. Ancak bu „sınırsız
bilgi alanı‟, kendi içerisinde bir „bilgi kirliliği‟ yarattığı gibi,
aynı zamanda „dezenformasyon‟ faaliyetlerinin yürütülmesinde
de son derece elveriĢli bir ortam sunmaktadır.
Bu çerçevede, „sosyal medya‟, istihbarat analizcilerine bir
takım paradokslar yaratmaktadır. Bu paradoksların kaynağı;
bilinçli ve bilinçsizce sunulan bilgiler, parça parça
tamamlanmamıĢ bilgiler ve bu parçaları bir araya getirme
zorluğu, çoğu zaman editör filtresinden geçmemesi, bireysel
alandan kamu alanına doğrudan intikal etmesi, küresel eriĢim
kapasitesi, zaman, mekan ve sınır tanımayan doğası, kolay
eriĢim, hızlı bilgi akıĢı, yasadıĢı faaliyetlerin yürütülmesi,
sınırlı denetleme imkanı, her dilde yayın yapması ve
enformasyon savaĢı, psikolojik savaĢ, propaganda ve
propagandaya karĢı koyma, karĢı espiyonaj aracı olarak
kullanılması gibi hususlardır.
Dolayısıyla, sosyal medya, istihbaratçılar için bilgi
toplamada büyük avantaj sağlayabildiği ölçüde, istihbarat
analizcilerinin „tasniflendirme‟ ve „kıymetlendirme‟ sürecinde
de bir o kadar dezavantaj olarak yer almaktadır. Bu yüzden,
istihbarat analizcisinin öncelikli olarak, „doğru kiĢiyi‟ veya
„doğru Ģeyi‟ tanımlaması, ardından bunlara iliĢkin „güvenilir ve
iyi bilgiyi‟ nerede bulup takip edeceğini bilmesi
gerekmektedir. Nitekim bu da ancak, istihbarat teĢkilatlarının
spesifik olarak „sosyal medya istihbaratı‟nı kullanacak ve bu
alan üzerinden analizler üretecek 'uzman/profesyonel‟
istihbarat analizcileri yetiĢtirmesi ve „kurumsallaĢmaya‟
giderek güçlü bir yapılanma içerisinde bu kiĢileri istihdam
etmesi ve bu kiĢilerin bilgi ve tecrübelerinden azami düzeyde
istifade etmesiyle mümkün olacaktır.
Özetlemek gerekir ise, günümüzde biliĢim teknolojilerinin
ulaĢtığı noktada sunduğu en önemli hizmet ve ürünlerden birisi
sosyal medyadır. Sosyal medya, istihbaratçılar için bütün
avantaj ve dezavantajlarıyla beraber vazgeçilmez bir bilgi
kaynağıdır.

[6]
[7]

[8]

[9]
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olur. Modelleme aĢamasında ise, farklı kiĢilerin öznitelikleri
farklı biyometrik modeller olarak veri tabanında depolanır.
Son olarak, sisteme yetki talebinde bulunan kiĢinin talep
anında toplanan biyometrik verisi veri tabanındaki modeller
ile karĢılaĢtırılır. EĢleĢme durumunda yetki talebi kabul
edilirken, eĢleĢmeme durumunda ise uygulamanın türüne
göre belirlenen iĢlem gerçekleĢtirilecektir [5].
Biyometrik sistemler aĢağıdaki özelliklere sahip olmalıdır
[6]:
1. Evrensellik: Tüm bireylerin biyometrik özelliklere
sahip olması.
2. EĢsiz olma: Biyometrik karakteristiğin her insanda
farklı bir Ģekilde yer alması.
3. Süreklilik: Karakteristiğin zamanla değiĢmemesi.
4. Elde edilebilirlik: Biyometrik özelliklerin bazı pratik
cihazlarla ölçülebilir olması.
5. Kabul edilebilirlik: Bireylerin biyometriğin ölçüm ve
toplanmasında itirazları olmamalı.

Özet—Modern yaşamın ve artan teknoloji kullanımının
beraberinde getirdiği önemli gereksinimlerden biri güvenliktir.
Güvenilir kimlik doğrulama yöntemlerinden en güveniliri
olarak bilinen biyometrik sistemler, kişilerin fiziksel
özelliklerinin kullanılmasıyla elektronik ortamda tanınmasına
imkân verir.
Bu çalışmada biyometrik sistemlerin genel çalışma
prensipleri ele alınacaktır ve biyometrik sistemlerin özellikleri
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler—Biyometrik sistemler, kimlik doğrulama

I.

GĠRĠġ

ĠYOMETRĠ, bireylere ait biyolojik verileri, yani
bireylerin kiĢisel bir niteliğinin ya da davranıĢının analiz
edilmesiyle kimliklerini doğrulayan bilimdir [1]. Biyometrik
sistemler, fiziksel ve davranıĢsal olmak üzere iki temel gruba
ayrılan biyometriklerin kullanımı ile tasarlanabilir. Temel
olarak fiziksel biyometrikler; iris, yüz, parmak izi, retina, el
ve damar izi iken davranıĢsal biyometrikler ses ve el
yazısıdır [2]. Biyometrik sistemlerde, kimlik belirleme
iĢlemi, kiĢilerin biyolojisine bağlı olduğundan yani fiziksel
ya da davranıĢsal özelliğine dayanarak gerçekleĢtiği için
baĢkasına devredilmesi, unutulması ya da kaybedilmesi
durumu söz konusu değildir. Biyometrinin genel amacı,
kiĢilerin kimlik doğrulaması için anahtar ve kart gibi
yanlarında taĢımak, kopyasını tutmak ve akıllarında tutmak
gibi zorunluluğu bulunan araçların kullanımının yerine taklit
edilmesi imkânsız olan ve bu zorunlulukları ortadan kaldıran
özelliklerin kullanımını sağlamaktır. Bu özelliklerin
oluĢturulabilmesi için bazı standart ölçüler kullanılmalıdır.
Biyometrik ölçüler olarak adlandırılan bu ölçülerin Ģifrelerde
kullanımı için INCITS (Uluslararası Bilgi Teknolojileri
Standartları Komitesi) tarafından oluĢturulmuĢ uluslararası
bir standart mevcuttur [3].

B

II.

Biyometrik tanıma sistemlerinin çeĢitlerinin taradıkları
özellikler Tablo 2.1’de verilmiĢtir. Tablo 2.2’de bazı
biyometrik karakteristiklerin karĢılaĢtırılması verilmiĢtir
[7,9].
Tablo 2.1: Biyometrik Tanıma Sistemlerinin ÇeĢitlerinin
Taradıkları Özellikler
Biyometrik karakteristik
Parmak Ġzi
Ġmza Tanıma
Yüz geometrisi
Ġris Tanıma
Retina
El Geometrisi
Parmak geometri
El Damar yapısı

BĠYOMETRĠK SĠSTEMLER

Biyometrik sistemlerin tasarımı uygulamaya bağlı olarak
farklılık gösterebilmektedir. Ancak bir biyometrik sistem
temelde, beĢ alt sistemden oluĢmaktadır. Bunlar sırasıyla:
veri toplama, iletim, öznitelik çıkarımı, modelleme ve
eĢleĢtirmedir [4].
Veri toplama iĢleminde, sisteme dâhil edilecek olan
kullanıcıya ait biyometrik veriler kaydedilir. Ġletim aĢaması,
kaydedilen biyometrik verinin insan-bilgisayar etkileĢimi ile
sisteme sayısal olarak aktarılmasıdır. Öznitelik çıkarımında,
iletilen sayısal sinyaller, çeĢitli sinyal iĢleme teknikleri
kullanılarak sadeleĢtirilir ve gereksiz kısımları çıkarılmıĢ

Kulak formu
Ses
DNA
Koku
Klavye vuruĢ

Özelliklerin açıklaması
Parmak satırları, gözenek
yapısı
Basınç ve hız ile yazma
farkları
Göz, burun vs. arası
uzaklıklar
Ġris deseni
Retina yapısına (desenine)
göre
Parmak ve avuç içi ölçülerine
göre
Parmak ölçme
Elin arkası, parmak veya avuç
içi damar yapısı
Kulağın belirgin boyutları
Ton ya da ses rengi
Kalıtsal bir taĢıyıcı olan DNA
Kokunun kimyasal bileĢimi
Klavye vuruĢlarının ritmi (PC
veya diğer klavye)

Tablo 2.2: Biyometrik Teknolojilerin KarĢılaĢtırılması
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III.

Elde
Edilebilirlik

Performans

Kabul
Edilebilirlik

Yaygınlık

DNA
Y
Y
Kulak
O
O
Yüz
Y
D
Yüz
Y
Y
Termogramı
Parmak Ġzi
O
Y
El Geometrisi
O
O
Ġris
Y
Y
Retina
Y
Y
Ġmza
D
D
Ses
O
D
DNA
Y
Y
Y:Yüksek O:Orta D:DüĢük

Süreklilik

EĢsizlik

Biyometrik
Karakteristik

Evrensellik

E. Duman ve E. Öztürk

Y
Y
O

D
O
Y

Y
O
D

D
Y
Y

D
O
Y

D

Y

O

Y

D

Y
O
Y
O
D
D
Y

O
Y
O
D
Y
O
D

Y
O
Y
Y
D
D
Y

O
O
D
D
Y
Y
D

O
O
D
D
Y
Y
D

ġekil 3.1: Parmak izi görüntüsündeki tepe ve vadi çizgileri

Parmak izi dikkatlice incelendiğinde üzerinde birtakım
önemli ayırt edici öznitelikler barındırdığı görülür. Ġlk olarak
Galton, parmak izindeki bazı öznitelikleri belirlemiĢ, daha
sonraki yıllarda bu öznitelikler geniĢletilerek Galton
öznitelikleri adı verilmiĢtir. ġekil 3.2.a’da bu öznitelikler
görülmektedir. Parmak izi görüntüsünde, parmak izi tepe
çizgilerinin aniden sonlandığı noktalara tepe uç noktası, tepe
çizgilerinin ikiye ayrıldığı noktalara tepe çatal noktası
denilmektedir. Parmak izi üzerindeki bütün tepe uç ve çatal
noktalarının belirlenmesi öznitelik çıkartma yöntemlerinden
biridir. ġekil 3.2. b, c, d’de görüldüğü gibi bulunan tepe uç
ve çatal noktalarının tipi (uç, çatal), koordinatları (x,y) ve
öznitelik noktasının açısı θ, eĢleme iĢleminde kullanılmak
üzere saklanmaktadır [12].

BĠYOMETRĠK SĠSTEM ÇEġĠTLERĠ

Günümüzdeki mevcut biyometrik tanıma yöntemleri
Ģunlardır [8]:
Fizyolojik özelliklere dayalı olan biyometrik tanıma
sistemleri:
1. Parmak Ġzi Tanıma
2. El Geometrisi Tanıma
3. DNA Tanıma
4. Retina Tanıma
5. Yüz Tanıma
6. Ses Tanıma
7. Yüz Termogramı
8. Ġris Tanıma
9. Damar Tanıma
DavranıĢsal özelliklere dayalı olan biyometrik tanıma
sistemleri:
1. Ġmza Atımı
2. YürüyüĢ
3. TuĢ VuruĢu
4. KonuĢma
A. Parmak İzi Tanıma
KiĢilerin parmak uçlarında ki deri tabakası diğer
noktalarından farklı olarak pürüzlü, çukur ve tümsek
yapıdadır ve kendine has bir desen yapısı vardır. Parmak ucu
ile düz bir zemine basıldığında, parmak ucunda yer alan
desen yapısı yüzeyde kendisi ile aynı desende bir iz bırakır.
Bu iz, parmak izi olarak adlandırılmaktadır [9].
Parmak izinin resminin çekilerek veya taranarak elde
edilen görüntüsüne ise parmak izi görüntüsü denilmektedir.
Parmak izi görüntüsünde tümsekte kalan bölgeler tepe
çizgileri olup siyaha yakın renklerle gösterilirken, çukurda
kalan bölgeler ise vadi çizgileri olup beyaza yakın renklerle
gösterilmektedir. Tepe ve vadi çizgileri ġekil 3.1’ de
görüldüğü gibi genellikle birbirine paralel bir Ģekilde yer
almaktadır [10,11].

ġekil 3.2: Parmak izi karakteristikleri a) Karakteristik tipleri
b) Çatal ve uç noktaları c) Uç noktası koordinat ve açısı
d) Çatal noktası koordinat ve açısı

A. El Geometrisi Tanıma

ġekil 3.3: Parmak izi görüntüsündeki tepe ve vadi çizgileri

ġekil 3.3' de gösterildiği gibi bu yöntemde kiĢilerin elinin
veya iki parmağının geometrik yapısı analiz edilir. Burada

85

Biyometrik Yöntemler ile Kimlik Doğrulama
parmakların uzunluğu, geniĢliği, eni ve büküm yerleri ayırt
edici özellikler olarak kullanılmaktadır.
El geometrisi tanıma yüksek doğruluk oranına sahip bir
yöntemdir fakat okuma cihazının büyük oluĢu ve okuma
yavaĢlığından dolayı hem maliyetlidir hem de yavaĢ çalıĢan
bir sistemdir. Yaralanma, parmakların kaybedilmesi, yüzük,
yara bandı gibi araçlar ve kireçlenme gibi bir takım
hastalıklar nedeniyle sistemin performansı düĢmektedir.
Çocuklarda ise ellerin çok hızlı büyüyüp geliĢmesinden
dolayı sistem hemen hemen hiç kullanılamamaktadır [3].

daha önceden alınan noktalar eĢleĢtirilerek tarama iĢlemi
gerçekleĢtirilir. Böylece tanıma iĢlemi sağlanır.
Ġris tanıma sisteminin kurulum ve bakım maliyetlerinin
yüksek olması, gözlük veya kontak lens sonucunda hatalı
okuma yapabilmesi ve aynı bakıĢ açısının tutturulabilmesi
zorluğu ve ayrıca gözleri görmeyen kiĢilerinde
eĢleĢtirilememesi dezavantajları arasındadır. Yine de
biyometrik sistemler arasında insan vücuduyla temas
etmemesi ve yeni, geliĢtirilebilir bir biyometrik tanımlama
sistemi olmasından dolayı rağbet görmektedir [14].

B. DNA Tanıma
DNA tanımada gerçekleĢtirilen iĢlemler aĢağıda verildiği
Ģekilde sıralanabilir:
1. DNA örneğinin alınması.
2. DNA’nın izole edilmesi.
3. Polimeraz zincir tepkimesi (PCR) kullanılarak
enzimatik sınırlama ve yükseltmenin gerçekleĢtirilmesi.
4. Parçaların ayrılması.
5. Tekrar yapılarının vs. bulunması.
6. Elde edilen sonuçların analiz edilmesi.

C. Yüz Tanıma
Yüz tarama sistemi, yüzün belirli referans noktalarının
alınıp saklanması ve daha sonra bu referans noktalarının
karĢılaĢtırılmasının yapılarak eĢleĢmenin olup olmadığının
kontrolü esasına dayanır. KiĢinin kilo alıp-vermesi gibi bazı
nedenlerle yüzünde meydana gelen geometrik bozulmalar ise
eĢleĢmeyi zorlaĢtırmaktadır.
Yüz tarama sisteminde taranan kesit büyük olduğundan
dolayı depolama maliyetlidir ve kontrol iĢlemleri uzun
zaman almaktadır. Fakat teknolojinin geliĢmesiyle birlikte
sadece belirli oranların ve referans noktalarının
depolanmasını sağlayan algoritmalar ile yüz tarama
sistemleri de eskiye oranla daha iyi sonuçlar vermektedir.
Yüz tanıma sistemleri özellikle havaalanları ve polis
merkezleri gibi güvenlik açısından yüksek önem taĢıyan
yerlerde daha çok kullanılmaya baĢlanmıĢtır [14].

“Doğruluğu çok yüksek bir yöntem olmasına rağmen
diğer biyokimyasal ve kimyasal analizlerde olduğu gibi
DNA analizinde de yöntemin doğruluğu örnek kalitesine
bağlıdır. Örneklerin karıĢması, kirletilmesi, kemik iliği nakli
gibi durumlarda yöntemin baĢarısı düĢmektedir. DNA
analizi diğer biyometrik teknikler ile karĢılaĢtırıldığında
maliyeti yüksektir. Ayrıca iĢlem süresinin 24 saat gibi bir
zaman gerektirmesi de bu yöntemi gerçek zamanlı kimlik
kontrolünün gerektiği
durumlarda
elveriĢsiz hale
getirmektedir. Son yıllarda gündeme gelen DNA çipler ve
mikro diziler ile bu yöntemin elveriĢsiz özellikleri ortadan
kaldırılacaktır” [13].
B. Retina ve İris Tanıma
Retina insanların göz yuvarlağının arka kısmında bulunan
ve damarlarla kaplı bir ağ yapısıdır. Retinaya düĢen ıĢınların
beyine gönderdiği sinyaller sayesinde görme iĢlemi oluĢur.
Retina taramada da tıpkı el üstü damar tarama gibi görüntü
bir depolama aygıtına kaydedilerek karĢılaĢtırma yapılır.
Dezavantajı ise parmak izi taramadaki gibi kızılötesi
ıĢınlarla bir alıcı ve verici ile birlikte biyometrik olmayan
sistemleri denetleme Ģansı olmadığından canlı olmayan
sistemleri
denetleme
yeteneği
yeterli
güvenliği
sağlayamamaktadır. Kızılötesi ıĢınlar yerine görüntü iĢleme
yöntemleriyle canlı sistemleri denetlenmeye çalıĢılsa da
yeteri kadar güvenlik sağlanamamıĢ durumdadır. Kaldı ki
tarama yapılırken gözün bir müddet kıpırdatılmaması, göz
kırpılmaması ve gözün bir lazer ile tarama yapılmasından
dolayı ve gözlük veya lens gibi engellemeler sonucu tarama
yapamamasından dolayı çoğu kez tercih edilmeyen bir
biyometrik tanımlama sistemidir.
Ġris gözün renkli kısmını oluĢturan ve kaslardan oluĢan bir
tabakadır. Ġris tanıma iĢleminde öncelikle iris tabakasının
fotoğrafı çekilerek bir görüntü iĢlemeye tabi tutulur ve
iĢlenen bu görüntüden yaklaĢık olarak 200 adetlik bir
referans noktası tespit edilir. Daha sonra tarama yapılan
sistemlerden alınan yeni görüntülerdeki referans noktalarıyla

ġekil 3.4: Yüz tarama örnek referans noktaları

Günümüzde yüz tanımlama konusunda kullanılan iki
yöntem vardır. Bunlar;
1. Yüz Metriği Yöntemi
2. Eigenfaces Yöntemi (Yüz Parçaları)
Yüz Metriği yönteminde, ġekil 3.4' de ki gibi gözler
arasındaki mesafe, ağız ve burun arasındaki mesafe, kaĢ ve
göz arasındaki mesafe vb. ölçülerek bunlardan bir matematik
ifade çıkarılmaya çalıĢılır.
Yüz Parçaları yönteminde ise polis ressamının yaptığına
benzer bir yöntem uygulanır. Yüz 150 parçaya bölünür. Bu
150 parçadan 40 tanesinin belirleyiciliği diğer parçalardan
daha fazladır. Ġlk etapta bu 40 parçadan baĢlayarak yüz
tanımlama iĢlemine geçilir. Böylece yüz tanımlanmaya
çalıĢılır. Bu yöntem yüz metriği yöntemine göre yeni bir
yöntemdir ve hala test aĢamasındadır. AraĢtırmacılar
tarafından geliĢtirilmektedir [13].
D. Ses Tanıma
Bir ses tanıma uygulamasında, sinyallerin tanınabilmesi
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için öncelikle doğru Ģekilde ifade edilmeleri gereklidir. Ses
tanıma sistemi kiĢilerin seslerine ait akustik seslerin
kaydedilip dijital ortama dönüĢmesini sağlar. Kullanıcı önce
sistemin önceden belirlediği birkaç sözcükten oluĢan metni
okuyarak sesini sisteme tanıtır. Kaydedilen ses spektral
analizler kullanılarak dijitalleĢtirilir. Kullanıcı daha sonra
aynı metni kullanarak sisteme girer. Diğer bir deyiĢle veri
talebi sırasında kullanıcı tarafından sisteme sunulan örüntü,
veri tabanındaki kayıtlardan birisi ile eĢleĢtirilmeye çalıĢılır.
EĢleĢtirme iĢleminin sonucu, sistemin nihai karar
mekanizmasına aktarılır ve yetki talebi olumlu ya da
olumsuz olarak belirlenir [5].

F. İmza Atımı
Ġmza tanıma sistemlerinde imzayı tanımak için iki tip bilgi
kullanılmaktadır. Bunlardan ilki imzalama süresi, hızı,
ivmesi, kalemin basım Ģiddeti gibi kiĢinin imzalama iĢlemi
ile ilgili özellikler, diğeri ise bir desen olarak imzaya ait
özelliklerdir. Bir imzayı taklit eden herhangi bir kiĢi desen
olarak imzayı taklit edebilse bile imza atıĢ Ģeklini (süre,
ivme, kalemi yerden kaldırma miktarı vs.) tekrarlaması
güçtür [3].
G. Yürüyüş
KiĢilerin yürüyüĢ Ģekline göre kimlik doğrulamasında
kullanılan biyometrik yöntemlerden biridir. Literatürde bu
konuda yapılmıĢ çalıĢmalara pek yer verilmemiĢtir.

E. Yüz Termogramı
Yüzün ısı haritasının analizinin yapılmasıyla kimlik
tespitinde kullanılan biyometrik yöntemdir. Bu konuda ki
çalıĢmalar devam etmektedir [13].

H. Tuş Vuruşu
Ġnsanların el yazıları gibi klavye yazıĢ Ģekilleri arasında
büyük bir benzerlik vardır. Gerçekten de bir insan klavye
üzerinde bir Ģeyler yazmaya baĢladığında klavyede doğal
olarak bilgisayar üzerinde bir iz bırakır. Teorik olarak
klavyeyi kullanarak bilgisayarda bir editöre bir kelime
yazmak istenildiğinde, kelime içerisinde yer alan harfleri
yazarken geçen süre birbirine eĢittir.
Yazma ritmi sistemlerinin en önemli dezavantajlarından
birisi karar vermek için gerekli olan verilerin ancak tek bir
parametreden, yani iki tuĢ arasındaki gecikme süresinden
elde edilmesinden kaynaklanmaktadır. Sadece tuĢ
aralıklarını değil, tuĢlara basılırken geçen süreninde tespiti,
yazma ritmi çalıĢmalarında güvenilirlik oranını arttıracaktır
[13].

ġekil 3.5: Yüz Termogramı

3.7. Damar Tanıma

IV.

SONUÇ

Teknolojinin geliĢmesine bağlı olarak birçok yeni araç ve
cihaz yaĢantımızın birer parçası haline gelmiĢtir. Özellikle
siber ortamlarda iĢlenen suçların artmasıyla birlikte pek çok
sistem saldırılarla karĢı karĢıyadır, bu da insanların
güvenliğe olan ihtiyacını daha da artmıĢtır. Bu ihtiyaçlara
paralel olarak insanlar biyometrik sistemler üzerine
çalıĢmalara yoğunluk vermiĢtir. Biyometrik sistemler kiĢiye
özgü özellikler içerdiği için yüksek güvenilirlik
sağlamaktadır. Maliyetinin yüksek olması ve bazen uzmanlık
gerektirmesinin yanında çalınma, unutulma vb. tehlikelerin
yok denebilecek kadar az olması ve kiĢinin kendisi dıĢında
herhangi bir araç kullanmak zorunluluğunun olmaması da
avantajları arasındadır.
Bu çalıĢmada yaygın olan biyometrik sistemlerin
temelinin kavranması amaçlanmıĢ ve bu doğrultuda yapılan
araĢtırmalar özetlenmiĢtir. Sunulan biyometrik kimlik
doğrulama sistemlerinin avantajları ve eksiklikleri
vurgulanmıĢtır.

ġekil 3.6: El Damar Görüntüsü

“Avuç içi damar tanıma teknolojisi, avuç içinde bulunan
kan damarlarının her insanda farklı olmasından yola
çıkılarak keĢfedilmiĢ bir teknolojidir. Bu teknolojide ilk
olarak algılayıcı (sensor) tarafından kan damarlarına infrared
ıĢık gönderilerek damar yapısı ortaya çıkarılır. Damar
yapısının ortaya çıkmasında, kanda bulunan hemoglobinin
gönderilen kızılötesi (infrared) ıĢığı soğurması ilke
edinilmiĢtir. Damar tanıma teknolojisinde kandaki
hemoglobin kullanıldığından dolayı tanımlama yapılan
uzvun canlı olması, damar içinde kan bulunması önem
kazanmakta ve teknolojiye katma değer katmaktadır.
Algılayıcı görevi gören IR kamera sayesinde elde edilen
görüntü, biyometrik api sayesinde yine algılayıcı üzerinde
sayısal bir değere dönüĢtürülür. Sonrasında bu sayısal değer,
256 bit AES (Advanced Encryption Standart) algoritmasıyla
Ģifrelenerek güvenli veri iletiĢimi için sunucu/istemci
bilgisayarlara iletilir.
Avuç içi damar tanıma teknolojisinin, diğer teknolojilere
göre en büyük avantajı elin kesilmesi, zedelenmesi
durumlarında damar yapısı etkilenmeyeceği için çalıĢmaya
devam etmesidir” [15].
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sahip olunmasını sağlamıĢtır. Ayrıca bu sanal dağıtık
sistemler için kullandığın kadar öde (pay as you go)
politikasıyla yalnızca ihtiyaç alınan hizmet kadarı
ücretlendirilmekte, atıl kalan biliĢim teknolojileri
ücretlendirilmemektedir. Bununla birlikte ihtiyaç anında
veya yüksek performans gerektiğinde sistem özellikleri
kolayca
artırılarak
esnek
bir
dağıtık
sistem
kullanılabilmektedir. Bu yapılar küçük iĢletmelerin bilgi
teknolojileri masraflarını kayda değer biçimde düĢürdüğü
gibi yüksek teknolojiye ihtiyaç duyan firmalara da hitap
edebilmektedir.
Bulut biliĢim, bu ve bunlar gibi birçok fayda ve kolaylık
yanı sıra birçok riski de beraberinde getirmektedir.
OluĢabilecek temel riskler Ģu Ģekilde sıralanabilir;
 Kontrol Kaybı: Bulut biliĢim kullanıcıları; bilgi
teknolojileri varlıklarının güvenlik kontrolünü, bu
varlıkları barındıran üçüncü bir Ģahsın güvenlik
yönetimlerine bırakmıĢ olmaktadır,
 Ortak Kiracılar: Aynı yerde birçok kiracı tarafından
barındırılan farklı sistemlerin varlığı ve ortak güvenlik
örneği kullanarak kontrol edilmesi,
 Güvenlik Anlaşmaları: Bulut tüketiciler ve bulut
sağlayıcılar arasındaki güvenlik teminat eksikliği,
 Saldırı Olasılığı: Herkese açık altyapı varlıkları
nedeniyle saldırı olasılığının artması [3].

Özet—Bulut bilişim, günümüzün en gözde bilişim teknolojisi
konumuna gelmiştir. Dağıtık bulut sistemlerin kullanımı
giderek yaygınlaşmakta ve kullanım alanları her geçen gün
artmaktadır. Bunun temel sebebi bulut sistemlerin getirmiş
olduğu esnek tasarım ve esnek ödeme koşullarıdır. Bulut
bilişim, birçok kolaylık ve faydaların yanı sıra birçok güvenlik
riski de beraberinde getirmektedir. Bu riskler daha çok bulut
bilişimin Alt Yapı Hizmetleri (IAAS- Infrastructure As A
Sevice) modelinde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada dağıtık
bulut sistemlerde görülebilecek güvenlik açıkları ve bu açıklara
karşı alınabilecek önlemler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler—Bulut, Dağıtık Sistem, Güvenlik
Abstract—Cloud computing, information technology has
become the most popular today. Increasingly widespread use of
distributed systems and applications cloud is expanding with
each passing day. The main reason for this expansion is
brought to cloud systems flexible design and payment policies.
Cloud computing, as well as many of the benefits of
convenience and also brings with it a number of security risks.
These risks are more cloud computing Infrastructure Services
(PAAS-Platform As A Sevices) model emerges. In this study,
distributed systems, can be seen in the cloud security
vulnerabilities and measures to be taken against these
vulnerabilities are examined.
Keywords—Cloud, Distributed System, Security

II. BULUT BĠLĠġĠM MODELLERĠNE GÖRE RĠSKLER

I. GĠRĠġ

Bulut biliĢim modelleri Ģöyledir:
 Yazılım Hizmetleri (Software as a Service – SaaS) :
MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi gibi iĢ uygulamalarını
içeren bulut uygulamaları, ağda konferans bağlantısı
ve e-posta gibi iĢ birliği araçları.
 Platform Hizmetleri (Platform as a Service – PaaS) :
Uygulama geliĢtirme servisleri, aracı yazılım, bilgi
giriĢi, birleĢme ve süreç otomasyonunu içeren bulut
platformları.
 Altyapı Hizmetleri (Infrastructure as a Service – IaaS) :
Sistem ve ağ kontrol yazılımı, güvenlik yazılımı, aynı
zamanda yürütme ve depolama servislerini içeren
bulut altyapısı [4].
Bulut sistemler, kendi ihtiyaçlarına göre bu modellerin bir
veya birkaçından yararlanabilmektedirler. Bulut biliĢim

ulut biliĢim, internet tabanlı olarak sunulan ve yüksek
ölçeklendirilebilirlik
sağlayan,
bilgi
iĢlem
platformlarında yeni bir paradigma değiĢimi temsil
etmektedir [1].
Bulut BiliĢim, internet teknolojilerinin geliĢmesiyle ve
yaygınlaĢmasıyla
hayatımıza
girmiĢ
bir
biliĢim
teknolojisidir. Dağıtık hesaplama, paralel programlama, grid
hesaplama ve sanallaĢtırma isimleriyle anılan teknolojiler,
internet hızının artması ve bant geniĢliklerinin yükselmesiyle
birlikte bulut biliĢim hizmetleri içerisinde kullanılmaya
baĢlanmıĢtır [2].
Dağıtık sistemler, fiziksel altyapıyı ortadan kaldırarak tüm
bilgi teknolojilerinin sanallaĢmasını kolaylaĢtırmıĢtır. Bu
sayede yüksek maliyet gerektiren fiziksel olanakları
alternatif sanal ortamlar kullanarak daha düĢük maliyetlerle
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modellerinin bu dağıtık sistemlere birçok katkısı ve faydası
olduğu gibi birçok riski de beraberinde getirmektedir. Bu
riskler çoğunlukla bulut biliĢim modelinin yapısına göre
Ģekillenmektedir.

esnasında oluĢabilecek veri güvenliği risklerini de
servis sağlayıcı gidermelidir.
 Bant Genişliği ve Veri Transferi: Alınan hizmette en
önemli nokta veri ve uygulamaların son kullanıcıya
sorunsuz olarak ulaĢtırılmasıdır. Eğer servis
sağlayıcının vermiĢ olduğu bant geniĢliği dar ise
alınmıĢ olan hizmetlerin kalitesi de düĢecektir. Aynı
zamanda son kullanıcıya ulaĢtırmak istediğiniz
hizmetlerinde kalitesi düĢecektir.
 Yazılım Lisanslama: KiralanmıĢ olan hizmette
kullanılacak yazılımların lisanslanması yasal bir
zorunluluktur. Eğer klasik bir lisanslama yapılsaydı,
yalnızca kullanılan sunucu veya program sayısı kadar
lisanslama yeterli olacaktı. Fakat bulut biliĢimde
sunucu sayıları ihtiyaca uygun olarak artırılıp
azaltılabildiği için her yeni sunucu için yeni lisanslar
ihtiyaç doğacaktır. Bu noktada hizmet alan için yeni
masraflar söz konusudur. Ayrıca bazı yazılım
lisansları bazı ülkelerde kullanılabilirken diğerlerinde
kullanılamamaktadır. Bulut biliĢimde servis sağlayıcı
ve kiracı aynı ülkelerde olmadığı durumlarda
lisanslama konusu içinden çıkılamaz hale gelmektedir.
Bu durumda kullanıcılar açık kaynak kodlu
yazılımlara yönlenmektedirler.

A. IAAS Modeli Güvenlik Riskleri
Bu modele ait riskler fiziksel altyapı unsurları veya
donanımsal kaynaklı riskleri içermektedir. Burada daha çok
servis sağlayıcı-kiracı arası iliĢkiler ve eĢ kiracı iliĢkileri
incelenmektedir.
 Fiziksel ve Personel Güvenlik: Bulut biliĢim her ne
kadar dağıtık sanal bir sistem olarak çalıĢsa da elbette
ki bir fiziksel alt yapıdan oluĢmuĢtur. Bu fiziksel alt
yapıya ulaĢabilen herkes bilgilere de ulaĢabilme
yeteneğine sahip olacaktır. Sunucunun kiralandığı
servis
sağlayıcı,
fiziksel
güvenliği
almakla
yükümlüdür. Çoğu iĢletmede kiralanan sunucular özel
bakım ve güvenlik önlemleri alınmıĢ odalarda
tutulmaktadır. Bu odalara herhangi bir kiĢinin girmesi
olası değildir. Fakat kötü niyetli bir personelin bu
sunuculardan bilgi sızdırması mümkündür. Bu nedenle
servis sağlayıcılar çalıĢanları konusunda da yüksek
güvenlik önlemleri almak durumundadırlar..
 Hizmet Sağlayıcı Bağımlılığı: Servis sağlayıcıdan
kiralanan sunucu, hizmet veya uygulamaların fiziksel
olarak nakledilmesi zor ve maliyetli bir durumdur.
Servis sağlayıcıyı herhangi bir sebepten dolayı
kesintiye uğradığında hizmetin hızlıca yedeklenmesi
imkânsızdır. Fiziksel olarak hizmete eriĢme
imkânlarınız, servis sağlayıcının eriĢilebilirliğiyle
sınırlıdır.
 Ele geçirilmiş sunucu şablonları: Bir sunucu
kiralandığında sanal veya fiziksel olarak oluĢturuluĢ
standart bir yapıdan ibarettin. Aynı servis sağlayıcıdan
benzer bir hizmet alınmak istendiğinde diğer kiracılar
da bir birleriyle aynı yapıda bir Ģablonla karĢılaĢırlar.
Bu noktada kötü amaçlı yazılımcılar, aslında tüm
kiracıların fiziksel yapı ve Ģablonuna sahip demektir.
Böylece daha donanımlı saldırılar düzenleyebilecekler
demektir.

C. SASS Modeli Güvenlik Riskleri
Son kullanıcıya yazılım olarak sunulan hizmetlerin
oluĢturduğu riskler burada incelenecektir. Bu riskler
çoğunlukla son kullanıcı kaynaklı veya tüketici koruma
yasaların kaynaklı riskler olmaktadır.
 Uygulama Güvenliği: Bulut üzerinde çalıĢan son
kullanıcıya yönelik pek çok uygulama bulunmaktadır.
Kullanıcılar
bu
uygulamalarda
fotoğraflar,
dokümanlar, kiĢisel bilgiler vb. birçok veri
tutmaktadırlar. Uygulamada oluĢabilecek herhangi bir
hatadan dolayı bu veriler yetkisiz kiĢilerle paylaĢılırsa
bunun sorumluluğu servis sağlayıcıdadır. Uygulamayı
oluĢturma aĢamasında bu tür güvenlik zafiyetlerine
imkân verilmemelidir.
 Erişilebilirlik: Dağıtık sistemlerin doğası gereği
yalnızca internet veya ağ bağlantılarıyla verilere
ulaĢılabilmektedir. Bu durumda, kiracıların verilerine
eriĢebilme yeteneği servis sağlayıcının eriĢilebilir
olduğu kadardır. Uygulamanın son kullanıcı tarafından
kullanıldığı bir anda yaĢayacağı eriĢim kesintisi,
uygulamanın güvenilirliğini sarsacağı gibi ciddi veri
kayıplarına da yol açacaktır.

B. PASS Modeli Güvenlik Riskleri
Bu risk grubunda platform hizmetlerinin kötü amaçlı
kullanılmasından veya bu hizmette yaĢanabilecek olası
aksaklıklardan bahsedilecektir.
 Veri güvenliği ve gizliliği: Bulut biliĢim servislerinde
en büyük risk veri güvenliğidir. Verilerin gizliliği
tamamen servis sağlayıcıya aittir. Servis sağlayıcı,
aynı sunucudaki birçok eĢ kiracının veri izolasyonunu
sağlamak zorundadır. ÇeĢitli yöntemlerle (ġifreleme,
sanallaĢtırma vb.) aynı sunucudaki kiracılar
birbirlerine ait verilere ulaĢmamalıdırlar. Yine
sunucudaki verilerin transferi veya yedeklenmesi

III. DAĞITIK SĠSTEMLERĠN KÖTÜYE KULLANIMI
Bulut biliĢim hizmetleri, bu servisleri kullanmak isteyen
herkese açıktır. Dağıtık sistemler uzun yıllardır
akademisyenler, güvenlik güçleri, kurumlar ve Ģirketler
tarafından kullanılmaktadır. Çoğunlukla amacına ulaĢarak
uygulama geliĢtirme ve çalıĢtırma, iĢlem hızı ve kolaylığı
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veya veri yedeklemesi konularda dağıtık bulut sistemler
kullanılmaktadır.
Tüm bu kullanımların yanı sıra kötü amaçlı yazılımcılarda
sıklıkla bulut biliĢimin faydalarından yararlanmaktadırlar.
Kimi zaman bir Ģifre kırma algoritması için, kimi zamansa
uzak bir sunucuya anonim saldırılar düzenlemek için dünya
üzerindeki farklı bulut sistemler kullanılmaktadırlar. Halen
internet üzerinde birçok uygulama, genel irdeleme
tekniklerinden birisini kısa sürede çözmek için
kullanılmaktadır.
Böyle bir kullanım söz konusu olduğunda sorumluluk yine
servis sağlayıcıya düĢmektedir. Bulut hizmetlerin kötüye
kullanımı tespit edildiğinde, servis sağlayıcı kullanılan bu
hizmetleri hemen durdurmalı ve imkânlar dâhilinde
zararların giderilmesi sağlanmalıdır.

olması gerekmektedir.
C. Güvenlik Standartlarına Uyumluluk
BiliĢimin birçok alanında olduğu gibi bulut biliĢim
konusunda da bazı hizmet standartları türetilmeye
çalıĢılmaktadır. En güvenilir sertifikalardan biri olan ISO
27001 sertifikası veya kredi kartı endüstrisinde kullanılan
PCI DSS gibi sertifikalar bulut biliĢim güvenlik
standartlarının oluĢturulmasında örnek teĢkil etmektedir.
Ancak bulut biliĢim konusunda standartlaĢmıĢ bir güvenlik
sertifikası bulunmadığı ve her ülkenin bu konuya bakıĢı
farklı olduğu için güvenlik standartları konusundaki boĢluk
sunucu ve kiracı arasındaki ikili anlaĢmalarla aĢılmaktadır.
Örneğin bir kiracı aldığı bir bulut hizmetle ilgili aksaklık
yaĢadığında ve eğer sunucu yurt dıĢında farklı bir yasal
altyapıda bulunuyorsa kiracının hakları ancak ikili
anlaĢmalarla konabilmektedir.
Bu konu veri gizliliği ve güvenliği konusuyla yakından
ilgilidir. Çünkü veri gizliliği ve güvenliği tamamen sunucu
firmanın inisiyatifindedir. Sunucu firmanın bu konuda
sorumlu davranmasını sağlayacak tek konu güvenlik
standartlarıdır.

IV. DĠĞER GÜVENLĠK RĠSKLERĠ
A. Kimlik ve Erişim Yönetimi
Bulut biliĢimin en önemli risklerinden bir tanesi, bulut
hizmetlerine eriĢim izinlerinin yönetimidir. Aynı anda birden
fazla bulut hizmeti kullanıldığı durumlarda eriĢim izinleri
yönetimi öne çıkmaktadır. Firma içindeki çalıĢanların,
kullanılan bulut hizmetlerinden hangilerine eriĢebilecekleri
ve
hangilerini
kullanabilecekleri
denetim
altında
tutulmalıdır. Yetkisiz kullanıcıların izinsiz alanlara girmesi
bulut sistemleri tarafından engellenmelidir.
Yine bu baĢlık altında incelenebilecek bir konuda kimlik
denetimidir. Bulut biliĢim içerisinde kimlik denetimi
konusunda özel hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetler
aracılığıyla bulut biliĢime ait yeni kullanıcı hesapları
oluĢturularak bunlara ait eriĢim izinleri denetlenebilmelidir.
Daha da önemlisi bu kullanıcıların yaptıkları iĢlemler bulut
üzerinden izlenebilmelidir.

D. Bulut Bilişim Servislerine Saldırılar
Ġnternet üzerinde her platformda olduğu gibi bulut
biliĢimin de tüm modelleri kötü niyetli kiĢiler tarafından
saldırıya açıktır. Bu saldırılar iki yönden gelebilmektedir;
ilki fiziksel altyapı veya platformlardan, ikincisi kiracının
oluĢturduğu ve kullandığı yazılımlardandır.
Ġlki tamamen sunucu firmanın sorumluluğunda olup,
önlemlerini güvenlik standartları çerçevesinde almalıdır.
Ġkincisi ise hem kiracının hem de sunucu firmanın
sorumluluğundadır. Kiracı kendi ürettiği yazılımın kötü
niyetli kiĢilerce kullanılamayacak Ģekilde oluĢturulmasından
sorumludur. Sunucu firma ise oluĢturulmuĢ yazılımların
oluĢturan kiracıyı ve diğer kiracıları etkilemeyecek Ģekilde
denetlenmesinden sorumludur.

B. Hizmet Devamlılığı
V. ALINABĠLECEK ÖNLEMLER

Küresel çapta hizmet veren birçok bulut biliĢim firmasının
sahip olması gereken en önemli konu hizmet devamlılığıdır.
EriĢim konusunda yaĢanabilecek herhangi bir aksaklık veya
kopma hizmet alan firmalar için büyük zararlara, sunucu
firma içinse itibar kaybına neden olacaktır.
Bu aksaklığı ortaya çıkarabilecek sebeplerden bazıları
Ģunlardır;
 Ağ bağlantısında yaşanan kopmalar.
 Bant genişliğinin yetersiz kalması.
 Bulut hizmetlerin esnek olmayışı.
 Ödeme yöntemlerinde oluşan anlaşmazlıklar.
 Yasal boşlular nedeniyle erişim engellemeleri.
 Kimlik denetiminde yaşanan yönetim eksiklikleri.

ġimdiye kadar saymıĢ olduğumuz güvenlik risklerine ait
önlemler kendi konuları içerisinde kısmen incelenmiĢtir.
Bunların dıĢında alınabilecek önlemler Ģunlardır;
 Bulut bilişime muhatap taraflar arasındaki ilişkiler
tamamen kayıt altına alınmalı, hizmet şartları
önceden kararlaştırılmalıdır.
 Sunucu firmaya olan bağımlılığın azaltılması ve hizmet
devamlılığının sağlanması için kullanılan hizmetler
için her zaman alternatif senaryolar bulunmalıdır.
 Kullanılan yazılımların ve sunucu uygulamalarının
anonim kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir.
 Kullanıcı denetimi ve erişim kısıtlamaları üst düzeyde
kontrol altına alınmalıdır. Kullanıcıların yetki
sınırları dışına çıkması önlenmelidir.

Hizmet devamlılığının kısmen veya tamamen aksamaması
için
firmaların
verilerinin
yedeklenmiĢ,
bağlantı
yöntemlerinin alternatifli ve kimlik denetiminin esnek yapılı
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 Sunucu firmanın esas aldığı güvenlik standartları ve
sertifikaları incelenmeli, güvenilmez firmalarla
temasa geçilmemelidir.
VI. SONUÇ
Bulut biliĢimde her biliĢim teknolojisinde olduğu gibi
faydaları
ve
riskleriyle
karĢımıza
çıkmaktadır.
Sayılamayacak kadar çok faydası olsa da bulut biliĢimin
riskleri göz ardı edilemeyecek kadar ciddidir.
Özellikle bulut biliĢimin ağ tabanlı olması ve tüm
kullanıcılara hitabeden hizmetlerinin bulunması eriĢim
risklerini ve kötü amaçlı kullanıcıları beraberinde
getirmektedir. Sunucu firmaların kontrol ve denetimleri
arttıkça bu kötü amaçlı kullanıcıların sayısı azalacaktır.
Bunu yanı sıra eriĢim kontrolleri ise kötü niyetli personeli
denetim altında tutabilecektir.
Her ne kadar yeni bir teknoloji olsa da, bulut biliĢim
hizmetleri hızla yaygınlaĢan ve birçok sektörde (bankacılık,
eğitim, sağlık vb.) hayatımızı kolaylaĢtırmaya devam eden
bir teknolojidir. Risklerin çokluğu bu teknolojiyi köreltmek
yerine, çözüme kavuĢturulan her risk bulut biliĢim
hizmetlerini daha da güçlü hale getirecektir.
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baĢvurularında kullanılan parmak izi biyometrisi en yaygın
kullanılan teknoloji olarak dikkat çekmektedir [5].
Bu sistemlerdeki performans artıĢı ile birlikte, parmak izi
tanıma sistemleri sadece suçlu tanımada değil, eriĢim,
denetim, kullanıcının bilgisayara giriĢi, yoklama ve benzeri
uygulamalarda da rahatlıkla kullanılmaktadır. Tek ve kesin
sonuç getirdiği herkesçe kabul edilen parmakizi biyometri
teknolojisinde, 1960’lı yıllardan beri yazılım ve donanım
alanında büyük ilerlemeler kaydedilmektedir [6].
Parmakizi tanıma sistemlerinde, parmakizi taklidinden
ötürü ortaya çıkabilecek dezavantaj, parmağın canlılığını
test eden geliĢmiĢ sensörlerin kullanımı ile ortadan
kalkmaktadır [3].
Parmakizi tanıma sistemlerinde tanıma genellikle,
parmakizinde bulunan özellik noktalarının ve bunlara ait
parametrelerin karĢılaĢtırılması esasına dayanmaktadır [5].
Otomatik parmakizi tanıma sistemlerinde (OPTS), yalnızca
ayrık ya da özellik noktaları (minutiae) olarak bilinen uç ve
çatal noktaları kullanılarak karĢılaĢtırma ve tanıma iĢlemleri
yapılmaktadır. Özellik çıkarma olarak bilinen uç ve çatal
noktalarının belirlenmesi FBI’ın parmakizi tespitinde
kullandığı yaklaĢımdır [2].

Özet —Kişiye has fiziksel veya davranışsal özellik
gösteren verilerin belirlenerek kişilerin tanınması amacı ile
kullanılan biyometrik sistemler güvenlik ihtiyacındaki artış
ile beraber daha da popüler hale gelmektedir. Sunulan
çalışmada, parmakizinden ayrık nokta çıkartılması ile ilgili
yapılan uygulamalar ve literatürdeki çalışmalar incelenmiş ve
mevcut çalışmalar birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca,
biyometrik sistemler arasında kullanımı en yaygın olan
parmakiziden Crossing Number Yöntemi kullanılarak ayrık
noktaların çıkartılması yer almaktadır.
Anahtar
Kelimeler—Parmakizi
tanıma,
Parmakizi
iyileştirme, Parmakizi eşleştirme, Segmentasyon, Özellik
çıkartma
Abstract—Biometric systems have become popular because
of providing better security for identity managements. In this
study, feature extraction of fingerprints has been performed
using Crossing Number Method. The algorithms, used in
fingerprint identification and verification systems have been
examined, by considering their effect on the systems
performance. The feature of the algorithms found in the
literature have been compared with each other.
Keywords—Fingerprint
identification,
Fingerprint
enhancement, Fingerprint matching, Segmentation, Minutiae
extraction

I. GĠRĠġ
ĠLĠġĠM teknolojilerinin bizlere sağladığı imkânlar
artıkça,
elektronik
ortamların
kullanımı
yaygınlaĢmakta, bilginin iĢlendiği, saklandığı ve taĢındığı
ortamlara eriĢimler zamandan ve mekândan bağımsız hale
gelmektedir [1]. Güvenliği arttırmak için geleneksel olarak
kullanılan Ģifreler, anahtarlar ve tanıtım kartları
paylaĢılabilir, kaybedilebilir ve unutulabilir olduğu için
yetersiz kalmaktadır [5].
Günümüzde yüksek seviyede güvenlik gerektiren
sistemlerde güvenliği arttırmak için alınan temel önlemlerin
yanında alternatif yöntemlere de ihtiyaç duyulmaktadır.
KiĢiye has fiziksel ve davranıĢsal özellik gösteren verilerin
belirlenerek kiĢilerin tanınması amacı ile kullanılan
biyometrik sistemler güvenlik ihtiyacındaki artıĢ ile beraber
daha da popüler hale gelmektedir [4,5].

B

ġekil 1: Uç ve Çatal Nokta [2]

Ayrık noktalar, x koordinatı, y koordinatı ve ayrık
pozisyonundaki tepe çizgisinin yatay ile yaptığı tanjant açısı
olmak üzere üç özellikle belirlenmektedir [2]. Parmakizi
tanıma sistemlerinde kullanılan iki önemli ayrık
noktalarından olan uç ve çatal noktaları sırası ile ġekil 1’de
verilmektedir.
Kimliklendirme iĢlemlerinde bu ayrık noktalarının tipleri,
referans alınan noktaya göre uzaklıkları ve yaptıkları açı ile
aralarında geçen çizgi sayısı gibi parametreler
kullanılmaktadır [2,3].

DüĢük maliyetli, güvenilir ve kolay uygulanabilir olması
niteliği ile günümüzde kimlik tespiti ve pasaport
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II.

LĠTERATÜR TARAMASI

Bu çalıĢmada parmak izinden ayrık nokta çıkarılması
ile ilgili algoritmalar araĢtırılmaktadır. Tablo 1’de parmak
izinden ayrık nokta çıkarılmasına yönelik kullanılan
teknikler, kullanılan veri setleri, karĢılaĢılan problemler ve

yöntemin baĢarımına iliĢkin literatürde var olan çalıĢmalar
incelenmektedir.

Tablo 1: Literatürdeki Parmakizi ÇalıĢmalarına Yönelik KarĢılaĢtırma Tablosu

YAZARLAR

YÖNTEM

VERİ SETİ

PROBLEM

TEST
TEKNİĞİ

BAŞARISI

ÇALIŞMA
KONUSU

Wang ve
ArkadaĢları [7]

Zone CouldBe In

FVC2004

Kötü
Kaliteli
Parmak Ġzi
Görüntüsü

EER

%7.19

Tekil
Noktaların
Çıkarılması

Shin ve
ArkadaĢları [8]

AkıĢ Uzunluk
Kodu

NIST

_____

Dropped Min.
False Minutiae
Exchanged
Min.

%34.39 (DM)
%21.86 (FM)
% 19. 74 (EM)

Parmak Ġzi
Doğrulama

Zhao ve Tang
[9]

Ön ĠĢleme Ve
Son ĠĢleme
Teknikleri

Kendi
Veri
tabanları

Dropped Min.
False Minutiae
Exchanged
Min.

Ayrıntı
çıkarmada
toplam hata
oranı %27,5

Ayrık Nokta
Çıkarma

Shi ve
Govindaraju
[10]

Zincir
Kodlama

FVC2004 ve
NIST

BozulmuĢ
Parmak Ġzi
Görüntüsü

Dropped Min.
False Minutiae
Exchanged
Min.

%55.94

Ayrık Nokta
Çıkarma

FVC2004

_____

_____

FVC2004

_____

EER,
FMR 100
FMR 1000
ZeroFMR

%3.6
%4.6
%5.3
%7.4

Ayrık Nokta
Çıkarma

_____

_____

_____

Ayrık Nokta
Çıkarma

_____

_____

_____

_____

_____

Sudiro ve
ArkadaĢları
[11]

Basit
ĠyileĢtirme Ġle
Çukur Yapısı
Üzerinde
Crossing
Number
Kullanarak
Ayrıntı
Çıkarma

Fronthaler ve
ArkadaĢları
[12]

Parabolik
Simetri

Amengual ve
ArkadaĢları
[13]
Zorita ve
arkadaĢları
[14]

Crossing
Number (CN)

Bart’un’ek ve
ArkadaĢları
[15]

Ortalama
ayrıntı
noktasını
854’ten 59’a
azaltmıĢtır

NIST4

_____

Ayrık Nokta
Çıkarma

ATVS
NIST

Yapay Sinir
Ağları

FVC2002
Db1 a

_____

_____
EMS
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ĠnceltilmiĢ
Parmak
Ġzlerinden
Yapay Sinir
Ağıyla
Ayrık Nokta
Çıkarma

E. Cankurtaran ve S. Güçer
YAZARLAR

YÖNTEM

VERİ SETİ

PROBLEM

Liu ve
ArkadaĢları
[16]

Tepe Ve
Furrowlar’ın
ĠliĢkisini
Ġzleme

Kendi veri
tabanları

_____

Lavanya ve
ArkadaĢları
[18]

Gabor
Kullanılarak
ĠyileĢtirilmiĢPiksel
KomĢuluk
Metodu

Gao ve
ArkadaĢları
[17]

Gabor Faz
Alanı

Jiang ve
ArkadaĢları
[19]

_____
FVC2004

TEST
TEKNİĞİ
Doğru Minutia
Kayıp Minutia
Sahte Minutia
DeğiĢtirilmiĢ
Minutia
SEN
(Tespit Edilen
Doğru Ayrıntı
Sayısı)
SPE
(Reddedilen
YanlıĢ
Minutia)

BAŞARISI

ÇALIŞMA
KONUSU

%95,6
%0,026
%0,018

Ayrık Nokta
Çıkarma

Ortalama
80.8
87.29
Standart
Sapma
7.98
13.14

Ayrık Nokta
Çıkarma

Ayrık Nokta
Çıkarma

FVC 2004

_____

EER

_____

Tepelerin
Ġzlenmesiyle

NIST ve
Kendi
Veritabanları

____

Ortalama Hata
Ġndeksi

0.24 (NIST)
0.31(Kendi
Veritabanları)

Ayrık Nokta
Çıkarma

Kaur ve
ArkadaĢları
[20]

Crossing
Number (CN)

Kendi
Veritabanları

____

GAR
FRR
FAR

%91.82
%8. 18
%0

Ayrık Nokta

Short ve
ArkadaĢları
[21]

Bayes
Filtreleme Ġle
Tepe Ġzleme

EER
FAR

%2.1
%1

Ayrık Nokta

FVC2000

____

Çıkarma

Çıkarma
AkıĢ
Uzunluğu
Kodlama
ġeması

Shin ve
ArkadaĢları
[22]
Khalil ve
ArkadaĢları
[23]

Ġstatistiksel
Tanımlayıcılar

NIST4

FVC2002

____

____

Sahte Ayrıntı,
Kayıp Ayrıntı,
DeğiĢtirilmiĢ
Ayrıntı

%44.14
%25.87
%19.18

Ayrık Nokta

FAR
FRR

%0.35,
%0.21

Ayrık Nokta

Çıkarma

Çıkarma
Sagar ve
ArkadaĢları
[24]
Janjua ve
ArkadaĢları
[25]

Bulanık
Mantık ve
Yapay Sinir
Ağı
Dalgacık
dönüĢümü

____

____
Doğru Ayrıntı

%20

Ayrık Nokta
Çıkarma

FVC2002

____

Doğruluk

%94,60

Ayrık Nokta
Çıkarma

geçirilerek sistemin hızının, baĢarımının ve güvenirliğinin
arttırılması sağlanmaktadır [3]. ÖniĢleme olarak tanımlanan
parmakizi iyileĢtirme ve temizleme iĢlemleri, genellikle
nokta uygulamaları, iz yönlerinin bulunması, bölgesel
iĢlemler, resmin ikili resme çevrilmesi ve inceltilmesi gibi
iĢlemlerden oluĢmaktadır [2,3].
Birçok iyileĢtirme algoritmaları içinde zıtlık, histogram
manipülasyonu, normalizasyon ve Wiener filtreleme
baĢlangıç adımı olarak efektif sonuç göstermektedir. Hong,
Wan ve Jain tarafından kullanılan normalizasyon
yaklaĢımları her piksel için yeni koyuluk değerinin
tanımlanmasına dayanmaktadır [2].

Bir parmakizinde özellik noktaları vektörleri çıkarmada
kullanılan adımlar aĢağıda alt baĢlıklarda açıklanmıĢtır.
A. Parmakizi Önişleme
Özellik tabanlı parmakizi sistemleri hala geçerliliğini
korumakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. GiriĢ
parmakizi görüntüsünün kalitesi, özellik noktalarının
bulunmasına yönelik olan algoritmaların baĢarımını büyük
ölçüde etkileyen faktördür. Üzerinde iĢlem yapılacak
kalitede olmayan parmakizi resimleri öniĢlemlerden
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)

√

)

)

√

)

referans noktanın doğru tespit edilmesi için önem arz
etmektedir [2].
Güvenilir ayrık nokta tespiti için parmakizi imajını ikili
resme çevirme iĢlemi önem arz etmektedir. Siyah beyaz
renk değerlerinden oluĢan ikili resim görüntüleri genellikle
resimdeki ayrık noktalarının daha hızlı ve kolay analiz
edilmesinde rol oynamaktadır. Resmin, parmakizi
okuyucudan alınırken siyah beyaz formatta alınabilmesi
mümkündür. Ancak bu durumda veri kaybı olabileceğinden,
gri seviyede taranıp, sonra iyileĢtirilip sonra ikili hale
dönüĢtürülmesi, sistem baĢarımı açısından tercih edilen bir
yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır [2]. Bir parmakizi
resmine ikili dönüĢüm uygulanırken, resmin renk
değerlerinin ortalamaları göz önüne alınarak ortalama elde
edilmektedir. Belirlenen eĢik değerinin altında yerler siyah,
üstünde kalan yerler ise beyaz renk değerini almaktadır [5].
Ġkili hale dönüĢtürülen parmakizi resmi inceltme iĢlemine
tabii tutularak iyileĢtirme iĢlemi sürdürülmektedir. Ġnceltme
iĢlemi her bir hat çizgisi geniĢliğinin bir piksel ile ifade
edilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Uygulanan inceltme
algoritmasında, parmakizi imajındaki uç noktalar
silinmemeli,
bağlılık
bozulmamalı
ve
görüntü
indirgenmemelidir [5].

I(i,j)<M(1)
)

Aksi takdirde

Normalizasyon için varyans ve ortalama değerlerden
yararlanılmaktadır. EĢitlik 1’de yer alan N(i,j), (i,j)
pikselinin normalize edilmiĢ gri seviye renk değerini, V
hesaplanan varyans değerini, I(i,j) (i,j) pikselinin gri seviye
renk değerini, M ortalama gri seviye renk değerini, V0
beklenen varyans değerini, M0 beklenen ortalama gri seviye
renk değerini göstermektedir [2].
Parmakizi iĢleme ve öznitelik çıkarma yöntemlerinin
çoğunda kullanılan yerel tepe yönelimi hesaplamada
kullanılan en yaygın yaklaĢım Gradyan Tabanlı
YaklaĢımı’dır [2].
Yerel tepe yönelimi çıkarmak için en basit ve en doğal
yaklaĢım parmak izi tepelerinde gradyan hesaplanmasına
dayanmaktadır. Eğim ∇(x, y) resmin [x,y] noktasındaki iki
boyutlu [∇x(x, y),∇y(x, y)] vektörüdür. ∇x ve ∇y bileĢenleri
x ve y yönlerindeki açısıyla [x,y] deki türevleridir. Gradyan
faz açısı maksimum yoğunluk değiĢimi yönelimi
belirtmektedir. Bu yüzden [x,y] merkezli bölgede çizili
hipotetik kenarın θ yönelimi [x,y] deki gradyan faz açısına
diktir. Bu metot basit ve verimli olarak görülmektedir [2].
Kass ve Witkin’e göre her tek yönelim tahmini bir vektör
tarafından kodlanmaktadır [2].
d=[r.cos2θ, r.sin2θ]

B. Parmakizinden Ayrık Noktaların Çıkartılması
Ayrık nokta çıkarma, parmak izi üzerindeki tepe uç ve
tepe çatal noktalarının bulunması, açılarının ve
konumlarının tespit edilmesi iĢlemlerini kapsamaktadır.
Ayrık nokta çıkarım algoritmalarından bazıları parmak
izinin öniĢlemlerden geçirilerek inceltilmesi ve daha sonra
özellik noktalarının belirlenmesine dayanırken bazıları ise
öniĢlem basamaklarından bir kısmı elenerek özellik
çıkartılabilmekte böylece zamandan tasarruf edilmesine
dayanmaktadır.
Literatürde ayrık nokta çıkartma
algoritmaları inceltilmiĢ parmak izi görüntüsünden, zincir
kodlama kuralıyla, bölgesel analiz yaparak ve doğrudan gri
skala iz takibi yaparak gerçekleĢtirilmektedir [2,3,5].
ĠnceltilmiĢ parmak izi görüntüsünden özellik çıkarma
algoritması,
inceltilmiĢ
görüntüde
uç
noktasının
çevresindeki siyah piksel sayısı bir, çatallaĢmanın olduğu
noktalarda ise üç olmasına dayanarak iĢlemektedir.
Ġlgilenilen pikselin komĢuları arasındaki siyahtan beyaza
geçiĢ sayıları (Crossing Number, CN) ġekil 2’de verilen
3x3 boyutlu bir maske kullanılarak bulunmaktadır [2].

(2)

Açıların daireselliğini azaltmak için θ yerine 2θ kullanılır
ve r yönelim tahmini uzunluğu ile orantılıdır. Yerel bir
W penceresinde ortalama açılardan daha sağlıklı bir
Ģekilde
tahmini elde edilmesi x ve y bileĢenlerinden
bağımsız bir Ģekilde yapılmaktadır.
∑

)

∑

) (3)

Ġki dikey yönelim ile EĢitlik 3’te arasında ortalama
hesaplanması birbirine bakan iki vektörün toplamını
içermektedir. Parmak izi yönelim resmi hesaplamada Ratha
Chen ve Jain tarafından [xi,yj] merkezli 17x17 bir W
penceresinde çoklu Gradyan tahminleri kombinasyonu
tarafından baskın tepe yönelimi θij hesaplanmaktadır [2].
(

∑

∑

)

)

)
ġekil 2: Ayrık nokta çıkarmada kullanılan maske [2]

∑

∑

∑

∑

AĢağıda verilen EĢitlik 5 ’e göre siyahtan beyaza geçiĢ
sayısı 1 ise özellik noktası tepe uç noktası, siyahtan beyaza
geçiĢ sayısı 3'e eĢit ise tepe çatal noktası olarak
belirlenmektedir

)

)

)
∑|

ĠyileĢtirmedeki bir diğer iĢlemlerden biri olan
segmantasyon hem iĢlem zamanının kısaltılması hem de
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Zincir kuralı yöntemi, parmak izi resmi inceltilmeden uç
ve çatal noktaları tespit edilmesine dayanmaktadır. Ġnceltme
iĢleminin parmak izindeki bazı özellik noktalarını yok
etmesi ve zaman alması gibi dezavantajlarını elimine etmeyi
amaçlayan bu yöntemde parmak izinin iyileĢtirilmesi,
binarize edilmesi, resmin yukarıdan aĢağı ve soldan sağa
doğru taranarak tepe çizgilerinin kenarlarının bulunarak iz
takibi yapılmaktadır. Zincir algoritmasına göre iz, sola
döngü yapmıĢ ise uç noktası ve sağa döngü yapmıĢ ise çatal
noktası bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Eğer ilgilenilen
piksel (P) EĢitlikte belirtilen Ģartı sağlıyorsa kenar noktası
olarak tespit edilmekte ve baĢlangıç noktası olarak
alınmaktadır [2].
{

tekniği olarak literatürde yer bulmaktadır [2].

III. METODOLOJĠ
ġekil 4’de ayrık noktaların çıkarılmasına iliĢkin genel bir
sistemin iĢlem adımları yer almaktadır.

ġekil 4: Ayrık noktaların çıkartılmasına yönelik adımlar

)

ġekil 3’te parmak izi görüntüsünde tepe çizgilerinin
kenarları bulunarak iz takibi yapılmaktadır.
Parmakizinden ayrık nokta çıkarmak için Matlab
programında görüntü iĢleme temelli yaklaĢım kullanılmıĢtır.
Proje Matlab kullanılarak gerçekleĢtirilmektedir. Çünkü
parmak izi ayrıntı noktalarının bulunmasında görüntü iĢleme
kullanılmaktadır. Görüntü iĢleme de en kolay Matlab
üzerinde gerçekleĢtirilmektedir.
ġekil 3. Ġz kenarlarının takip edilmesi

Sayısal görüntü iĢleme, bilgisayarla bütünleĢik olarak
birçok endüstriyel uygulamada kullanılabilen bir bilgisayar
çalıĢmasıdır. Görüntü iĢleme teknikleri ile sayısal görüntü
verileri kullanılarak görüntü iyileĢtirme ve nesne tanıma
iĢlemleri gerçekleĢtirilebilmektedir. Görüntü iĢleme
görüntünün yakalanması ile baĢlayıp, amaca yönelik farklı
tekniklerin kullanılması ile devam eden bir dizi iĢlemden
oluĢur [26].

Bölgesel analiz yaparak ayrık noktaların çıkartılması
parmak izi resminin inceltilmeden uç ve çatal noktalarının
tespit edilmesine dayanmaktadır. EĢitlik 7’de parmak izinde
ki uç ve çatal noktalarının gösterimine iliĢkin formül
bulunmaktadır [2].
{

)

Görüntü iĢleme örüntü tanıma iĢlemlerinde kullanılır.
Yüz, parmak izi, iris gibi biyometrik özellikler doğası gereği
resim tabanlıdır ve bilgisayar ortamında bu biyometrik
özelliklerle ilgili uygulama gerçekleĢtirirken ya da örüntü
tanıma yapılırken görüntü iĢleme kullanılmaktadır. Projede
parmak izinden ayrıntı noktası çıkarmak için de görüntü
iĢlemenin farklı teknikleri uygulanmaktadır [27].

Doğrudan gri skala renk takibi yapılarak ayrık nokta
çıkarma algoritmasının temelini, her adımda iz çizgisi
üzerinde maksimum gri skala renk değerine sahip noktayı
bulma ve bulunan noktaları poligonal bir yaklaĢımla
birleĢtirme oluĢturmaktadır. DüĢük kalite parmak izi
resimlerinde tatmin edici sonuç vermeyen ikili resme
çevirme iĢleminin bu dezavantajını ortadan kaldırmaya
yönelik olarak gerçekleĢtirilmektedir [2].

IV. CROSSING NUMBER TEKNĠĞĠ ĠLE AYRIK
NOKTA TESPĠTĠ

C. Parmakizi Son İşleme
Parmak izi görüntüsüne son iĢleme adımını uygulamak
büyük oranda bozuk parmak izi bölgelerinde sahte ayrık
nokta tespitlerini ortadan kaldırmada ya da önceki iĢlem
adımlarını tanıtmaya yaramaktadır. Yapısal son iĢleme, gri
seviye alanında ayrık nokta filtreleme iki ana son iĢleme

Parmakizi görüntüsünden ayrık nokta çıkarmak için
Matlab ortamında gerçekleĢtirilen ikili resme dönüĢtürme,
inceltme, ayrık noktaların çıkarılması ve sahte ayrık
noktalarının elenmesi gibi iĢlem adımları sırası ile ġekil 5,
ġekil 6, ġekil 7 ve ġekil 8’de gösterilmektedir.
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Özet— Kanunsuz bir girişimin adli bilişim suçu olup
olmadığının araştırılabilmesi için bu suç girişiminin öncelikle
hukuksal boyuta dayandırılması gerekmektedir. Sanallaştırma
yapılan
sistemlerde,
sanal
makinelerin
kurulması,
yapılandırmasının yapılması ve kontrol edilmesi fiziksel
makinelere göre daha kolay olmaktadır. Bu çalışmada Fırat
Üniversitesi sunucu bilgisayarlarından olan sanal bir makine
üzerinde kurulu olup, çalışan ve çalıştığı ağın trafiğini
yavaşlatarak istenilmeyen sitelere bağlantı yapan kötücül bir
yazılımın tespit edilerek engellenmesi için yapılan bir
çalışmanın adli bilişim vakası olmadan önceki durumu
incelenecektir. Çalışma adli bilişimin bir alt dalı olarak kabul
edilebilecek olan ağ adli bilişimi ile ilgilidir. Çalışma için ağ
trafiği izlenerek anormal kabul edilebilecek olan durumların
üzerine gidilmiştir. Ağ içerisindeki ve doğrudan sunucu
bilgisayar içerisindeki güvenlik duvarı yapılandırmalarının
nasıl yapılması gerektiği ve olayın adli bilişim vakası
durumuna geldiği zaman elde edilebilecek delillerin nasıl
alınacağından bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler—Adli Bilişim, Ağ Adli Bilişimi, Kötücül
Yazılım Bilgi Güvenliği, Ağ Güvenliği, Ağ İzleme,
Sanallaştırma
Abstract- In order to inquire about whether an illegal
interference is Digital Forensics, this criminal interference
have to be based on the legal dimension. In the systems that
make virtualization, installation, making of configuration and
control of virtual machines are easier than physical machines.
At this study, a study carried out to determine and prevent a
malicious software that makes slow to the traffic of network it
works and connect to the unwanted web sites and that is set up
on a virtual machine which is from main server computers of
Fırat University is scanned the sitution before being Digital
Forensics. The study is related to network forensics which can
be regarded as a child axis of digital forensics. For this study,
by monitoring to the network traffic, it has been put emphasis
on the situations that can be considered abnormal. It will be
mentioned how to make the security wall configuration within
the network and direct main server computer and how to get
the evidence which can be gathered when the case turns out to
be the digital forensics.

Genellikle yazılım olarak tanımlanmalarına rağmen bazen
basit kodlar halinde de olabilirler[1]. Kötücül yazılımlar,
hemen hemen her programlama veya betik (script) dili ile
yazılabilmekte ve birçok farklı dosya türü içinde
taşınabilmektedirler.
Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile bilgi ve bilgisayar
güvenliği konusunda en ciddi tehditlerin başında kötü
amaçlı yazılımlar gelmektedir. En genel kötücül yazılım
türleri şunlardır: [2]
 Bilgisayar virüsü
 Bilgisayar solucanı (worm)
 Truva atı (Trojan horse)
 Arka kapı (backdoor)
 Mesaj sağanağı (spam)
 Kök kullanıcı takımı (rootkit)
 Telefon çevirici (dialer)
 Korunmasızlık sömürücü (exploit)
 Klavye dinleme sistemi (keylogger)
 Tarayıcı ele geçirme (browser hijacking)
 Casus yazılım (spyware)
Son yıllarda sık sık ağ güvenlik problemlerinin meydana
gelmesinde, internet dolandırıcılığında, veri hırsızlığında
kötücül yazılımlar anahtar suçlu olmuştur [3]. Bağımsız bir
bilişim güvenlik enstitüsü olan AV-TEST her gün 200.000
üzerinde yeni kötü amaçlı programı kaydettiğini bildirmiştir.
AV-TEST kayıtlarına göre son 10 yılda bilinen toplam
kötücül yazılım sayısı şekil-1 de gösterilmiştir [4].

Keywords— Digital Forensics, Network Forensics, Malicious
Software-Malware, Information Security, Network Security,
Network Monitoring, Virtualization

I. GİRİŞ
Ötücül yazılım veya malware (malicious software)
bilgisayar sistemlerine zarar vermek, bilgi çalmak veya
kullanıcıları rahatsız etmek gibi amaçlarla hazırlanmış
yazılımlara genel olarak verilen isim olarak düşünüle bilinir.

K

Şekil 1 Son 10 yıldaki toplam kötücül yazılım miktarı

Grafikten de anlaşılacağı üzere 2012 yılında 2011 yılına
kadar bilinen toplam kötücül yazılım miktarının yaklaşık

100

F. Ertam ve İ. Kilic
%50 oranında arttığı görülmektedir. Şekil-2 de ise son 10
yılda bilinen yeni kötücül yazılım sayısı gösterilmektedir.

II. YÖNTEM VE METODLAR
Sanallaştırma ile fiziksel kaynaklar birden fazla mantıksal
işleme bölerek mevcut fiziksel kaynağın daha verimli
kullanılabilmesine olanak sağlar. Sanallaştırılan sunucuların
kurulumu, yönetimi ve eğer istenirse daha sonra bellek,
işlemci, disk alanı gibi kaynaklarının artırılabilmesi daha
kolaydır.
Örnek olay incelememizde Fırat Üniversitesi uzaktan
eğitim merkezinin kullanmış olduğu sunucuların birisinde
yapılan rutin kontrollerde makinenin çıkış trafiğinin yüksek
olduğu, kullandığı işlemci ve bellek miktarının anormal
seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Şekil 3-4 ve 5 de bu
durum açıkça görülmektedir.

Şekil 2 Son 10 yıldaki yeni kötücül yazılım miktarı
Şekil 3 Sunucu Ağ Trafiği

Grafikteki verilere göre 2012 yılında yaklaşık 35 milyon
kötü amaçlı yazılımın yazıldığı anlaşılmaktadır.
Kaspersky firmasının 2012 verilerine göre internet
üzerindeki kötücül yazılımların ilk 10 tanesinin atak miktarı
ve toplam içerisindeki yüzdesi Tablo-1 de verilmiştir [5].
Tablo 1: İnternet üzerindeki kötücül yazılımların ilk 10
tanesinin atak miktarı ve toplam içerisindeki yüzdesi
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ad
Malicious URL
Trojan.Script.Iframer
Trojan.Script.Generic
Trojan.Win32.Generic
Trojan-Downloader.Script.Generic
Exploit.Script.Blocker
Trojan.JS.Popupper.aw
Exploit.Script.Generic
TrojanDownloader.SWF.Voleydaytor.h
AdWare.Win32.IBryte.x

Atak Sayısı
1.393.829.795
58.279.262
38.948.140
5.670.627
4.695.210
4.557.284
3.355.605
2.943.410

Yüzde
87.36
3.65
2.44
0.36
0.29
0.29
0.21
0.18

2.573.072

0.16

1.623.246

0.10

Şekil 4 Sunucu İşlemci Kullanımı

Şekil 5 Sunucu Disk Kullanımı

Tablodan da anlaşılacağı üzere kötücül yazılımların %85
den daha fazla bir miktarı kullanıcının bilgisi olmadan
istenmeyen internet adreslerine ulaşmaya çalışan
yazılımlardır. Kullanıcı bilgisayarlarında ise tespit edilen ilk
10 kötücül yazılımların etkilediği kullanıcı sayıları ile
yüzdeleri Tablo-2 de verilmiştir.
Tablo 2: Kullanıcı bilgisayarlarında en çok görülen
kötücül yazılımların ilk 10 tanesinin etkilediği kullanıcı
sayısı
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ad
Trojan.Win32.Generic
DangerousObject.Multi.Generic
Trojan.Win32.AutoRun.gen
Trojan.Win32.Starter.yy
Virus.Win32.Virut.ce
Net-Worm.Win32.Kido.ih
Net-Worm.Win32.Kido.ir
Virus.Win32.Sality.aa
Hoax.Win32.ArchSMS.gen
Virus.Win32.Generic

Kullanıcı Sayısı
9.761.684
9.640.618
5.969.543
3.860.982
3.017.527
2.752.409
2.181.181
2.166.907
2.030.664
2.017.478

Yüzde
22.1
21.9
13.5
8.8
6.8
6.2
4.9
4.9
4.6
4.6

Şekillerden de anlaşılacağı üzere bazı anlarda işlemci ve
disk kullanımının %100 seviyelerine yaklaştığı, mevcut
trafiğin ise olması gerekenin çok üzerinde olduğu açıkça
görülmektedir. Bu anormal durumun incelenmesi için
öncelikle mevcut trafiğin dışarıdan sunucuya doğru mu,
yoksa sunucudan dışarıya doğru mu olup olmadığının
anlaşılması gerekmektedir. Bunun için üniversite güvenlik
duvarı kullanılarak mevcut sununun trafiğinin durumu
izlenmiştir. Şekil 6 da trafik durumu görülmektedir.

Şekil 6 Güvenlik Duvarında görülen sunucu trafiği
Şekil 6 dan da anlaşılacağı üzere bazı anlarda giden trafiğin
neredeyse üniversite için ayrılan toplam bant genişliği miktarına
ulaşacak kadar yüksek bir trafik oluşturduğu gözlemlenmektedir.
Yapılan trafikten emin olunabilmesi için ULAKBİM (Ulusal
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edilmiştir. Şekil 7 ve Şekil 8 de bu durum gösterilmektedir.[7]

Şekil 7 ULAKBİM tarafında görülen haftalık sunucu trafiği

Şekil 8 ULAKBİM tarafında görülen aylık sunucu trafiği

Şekil 9 Sunucu içerisinde dinlenilen ağ trafiği

Şekil 7 ve Şekil 8 den de giden trafiğin (çıkış trafiği) bazı
anlarda oldukça anormal şekilde yükseldiği görülmektedir.
Mevcut incelemelerden anlaşılacağı sunucu üzerinde ağ
trafiği oluşturan bir problem görülmektedir. Bu problemin
tespiti ve giderilebilmesi için öncelikle sunucu üzerinde
üniversitede lisanslı olarak kullanılan Kaspersky Anti virüs
yazılımı ile tarama yapılmıştır. Yapılan tarama sonucu Şekil
8 de gösterilmektedir.

Şekil 9 da ki trafik kayıtları incelendiğinde sunucudan çıkan
trafiğin farklı IP adresleri ile internette bulunan bir kaynağa
erişmeye çalıştığı görülmektedir. Farklı IP adresleri ile ulaşılmaya
çalışılan sitenin bir kumar sitesi olduğu tespit edilmiştir. Kötücül
yazılımın aynı zamanda Şekil 10 da gösterildiği gibi işletim
sisteminin başlangıç yapılandırma dosyasına kendisine ait bir kayıt
girdiği ve burada bazı komutlar yardımıyla belli sitenin belli IP
adreslerine ulaşmaya çalıştığı tespit edilmiştir.

Şekil 8 Antivirus yazılımı tarama raporu

Şekil 10 Kötücül yazılımın başlangıç dosyasına eklediği komutlar

Şekil 8 den de görüleceği üzere sunucu üzerinde bazı
kötücül yazılımlar bulunarak etkisiz hale getirilmiştir. Buna
karşın mevcut problemin henüz çözülmediği, sunucudan
çıkan trafiğin hala anormal bir trafik oluşturduğu
gözlemlenmiştir. Kötücül yazılımların tümü antivirus
yazılımları tarafından bulunamayabilir. Sunucu üzerinde
yapılan trafiğin dinlenebilmesi için BSD lisanslı
windump[6] yazılımı kullanılmıştır. Windump yazılımı
oldukça popüler bir trafik dinleme yazılımı olan Tcpdump
yazılımının Windows işletim sistemi üzerinde çalışan bir
kopyası olarak düşünülebilinir. Sunucu işletim sistemi
Windows 2008 Server olduğu için Windump ile trafik
izlenmiştir. Windows komut isteminde “windump.exe –ni 1
src 10.1.1.72” komutu verilerek trafik izlenmiş ve sisteme
bulaşmış zararlı yazılımın belli IP adreslerine haber verdiği
ve bundan sonra faaliyetine başladığı Şekil 9 da
gösterilmektedir.

Tespit edilen IP adresleri üniversitenin güvenlik duvarı
üzerinden engellenmiştir. Aynı zamanda doğrudan bu siteye
erişimlerde engellenmiştir. Şekil 11 de bu kumar sitesine üniversite
içerisinden doğrudan girilmeye çalışıldığında kullanıcıların
karşısına engellendiğine dair bir mesaj gösterilmektedir.
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[4]
[5]

[6]
[7]
[8]

Şekil 11 Kötücül yazılımın ulaşmaya çalıştığı siteye girilmesi
durumunda kullanıcılara gösterilen mesaj

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Kanunsuz olarak yapılan bir saldırı yöntemi engellenip
pasif hale getirilmiş olmasına rağmen, olayı adli boyuta
getirerek hukuki yollara gitmenin zorlukları karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle saldırının gerçekleştiği adreslerin ya
da kötücül yazılımın ulaşmaya çalıştığı adreslerin yabancı
bir ülkeden oluyor olması ve her ülkenin bilişim ile ilgili
kendisine ait kurallarının olması başvuru aşamasında dahi
problem çıkarmaktadır. Bu problemlerin engellenebilmesi
için tüm ülkelerin ortak olarak uymak zorunda kalacağı bir
standart geliştirici kurum oluşturulması artık bir
zorunluluktur. Aksi halde özellikle bilişim hukuku çok fazla
gelişmemiş ülkelerden gelen saldırılara karşı yapılabilecek
neredeyse hiçbir adli işlem bulunmamaktadır. Yapılabilecek
olan ağ trafik kayıtlarının kaydedilmesidir. Özellikle
üniversiteler gibi büyük bilgisayar ağlarına sahip
sistemlerde 23 Mayıs 2007 Tarihli ve 26530 sayılı resmi
gazete gazetede ayrıntıları verilen 5651 sayılı “İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun”[8] da belirtilen kayıtların alınması yasal
bir zorunluluktur. Fırat Üniversitesinde de 80 numaralı port
üzerinden geçen trafik dinlenilerek hangi IP (Internet
Protocol) adresinin hangi sürelerde hangi IP adreslerine
istek de bulunduğunun bilgisi tutulmaktadır. Bu kayıtlar adli
mercilerden gelecek olan taleplerde zaman damgalı olarak
kaydedilerek
ilgili
makamlara
verilmek
için
saklanmaktadırlar. Mevcut kayıtlar aynı zamanda olası bir
ağ atağının tespit edilmesine de yardımcı olmaktadır.
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Özet— Ağ adli bilişimi ağ üzerindeki güvenlik ataklarının ya
da diğer problemlerin tespit edilerek yakalanması,
kaydedilmesi ve analiz edilmesidir. Ağ adli bilişimi, adli
bilişimin alt dallarından birisi olarak kabul edilir. Ağ cihazları
adli bilişimini ise Ağ adli bilişiminin bir alt dalı olarak görmek
mümkündür.
Adli
bilişim
uygulamalarında
şüpheli
kullanıcıların kişisel bilgisayarlarındaki verilerin tümünün
kopyalanarak alınması ve incelenmesi suçun ya da suçsuzluğun
tespiti için tek başına yeterli değildir. Kullanıcıların ağ
üzerinde gerçekleştirdiği trafiğinde olaydan öncesi ve olay
sırasında kaydediliyor olması önemlidir. Bu kayıtların
bozulmaması için ağ cihazları üzerinde gerekli güvenlik
önlemlerinin alınması,
kullanıcının ağ üzerinde istediği
cihazları takamaması, ağ sistemi içerisinde internete çıkış
yaptığı IP adresinin ve MAC adresinin belirgin olması,
kullanıcının ağın işleyişini bozma girişimlerinin en aza
indirilmesi de oldukça önemlidir. Bilişimin daha çok buluta
doğru ilerlediği günümüzde ağ adli bilişiminin önemi eskiye
oranla daha fazla artmıştır. Kullanıcılar bulut bilişim
kullanarak kendi bilgisayarlarında hiçbir kayıt bırakmadan
doğrudan uzaktaki bir internet alanına bilgilerini kayıt
edebilme imkânına sahiptir. Kullanıcılar, ağ cihazlarındaki
kayıtlara müdahale etmemelidirler. Bu çalışmada, hem ağ adli
bilişimi incelemelerini kolaylaştırmak hem de ağ güvenliğini
artırabilmek için ağ cihazları üzerinde -özellikle anahtarlama
cihazlarından- yapılması gereken yapılandırma ayarlarından
bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler—Adli Bilişim, Ağ Adli Bilişimi, Ağ
Cihazları Adli Bilişimi, Bilgi Güvenliği, Ağ Güvenliği, Bulut
Bilişim
Abstract— Network forensics is the capture, recording, and
analysis of network events in order to discover the source of
security attacks or other problem incidents. Network forensics
is a sub-branch of digital forensics. Network device forensics is
also a sub-branch of network digital forensics. Forensic IT
applications and examination of suspicious users' personal
computers to be copied to all of the data alone is not sufficient
for the determination of guilt or innocence. Users before the
event and during the event is logged on the network traffic to
be carried out is important. These records are necessary to
preserve the security measures on the network devices, the
devices required by the user on the network can not use, the
internet user's IP address and MAC address of the output to be
significant, the user attempts to disrupt the functioning of the
network is very important in minimizing. With cloud
computing, network forensics has become more important.
Users with cloud computing has the opportunity to be able to
record some information to a remote area of the internet, and
this process can leaving no record of their computers. Users,
network devices must not interfere with the records. In this
study, as well as to facilitate network forensics investigations

on network devices to improve network security -especially
switches- configuration settings to be discussed.
Keywords— Digital Forensics, Network Forensics, Network
Device Forensics, Information Security, Network Security,
Cloud Computing

I. GİRİŞ
dli bilişim, bilişim sistemleri üzerinden genellikle veri
olarak elde edilen delillerin toplanması, kaydedilmesi,
sınıflandırılması ve analizi konusunda çeşitli standartlar
oluşturmaya çalışan bir bilim dalı olarak kabul edilebilir.
Başka bir ifade ile yasal konularda elektronik delillere
uygulanan bilişim uygulamasıdır[1]. Adli bilişimin alt
dalları olarak şunlardan bahsedebiliriz: bilgisayar adli
bilişimi, ağ adli bilişimi, ağ cihazları adli bilişimi, GSM
(Global System for Mobile Communications, Küresel Mobil
İletişim Sistemi) adli bilişimi, sosyal medya adli bilişimi,
GPS(Global Positioning System, Küresel Konumlandırma
Sistemi) adli bilişimi, olay müdahale adli bilişimi [1][4]. Ağ
adli bilişimi (Network Forensics), belirli bir sistem
içerisinde kurulu olan yerel ağlar, geniş alan ağlar ya da
internet ağ trafiklerinin izlenmesi, kayıt altına alınması
analiz edilmesi ve analiz neticeleri doğrultusunda adli
makamlara gerekli bilgilerin verilmesi olarak düşünülebilir.
Ağ cihazları adli bilişimi (Network Device Forensics) ise
adli bilişim altında ayrı bir disiplin olarak görülmekten çok
ağ adli bilişiminin bir alt dalı olarak düşünülebilir. Mevcut
ağ sistemi içerisinde bulunan Switch (anahtarlama cihazı),
Hub (çoklayıcı), Router (Yönlendirici), Repeater
(Tekralayıcı), Bridge (Köprü), Firewall (Güvenlik Duvarı),
hatta kullanıcı bilgisayarı ağ kartı gibi cihazlar ağ cihazları
olarak düşünüle bilinir. Bu cihazlar üzerinde tutulan bilginin
değiştirilmeden alınması için bu cihazların doğru
yapılandırılmaları gerekmektedir. Doğru yapılandırma aynı
zamanda bu cihazların güvenliği için önemlidir. İzni
olmayan kişilerin ağ cihazlarına erişimlerinin engellenmesi
zorunluluktur. Ağ sistem yöneticisinin bilgisi olmadan ağa
farklı cihazlar takarak ağa dâhil olmaya çalışması
engellenmelidir.
Özellikle üniversiteler gibi büyük ağlarda 23 Mayıs 2007
Tarihli ve 26530 sayılı resmi gazete gazetede ayrıntıları
verilen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”[2] da belirtilen
kayıtların alınması yasal bir zorunluluktur.
Akıllı anahtarlama cihazları üzerinde yapılandırma
dosyası çalıştırılabilen, yönetilebilen cihazlardır[8]. Bu
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çalışmada daha çok yönetilebilir/akıllı anahtarlama cihazları
üzerinde yapılması gereken yapılandırma ayarlarından
bahsedilecektir. Bu yapılandırma ayarlarını MAC (Media
Access Control) adresi kilitleme, DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) sunucu kontrolü, SPANNINGTREE
aktif edilmesi, ARP (Address Resolution Protocol, Adres
Çözümleme Protokolü)
zehirlenmesinin engellenmesi,
güvenli SSH (Secure Shell, Güvenli Kabuk) bağlantısı,
VLAN (virtual Local Area Network, Sanal Yerel Alan Ağı)
tanımlanması, yapılandırma dosyalarının alınması olarak
düşünebiliriz. Bu yapılandırma ayarlarının yapılmaması
durumunda ise oluşabilecek problemler tartışma ve sonuç
bölümünde irdelenecektir.

bağlantısının dinlenip şifre ele geçirilmesi oldukça düşük bir
olasılık olmasına rağmen yüzde yüz güvenlik diye bir
kavramdan bahsedemeyeceğimiz de aşikârdır.

II. YÖNTEM VE METODLAR
Yönetilebilir anahtarlama cihazlarına uzaktan erişebilmek
için açık kaynak kodlu PuTTy yazılımı kullanılmıştır[3].
Yapılandırma dosyalarının denenebilmesi için yönetilebilir
anahtarlama cihazı olarak Enterasys firmasına ait B5G12448 anahtarlama cihazı kullanılmıştır. Özellikle aktif olarak
çalışan bir ağ yapısı içerisinde hazırlanan yapılandırmalar
çalıştırılarak gözlemlenmiştir.
Anahtarlama cihazına öncellikle yönetim portundan RS232 seri kablo bağlantısı ile erişilerek IP (Internet Protocol)
adresi ataması yapılmıştır. Ağ cihazlarına IP adresi
verilmesi yönetilebilirliği kolaylaştırmasına rağmen
güvenliği azaltmaktadır. Çok fazla sayıda anahtarlama
cihazının bulunduğu ağlarda problem oluşması durumunda
anahtarlama cihazının bulunduğu fiziksel alana gidilerek
problemin giderilmeye çalışılması işlerin oldukça yavaş
ilerlemesine sebep olacaktır. Bu güvenlik zafiyetinin
önlenebilmesi için anahtarlama cihazlarına telnet bağlantısı
yerine daha güvenli olan SSH bağlantısı ile bağlanılması
uygun bir yapılandırma yöntemi olacaktır. Telnet ile yapılan
bağlantılarda ağ trafiğini bilginiz dışında dinleyen birisinin
kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenebilmesi olası iken, SSH ile
yapılan bağlantılarda Şekil-1 de görüldüğü gibi iletişim
güçlü bir şifreleme yöntemi ile gerçekleşir.

Şekil 2 Anahtarlama cihazı arabirimi

Anahtarlama
cihazında
oluşabilecek
döngülerin
engellenebilmesi için cihazda SPANNINGTREE aktif hale
getirilmiştir. Böylece anahtarlama cihazında kullanıcılara
ayrılan portlara giriş yapılırken anahtarlama cihazından
çıkan bir kablonun tekrar anahtarlama cihazına takılması
gibi bir durum olsa bile bu anahtarlama cihazındaki
çalışmayı engellemeyecektir. Aksi takdirde anahtarlama
cihazı kendi içerisinde bir döngüye girecek ve gereksiz bir
ağ trafiği oluşturarak ağın sağlıklı bir şekilde çalışmasına
engel olacaktır. Şekil-3 de anahtarlama cihazı için ayarlanan
SPANTREE sürümü gösterilmiştir SPANNINGTREE için
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) sürümü seçilmiştir.

Şekil 3 SPANTREE sürümü

Şekil 1 SSH ile anahtarlama cihazı bağlantısı

Bu karşılıklı şifreleme yöntemi ile ağ yöneticisi kullanıcı
adı ve şifresini yazdıktan sonra Şekil-2 de gösterildiği gibi
anahtarlama cihazı arabirimine girmiş olur. Artı bir güvenlik
önlemi olarak telnet ile yapılacak bağlantıların reddedilmesi
için anahtarlama cihazı üzerinde telnet bağlantısının pasif
edilmesi gereklidir. Böylece sadece SSH ile bağlantı
sağlanacak ve sizin trafiğiniz dinlense bile kullanıcı adı ve
şifrenizin ele geçirilme olasılığı oldukça azalacaktır. SSH

DHCP, istemci cihazların; IP adresi, alt ağ maskesi,
varsayılan ağ geçidi ve DNS adresi gibi bilgileri otomatik
olarak edinmesini sağlayan bir protokoldür [5]. Getirdiği bu
faydanın yanında, birtakım güvenlik tehditlerine açık kapı
bırakması ağlarda DHCP ile ilgili gerekli önlemlerin
alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Ağda sahte DHCP sunucusu kuran ve çalıştıran bir kişi,
aynı ağda DHCP isteğinde bulunan istemci cihazlara
varsayılan ağ geçidi adresi kendisine ait olan bir DHCP
cevabı dönebilir. İstemci bu cevabı aldığı andan itibaren ağ
geçidi adresi olarak bu sahte adresi kullanmaya başlar ve
yerel ağın dışında bir adresi hedefleyen paketleri ilk olarak
sahte DHCP kurulumu yapan kişinin makinesine yönlenir.
Bu durum ağ yöneticisinin bilgisi dışında paketleri gitmeleri
gereken doğru adreslere kendi üzerinden gönderirken tüm
paketleri izleme olanağına sahip olur. Böyle bir duruma
engel olunabilmesi için Şekil-4 de gösterildiği gibi
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DHCPSNOOPING aktif hale getirilmiştir. Anahtarlama
cihazındaki UPLINK portlarından, üzerinde VLAN tanımlı
olanlar
için
DHCPSNOOPING
güvenilir
halde
çalıştırılmakta diğer tüm portlarda ise porta takılı bir
makinede
sahte
DHCP
sunucusu
kurulsa
bile
çalıştırılabilmesine engel olunabilmektedir.

Şekil 6 Mac Kilitlemesi

Şekil 4 DHCPSNOOPING

ARP, OSI (Open System Interconnection) katman
modeline göre ağ katmanında yer alır[6]. Bu katmanda yer
alan ARP, IP adreslerini MAC adreslerini çevirir. Bu IP
adreslerine karşılık gelen MAC adreslerini ARP tablolarında
tutar ve ARP tabloları da belirli aralıklarla güncellenir. Bir
IP adresine karşılık, sahte bir MAC adresi oluşturulmasına
ARP zehirlenmesi denilir. ARP tablolarında tutulan IP ve
MAC adresi eşleştirmelerine müdahale etmek mümkündür.
Bu tablolara yapılacak müdahale ile ağ trafiği artırılarak, ağ
isteklere cevap veremez hale getirilebilir. ARP
zehirlenmelerinde, saldırgan ağ trafiğini değiştirebilir ya da
ağ trafiğini tamamen durdurabilir. Bu problemin
giderilebilmesi için Şekil-5 de gösterildiği gibi anahtarlama
cihazı üzerinde ARPINSPECTION aktif hale getirilmiştir.

Anahtarlama cihazında bulunan portların işaretlenmesi ve
isimlendirilmesi, porta takılı olan ucun tespit edilebilmesini
hızlandıracaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca port
üzerinde Şekil-7 de görüldüğü gibi isimlendirmeler
yapılmalıdır. Ayrıca anahtarlama cihazı üzerinde fiziksel
olarak da etiketlendirme yapılması adli bilişim
incelemelerini hızlandıracaktır.

Şekil 7 Port etiketleri

VLAN sanal yerel ağ olarak kabul edilir[7]. Ağ üzerinde
ayrı VLAN lar oluşturulması ve belli anahtarlama
cihazlarına takılı portların belli VLAN lar üzerinden IP
adresi alarak ağa dâhil olması hem ağ trafiğini rahatlatacak
hem de olası bir şüpheli tespitini kolaylaştıracaktır. VLAN
için yönlendirici, güvenlik duvarı ve DHCP sunucusu
üzerinde de ayrıca yapılandırma yapılması gerekmektedir.

Şekil 5 ARPINSPECTION istatistiği

Kullanıcıların ağ sistem sorumlusunun bilgisi dışında
anahtarlama cihazından gelen kabloya ayrı bir anahtarlama
cihazı ya da ağ cihazı takarak birden fazla cihazı
kullanabilmelerine engel olabilmek için anahtarlama cihazı
üzerinde MAC adresi kilitlemesi yapılmıştır. Böylece
anahtarlama cihazının her bir portuna bağlı tek bir aktif
cihazın takılabilmesi sağlanmıştır. Şekil-6 da bu durum
gösterilmektedir.

Şekil 8 VLAN atanmış portlar

Anahtarlama cihazı üzerindeki mevcut yapılandırmanın
hem anahtarlama cihazı üzerine hem de ayrı bir sunucu
üzerine kaydedilerek zaman zaman karşılaştırılması, olası
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bir yapılandırma değişikliğinin fark edilebilmesini
sağlayacaktır. Şekil-9 da yapılandırma dosyalarının belirli
zaman aralıklarında kaydedilmiş dosyalar görülmektedir.

Şekil 9 Anahtarlama cihazındaki yedeklenmiş yapılandırma
dosyaları

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Anahtarlama cihazı üzerinde yapılan ayarlar ile
anahtarlama cihazının güvenliği sağlanmış ve ağ adli
bilişimi
vakalarında
gerekli
verinin
bozulmadan
alınabilmesine imkân tanınmıştır.
Anahtarlama cihazına IP adresi verilerek uzaktan bağlantı
yapılabilmesi sağlanmıştır. Uzaktan bağlanabilmenin
yönetim kolaylığı açısından avantajı olmakla birlikte, kötü
niyetli kişilerinde ağ trafiğini dinleyerek kullanıcı adı ve
şifrelerini ele geçirebilmesi ve anahtarlama cihazı
arabirimine bağlanabilmeleri de olasıdır. Bu olasılığı en aza
indirebilmek için anahtarlama cihazına telnet bağlantısı
yapılabilmesi engellenmiştir, bunun yerine SSH adı verilen
güvenli bağlantı aktif edilmiştir.
Anahtarlama cihazına fiziksel olarak ulaşabilen ya da
bilinçsiz ağ teknisyenleri tarafından yapılabilecek hatalardan
olan anahtarlama cihazı üzerindeki bir porttan çıkan
kablonun tekrar anahtarlama cihazı üzerindeki bir porta
takılarak anahtarlama cihazının döngüye girerek hizmet
veremez
duruma
gelmesini
engellemek
için
“SPANNINGTREE” aktif edilmiştir. “SPANNINGTREE”
nin aktif edilmesi ile aynı anahtarlama cihazına bağlı
kullanıcıların iletişim sürelerinin artacak olmasına rağmen,
güvenlik ve verimli çalışma üst seviyeye çıkacağı için tercih
edilmiştir.
Kötü niyetli bir kullanıcının sahte DHCP sunucusu
kurarak ağ üzerindeki diğer bilgisayarların trafiğini
dinleyebilmesini engelleyebilmek için DHCPSNOOPING
aktif edilmiştir.
Arp zehirlenmesi verilen atakların engellenebilmesi için
anahtarlama cihazı üzerinde ARPINSPECTION ile ilgili
yapılandırma yapılmıştır.
Anahtarlama cihazından gelen UTP (Unshielded Twisted
Pair, Korumasız Bükümlü Kablo) kablonun kullanılarak
anahtarlama cihazı gibi aktif cihazların takılmasının önüne
MACLOCKING aktif edilerek geçilmiştir. Böylece
kullanıcılar ağ yöneticisinin bilgisi olmadan sisteme MAC
adresine sahip yeni aktif cihazlar takamayacaklardır.
Böylece adli bilişim incelemesinde gereksiz trafik
oluşturarak delillerin ele geçirilmesinin zorlaştırılmasına
imkân verilmemiş olunacaktır.
Portlara etiketler verilerek anahtarlama cihazı arabirimine
girildiğinde kullanıcıların kolay tespit edilebilmesi

sağlanacaktır. Bu işlem güvenlik açısından bir kolaylık
getirmemesine rağmen kullanıcı tespiti açısından hız
kazandırmaktadır.
Yeni VLAN oluşturularak olası bir adli bilişim
incelemesinde şüpheliye ait IP adresi bilgisinden bulunduğu
fiziksel alanın tespitinin daha kolay yapılabilmesi
sağlanmıştır. Aynı zamanda yeni VLAN ların oluşturulması
problem yaşanan bir VLAN içerisindeki ağ probleminin
başka VLAN ları etkilemesi sağlanarak ağın daha sağlıklı
çalışabilmesine imkân tanınmıştır.
Yapılandırma dosyaları hem anahtarlama cihazı üzerinde
yedeklenmiş hem de başka bir sunucu üzerinde
yedeklenmiştir. Böylece bir problem olması durumunda
yedek yapılandırmanın yüklenebilmesine imkân tanınmıştır.
Yedek yapılandırmanın aynı zamanda fiziksel sunucuda
olması anahtarlama cihazı üzerinde olası bir donanım
arızasından kaynaklanabilecek bir hatada yedek bir
anahtarlama cihazının kurularak hızlı bir şekilde
yapılandırmasının yapılabilmesini sağlayacaktır. Tablo-1 de
ağ adli bilişimi açısından anahtarlama cihazı üzerinde
yapılan işlemlerin karşılaştırılması verilmiştir.
Ağ adli bilişimi, adli bilişim için çok önemlidir [9-10]. Bu
çalışmada adli bilişimin bir alt dalı olan ağ adli bilişimi ve
ağ cihazları adli bilişimi inceleme alanı içerisinde bulunan
anahtarlama cihazlarının güvenli yapılandırmalarından
bahsedilmiştir. Bahsedilen çalışmalar tamamen yeterli
olmamakla birlikte ağ adli bilişimi incelemelerine yardımcı
olabilecek
şekilde
anahtarlama
cihazlarının
yapılandırmalarını kapsamaktadır.
Tablo 1: Ağ adli bilişimi açısından anahtarlama cihazı
üzerinde yapılan işlemlerin karşılaştırılması
Anahtarlama
cihazında
yapılan işlem
Anahtarlama
cihazına
yönetim
IP
adresi
verilmesi
Telnet
Bağlantısının
pasif edilmesi
SSH
bağlantısının
aktif edilmesi
Spanning Tree
aktif edilmesi

Yapılması durumunda
gerçekleşenler

Yapılmaması
gerçekleşenler

durumunda

Yönetim Kolaylığı

Güvenlik
artırılması

seviyesinin

İstemciler
üzerinden
kolay
bağlantı
sağlanamaması
Daha güvenli bağlantı
sağlanması

Trafiğin dinlenilerek kullanıcı
adı
ve
şifrenin
ele
geçirilebilmesi
Güvenli
bağlantı
sağlanamaması

Döngülerin engellenmesi

Dhcp snooping
aktif edilmesi

Sahte DHCP sunucuların
engellenmesi

Döngülerin
oluşarak
anahtarlama
cihazının
çalışamaz hale gelebilmesi
Sahte DHCP sunucuların
engellenememesi

Arp inspection
aktif edilmesi

Arp
zehirlenmesi
atağının önüne geçilmesi

Arp zehirlenmesi atağının
önüne geçilememesi

Mac
locking
aktif edilmesi

Kullanıcıların
anahtarlama cihazından
gelen uca tek bir cihaz
bağlayabilmesi
Porttan çıkan hattın
nereye gittiğinin kolay
tespiti
Olası
problemlerde
sadece
o
VLAN
üzerindeki kullanıcıların
etkilenmesi
İstenilen yapılandırma
zamanına
geri
dönülebilmesi

Kullanıcı
gelen
hatta
anahtarlama cihazı takarak
istediği kadar aktif cihazı
kullanabilmesi
Anahtarlama
cihazı
arabiriminin
kolay
kullanılamaması
Yapılandırma
ayarlarının
zorlaşması

Port
alias
kullanılması
VLAN
oluşturulması

Yapılandırma
dosyasının
yedeklenmesi
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Olası
problemlerde
yapılandırmanın
tekrardan
oluşturulması
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Özet—Bu araştırmada Fırat Üniversitesi’nde görev yapan
akademik personelin siber zorbalığa maruz kalma durumları ve
siber zorbalıklara karşı aldıkları önlemler incelenmiştir.
Araştırma nitel bir çalışmadır. Veri toplamak için görüşme
tekniği kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmış ve Enformatik Bölümü ile Eğitim Bilimleri
Bölümü’nde görev yapan toplam 30 akademik personelin
görüşleri alınmıştır. Öğretim elemanlarının görüşlerinden elde
edilen veriler, belirlenen temalar eşliğinde kodlanmış ve temaların
tekrarlanma sıklığına göre çözümlenmiştir.
Araştırma sonucunda, Enformatik Bölümü’nde görev yapan
akademik personellerin genel olarak meslek bilgilerinden dolayı
siber zorbalıklara fazla maruz kalmadıkları, yaşadıkları
mağduriyetleri de daha soğukkanlılıkla çözebildikleri veya
zorbalıklara karşı çeşitli önlemleri önceden aldıkları görülmüştür.
Eğitim Bilimleri Bölümü’nde görev yapan akademik personelin
ise maruz
kaldıkları mağduriyetlerden en önemlisi
yedeklemedikleri bazı önemli bilgilerini veya akademik
çalışmalarını kaybetmeleri bu nedenle de hem maddi hem de
manevi açıdan kayıp yaşamalarıdır.
Ayrıca geç bile olsa alınan bazı önlemlerin faydalar sağladığını
fakat bunlardan bazılarının bazen teknolojiye veya zamana yenik
düşebildiği ortaya çıkmıştır ve elde edilen sonuçlara göre bazı
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler— Siber zorbalık,
akademik personel, Başa çıkma yolları

siber

mağduriyet,

Abstract—In this study the exposures of academic staff
to cyber bullying and the ways for handling them were
investigated. The research is a qualitative study and an
interview technique was used to collect data. According to
a purposive sampling method, the views of 15 academics in
the faculty of education, and 15 academics in the
department of informatics, were taken through semistructured interview questions. The data were coded and
the themes were determined according to the compiling
codes. And, based on the frequencies of the themes, the
data were analyzed.
The findings revealed that the academic staff in the
department of informatics were not exposed to more
cyber bullying due to their professional knowledge; and,
since they had already taken various preventive steps,
they solve their grievances more wisely then the staff in
the faculty of education.

The most widely seen exposition was the loss of some
important documents and research files which were not
saved as back-up files. Due to cyber bullying both some
spiritual and some
pecuniary difficulties were
experienced. It was also detected that some of the
preventive measures might also all behind the growing
technology and time. According to the obtained results
some recommendations were made.
Keywords— Cyber bullying, cyber victimization, academic
staff, Ways of coping

I. GİRİŞ
ünümüzde teknolojinin sağladığı faydalar sayesinde bilgi
çok hızlı bir şekilde yayılmakta ve iletişim için nerdeyse
hiçbir engel söz konusu olmamaktadır. Dünya küçülmekte
küresel bir köy haline gelmektedir [1]. Bu nedenle de 21.
yüzyıla damgasını vuran ve örgütsel gelişmede en etkili
araçlar arasında yer alan bilgi ve iletişim teknolojilerinin her
geçen gün bir farklı özelliği ve yararı ortaya çıkmaktadır.
Ulusal platformda bilgi alışverişini zamandan ve mekandan
bağımsız bir şekilde yapılmasını sağlayan internet, insanlığın
en fazla kullandığı bilgi ve iletişim harikasıdır diye
nitelendirilse yanlış bir ifade olmaz. Yapılan araştırmalar,
günümüzde bilgi teknolojilerinden en çok genç nüfusun
yararlandığını göstermektedir [2-5].
Gençlerin dışında interneti veya bilgi ve iletişim
teknolojilerini en fazla kullanan başka bir nüfus kesimi olarak
eğitim sektöründe görev yapanlar gösterilebilir. Araştırma,
geliştirme ve yenileşme açılarından, bilginin başlıca kaynak
olduğu günümüz dünyasında, başlıca görevi bilgiyi kullanmak,
paylaşmak ve geliştirmek olan akademik personel için, bilişim
teknolojileri sayısız olanaklar sunmaktadır. Bununla beraber,
sanal dünyanın sunduğu sayısız yararlar yanında, kişileri
oldukça olumsuz etkileyen birtakım dezavantajları da
bulunmaktadır. Akademik personelin ürettiği bilgiyi dijital
hale dönüştürmesi ile akademik değere sahip olan veriler
saklandıkları sanal ortamlarda her zaman güvende olmazlar.
Kişilerin geliştirdikleri bilgiler ve uygulamalar her an siber
saldırılar ve sanal zorbalığın tehdidi altındadır.
Zorbalık, kendini koruyamayan birey veya gruplara karşı,
belirli bir zaman süresi içerisinde veya sürekli olarak, kasıtlı
saldırgan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Siber zorbalık
da e-posta, sosyal ağlar veya cep telefonları gibi elektronik
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iletişim araçları kullanılarak kendini savunamayan bir kişinin
tehdit edilmesi, maddi zararlara maruz bırakılması, sanal
ortamdaki hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması veya
engellenmesi ya da bu kişiye yönelik aslı olmayan veya kötü
sözler içeren mesajlar gönderilmesi vb. eylemler olarak
tanımlanmaktadır [6-8] .
Günümüzde en çok karşılaşılan siber zorbalık türleri,
mağdurun cep telefonununun veya elektronik posta hesabınının
kullanılması; internette yer alan bazı sitelere ya da özel sohbet
odalarına girilmesinin engellenmesi; kötü amaçlı virüsler
aracılığı ile elektronik ortamdaki dokumanların veya
uygulamaların bozulması; bilgisayar progralarının çalışmasının
engellenmesi; e-postalar veya mesajlar aracılığı ile kişilerin
kötülenmesi veya taciz edilmesi gibi şekillerde gerçekleşebilir
[7][9].
Siber zorbalık, kasıtlı olarak yapılmakta ve giderek
yaygınlaşarak kitlesel bir sorun haline gelmektedir [10]. Bu
nedenle siber zorbalığın görünümlerinin, farklı gruplarla
yapılacak yeni çalışmalarla gözler önüne serilmesinin
alanyazına
ve
uygulamalara
katkı
sağlayabileceği
düşünülmektedir [11]. Bu araştırmanın genel amacı, akademik
personelin yaşadığı siber mağduriyet ve buna karşı baş etme
yollarını ortaya koymaktır. Bu genel amaç çerçevesinde,
örneklem grubundaki kişilerin aşağıdaki sorulara yanıtlamaları
istenmiştir:
1. Sizin ve çevrenizdeki kişilerin siber zorbalıkla ilişkili olarak
en fazla yaşadığınız mağduriyet türleri nelerdir?
2. Yaşadığınız siber zorbalıkların üzerinizdeki etkileri neler
oldu?
3. Siber zorbalıklara karşı ne tür önlemler aldınız?
II. YÖNTEM
Araştırma nitel bir çalışma olarak yapılmıştır. Veri toplama
aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Fırat
Üniversitesi’nde Enformatik Bölümü’nde görev yapan 15
akademik personel ile Eğitim Bilimleri Bölümü’nde görev
yapan 15 akademik personelin görüşleri amaçlı örnekleme
yapılarak yarı yapılandırılmış sorular eşliğinde alınmıştır.
Görüşme, araştırmacıların kendileri tarafından yapılmıştır.
Sorulara verilen yanıtlar analiz edilerek, kodlanmış ve bu
kodlar ilişkili olma durumlarına göre, belirlenen temalar
altında toplanmıştır. Temaların tekrarlanma sıklığına göre
ulaşılan bulgular yorumlanmıştır.
Katılımcıların
görüşlerinin
çözümlemesi
yapılırken
Enformatik Bölümü’nde görev yapan akademik personel (EP)
EP1, EP2…EP15,…; Eğitim Bilimleri Bölümü’nde görev
yapan akademik personel de (EB) EB1, EB2…EB15 şeklinde
belirtilmiştir. Tablolarda akademik personelin yakın
çevresindeki kişilerin maruz kaldıkları zorbalıklar için DK
şeklinde kodlama yapılmıştır.

III. BULGULAR VE YORUM
Araştırmada akademik personelin görüşme sorularına
verdikleri yanıtların analizi sonucunda elde edilen bulgular,
yöneltilen sorulara göre altı başlık altında toplanmıştır.
a. Siber Zorbalıklar İlgili En Fazla Yaşanan Mağduriyet
Örnekleri
Akademik personel ve yakın çevresindekiler en çok
virüslerden şikayet etmektedirler. Fakat Enformatik
Bölümü’ndeki akademik personelin diğer bölümlerde görev
yapanlara ve akademik personel dışındaki kişilere göre siber
mağduriyetlerinin daha az olduğu görülmektedir. Ayrıca
Enformatik Bölümü’nde görev yapan akademik personelden
bazıları (f=5) siber mağduriyetlere hiç maruz kalmadıkları,
kalsalar bile fazla umursamadıkları veya meslekleri gereği
önemli bir durum olarak algılamadıkları ortaya çıkmıştır.
Akademik personelin maruz kaldığı mağduriyetlere ilişkin
bireysel olarak dile getirdikleri ifadelerden bazıları şöyledir:
“Evet maruz kaldım. Önce ekran karardı. Ben ne olduğuna
bakmak için eğildiğimde dizüstü bilgisayarın kamerasından
fotoğrafımı çekildi. Bilgisayar ekranına ip, yerleşim
(lokasyon), foto vb. Bilgiler getirip bilgisayarımızı kullanmayı
engelleyen ve kullanmak istiyorsanız şuraya ödeme yapın
diyen bir sistem ya da yazılım geliştirilmişti. Yazılım
profesyonelce hazırlanmıştı. Teknik çalışma olarak gerçekten
beğendim. Şaşırdım fakat panik yapmadım. Güvenli kipte bile
bilgisayar açılmıyordu. F8 ile sistem geri yükleme yaptım.
Bilgisayarda önemli bilgilerim yoktu. Bu nedenle de fazla
paniklemedim ama bilgim olmasa düşünemiyorum bile… bir
saatimi harcadım. Ama normal bir kullanıcı olsaydım bu
işlemleri yapamazdım.” (EP10)
“…Bilgi Işlem Dairesinde olduğumuz için bu konular
kulağımıza daha çok geliyor. Üniversitemizde üç değerli
hocamızın maddi zararlara uğratıldığını ve hesaplarının
boşaltıldığını biliyorum… Ayrıca SCI kapsamında olmayan
bazı sitelerin akademisyenleri zor durumda bıraktıklarını da
bugünlerde sıkça duymaya başladık. ” (EP5)
“Üniversitemizde çok iyi tanınan bir profesörün banka
hesabı tamamen boşaltılmıştı. Profesör dava açtığında ünlü
bir sanatçının oğlunun bu işi yaptığı ortaya çıkmıştı.
İnsanlara maddi zarar vermek zengine veya fakire bakmıyor.
Bazen insanlar hobi olarak da yapabiliyorlar. Ama hocanın
davayı geri çekmesi gerçekten gereksiz bir durumdu.” (EP12)
“Mühendislikte görev yapan bir hocamızın bütün banka
hesabı sıfıra indirilmişti. Bu o kişi için tamamen yıkım
olmuştu. ” (EB5)
“Şifremi çalmışlardı ve sosyal ağlarda benim adıma saçma
sapan mesajlar gönderiliyordu. İnsanlara durumu anlatmak
benim için gerçekten çok zor ve moral bozucu bir durumdu. ”
(EB15)
“Yaklaşık bir sene kadar önce üniversite lojmanlarında ve
üniversitenin belirli bölümlerinde durmadan internet kesintisi
meydana geliyordu. Bunu tespit etmek için ekiple beraber
araba ile devriye gezdiğimizde bizi lojmanda oturan bir
akademisyenin oğlu takip edip sorun çıkarmayı bırakıyordu.
Aslında genç çocuk bilerek üniversite ağına virüs pompalar
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gibi saldırılarda bulunuyormuş. O zaman çok sayıda
akademisyenimiz mağdur olmuştu. ” (EP8)
Tablo 1: Akademik personelin ve çevresindeki kişilerin maruz
kaldığı zorbalık çeşitleri
EP
EB
DK
Toplam
Mağduriyet türü
(f)
(f)
(f)
(f)
Virüsler
10
15
18
43
Oltalama (Phising)
3
8
15
26
Şifre&site çaldırma
3
7
12
22
Uygunsuz siteler
3
11
5
19
Taciz mesajları
2
5
9
16
Gereksiz&Sahte
4
7
5
16
(Spam&Fake) e-postalar
İnternete erişememe
2
6
1
9
İzinsiz bilgi veya program
4
3
2
9
alma ve kullanma
Hiç mağdur olmama
5
5

Yaşanılan siber zorbalıkların akademik personel
üzerinizdeki etkileri
Araştırma bulgularına göre Enformatik Bölümü’nde görev
yapan akademik personel daha az siber zorbalığa maruz
kaldıkları için yaşadıkları zor durumlar da daha az olmaktadır.
Siber zorbalıklar yüzünden akademik personel özellikle ilk
olarak dile getirdikleri durumlar kendilerini çaresiz
hissetmeleri, morallerinin bozulması (f=17) ve insanlara ve
teknolojiye olan güvenlerinin azalması (f=17) şeklindedir.
Fakat akademik personel için zor durumda kalmasını sağlayan
en önemli durum, ürettiği bilgilerinin silinmesi, kaybolması
(f=12), bilgilerin tehdit altında olması veya izinsiz
kullanılmasıdır (n=3). Ayrıca “etkilenmedim” diyenlerin (f=3)
bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda bilgili olan grup
katılımcılarından olması dikkati çekmektedir (Tablo 2).
Akademik personelin maruz kaldığı mağduriyetler
sonucunda yaşadıkları zor durumlara ait dile getirdikleri
ifadelerden bazıları şöyledir:
b.

“Bilgisayarımda antivirüs olarak Microsoft Security
Essential vardı. Ama trojanda işe yaramadı. Combofix ile
tarama yaptım.. Zaman kaybı oldu benim için. ” (EP10)
“Arkadaşımla beraber internette çalışma yapmak için
birşeyler ararken bir anda karşıma uygunsuz sitelerden biri
geldi. Bilgisayarı ben kullandığım için çok mahcup oldum. Ne
yapacağımı bilemedim. ” (EB8)
“Hocalarımızdan biri önemli bir akademik çalışma için
makalesinin son halini verdikten sonra sabahleyin sisteme
yüklemek için bilgisayarını kapatmış. Bilgisayarını açtığında
flaş diskin içinin boş olduğunu görmüş. Bir bilgisayarcıya
gidip düzelttirmiş fakat çalıştığı dosyayı kurtaramamıştır.
Hocamız maddi tarafı değil ama emeğim için çok üzüldüğünü
belirtiyordu. ” (EP15)
“Saçımı başımı yoldum. Önce gerçek olduğunu sandım.
Sonra diğer dizüstü bilgisayarımdan bu virüs hakkında bilgi
alıp bilgisayarımı kurtardım. Ama moralim çok bozuldu. ”
(EB4)

Çaresizlik&Moral bozukluğu
Güvensizliğin artması
Öfke
Zaman kaybı
Bilgilerin silinmesi&kaybolması
Bilgiye ulaşamama
Zor durumda kalma (mahçubiyet)
Maddi kayıplar
Üretilen bilgilerin izinsiz
kullanılması
Etkilenmedim

EP (f)

EB (f)

13
12
10
9
8
8
7
5

17
17
13
13
12
11
10
6

-

3

3

3

-

3

c. Yaşadığınız siber zorbalıklara karşı alınan önlemler
Hem Enformatik Bölümü’nde görev yapan hem de diğer
bölümlerde görev yapan akademik personelin siber saldırılara
karşı en fazla kullandıkları yöntemler antivirüs programı ve
güvenlik duvarı (firewall) kullanımı (f=25) ile şifre güvenliğine
dikkat etme (f=21) şeklinde belirtilmiştir (Tablo 3).
Zorbalıklara veya saldırılara maruz kalanlara bilgi verme
(f=12) konusunda Enformatik Bölümü’nde görev yapan
akademik personelin diğer akademik porselene göre daha
eğitici bir tutum sergiledikleri görülmektedir.
Akademik personelin siber mağduriyetlere karşı aldıkları
önlemlerle ilgili olarak bireysel olarak dile getirdikleri
ifadelerden bazıları şöyledir:
“Bir öğretim elemanımız bir akademisyenin çalışmasındaki
bilgileri aynen atıf yapmadan kullanmıştır. Bununla ilgili
olarak bölüm başkanı aranmış ve gerekenin yapılması
istenmiştir. ”
“Kullandığım bilgisayardaki bilgiler önemli olmadığı için
ve gerekli olanların yedekleri olduğu için başka bir önlem
almadım. Ama en büyük önlem kullanıcının google
aramasından sonra ekrana gelen bütün linkleri rastgele
açmaması gerektiği, önemli bilgileri varsa yedek almaları,
kendilerine gelen gereksiz, sahte ve dolandırıcılık içerebilecek
(spam, fake veya phising) mailleri açmamaları, özellikle
antivirüs programlarını güncellemeleri ve güvenlik duvarı
(firewall) kullanmalarıdır ” (EP10)
“Güncel ve lisanslı bir antivirüs programı, güvenlik duvarı
kullanırım. Internet ortamında bilinmeyen sitelere girmem ve
her türlü uygulamaya izin vermem. Ayrıca önceden ağzım
yandığı için daha dikkatli olurum.” (EB1- EB3-EB10)
“Şu ana kadar hiç bir sorun yaşamadım. Kişisel bilgilerimi
sanal ortamda paylaşmam. Alışverişlerimde sanal kart
kullanırım. Sosyal ortamlarda doğum tarihi, yeri bilgilerim
gerçek değildir. Umuma açık bilgisayarlar kullanmam.
Kullandığım bilgisayarlarda antivirüs, güvenlik duvarı
(firewall) gereksiz e-postaları süzen, kayıtları tutan vb.
programlar mutlaka vardır. Bilmediğim kablosuz ağlara
bağlanmam.” (EP14)
“ Virüslerin daha fazla yazıldığı Windows tabanlı işletim
sistemleri yerine Linux türevlerinin kullanılması. Windows
makinalarda antivirüs, güvenlik duvarı kullanımı ve
güncelleştirmelerin takip edilmesi” (EP1)
Tablo 3: Mağduriyetlere karşı alınan önlemler
Önlemler
Antivirüs ve Firewall vb

Tablo 2: Mağduriyetler sonucunda yaşanan zor durumlar
Zor Durumlar

4
5
3
4
4
3
3
1

Toplam
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EP (f)
15

EB (f)
10

Toplam
25

Akademik Personelin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları ve Alınan Önlemler
Şifre güvenliği
Başkalarını bilgilendirme
Daha dikkatli olma
Programları güncelleme
Bilgilerin yedeklerini saklamak
Güvenilir siteler kullanma
Kişisel bilgileri saklama
Formatlama
Bilinmeyen ağlara bağlanmama
Windows yerine Linux
Önlem almadım
Önlem alamadım

13
12
2
7
7
7
6
1
4
3
-

8
3
10
5
4
3
1
4
2
1

21
15
12
12
11
10
7
5
4
3
2
1

IV. TARTIŞMA
Akademik personel görüşlerine göre yapılan çalışma
sonucunda hem Enformatik Bölümü’nde çalışan akademik
personelin hem de Eğitim Fakültesi’nde çalışan akademik
personelin bir şekilde siber mağduru olduğu ortaya çıkmıştır.
Araştırma sonucunda akademik personelin maruz kaldığı
şifre veya site çaldırma, kişisel bilgilerin çalınması, kişisel
bilgilerinin sanal ortamda paylasılması gibi mağduriyet
türlerini, Vandebosch ve VanCleemput (2009) tarafından
yapılan arastırmaya görüş bildiren katılımcılar psikolojik
açıdan en yaralayıcı siber zorbalık türleri olarak
belirtilmiştir[12]. Raskauskas ve Stoltz (2007) tarafından
yapılan arastırmada siber mağdurların % 93’ü siber zorbalığın
kendisini duygusal açıdan olumsuz etkilediğini ve siber
zorbalığa maruz kaldıktan sonra kendilerini üzgün, çaresiz ve
depresif hissetmesine yol açtığı ortaya çıkmıştır[13]. Çetin ve
arkadaşları (2012), Topçu ve arkadaşları (2008), Akbulut ve
arkadaşları (2010) tarafından yapılan arastırmalarda siber
mağduru olan kişilerin ortak olan tek duygunun öfke olduğu ve
kişilerin siber zorbalığa maruz kaldıklarında öfke, nefret,
üzüntü ve intikam duyguları hissettikleri tespit edilmiştir [1416]. Beran ve Li (2005) siber zorbalığın siber mağdurların
üzülmesine, sinirlenmesine, kaygı yaşamasına, işlerine
yoğunlaşamamasına, akademik başarının düşmesine yol
açtığını ayrıca siber zorbanın mağdurun kendini çaresiz
hissetmesine yol açtığını belirtmiştir [17]. Belirtilen
çalışmalarda elde edilen sonuçlarla tarafımızdan yapılan
sonuçlar örtüşmektedir.
Yapılan çalışmada Enformatik Bölümü’nde görev yapan
akademik personelden bazıları siber mağduriyetlere hiç maruz
kalmadıkları, kalsalar bile fazla umursamadıkları veya
meslekleri gereği önemli bir durum olarak algılamadıkları
ortaya çıkmıştır. Beran ve Li (2005) tarafından yapılan
çalışmada da birçok siber mağdurun siber zorbalığın kendisini
etkilemediğini ifade etmesinin, bu kisilerin siber zorbalık
içeren davranısları siber zorbalık olarak görmemesinden
kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmada amaçlı örnekleme kullanılarak Enformatik
Bölümü’nde görev yapan akademik personel ile Eğitim
Bilimleri Bölümü’nde görev yapan akademik personelin siber
mağduriyetleri, yaşadıkları zor durumlar ve aldıkları
önlemlerle ilgili karşılaştırmalar yapılmıştır.
Araştırma sonucunda akademik personelin ve çevresindeki
arkadaşlarının en çok gereksiz ve dolandırıcılık içeren epostalardan ve virüsler tarafından bilgilerinin yok
edilmesinden dolayı mağdur oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca
akademik personelin maruz kaldığı mağduriyetlere karşı en
çok antivirüs programlarını kullanmada hassas davrandıkları
görülmüştür.
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında görev yapan
akademik personelin hem mağduriyete maruz kalma hem de
aldıkları önlemler konusunda daha bilinçli oldukları ortaya
çıkmıştır. Sonuç olarak üniversitedeki akademik personel ne
kadar eğitimli olursa olsun bir şekilde siber zorbalığa
uğramaktadır. Bu zorbalıklardan en önemlileri akademik
personel için zaman kaybı, bilgi kaybı, izinsiz bilgi kullanımı
ve maddi kayıplardır.
VI. ÖNERILER
Siber zorbalık yapanların gün geçtikçe sayıları çok fazla
artmaktadır. Bu da ne yazık ki pek çok insanın siber mağduru
olması anlamına gelmektedir. Üniversitelerde görev yapan pek
çok akademik personelin bazen önemsemediği bazen de
gerçekten çok zor durumlarda kaldığı bazı durumlar siber
zorbalıklar içerisine girmektedir. Siber zorbalıklara maruz
kalan kişiler ister akademik personel olsun ister çalışan; ister
genç olsun ister yaşlı, herkes bir şekilde farkında olarak veya
olmayarak siber mağdur olmaktadır. Bunun için yapılacak en
önemli şey kurumsal tedbirlerin alınmasının sağlanmasıdır.
Bunun için de kurum çalışanlarına ve özellikle bilimsel
çalışmalar yaparak bilgi üreten ve bilgi yayan akademik
personele gerekli olan bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması
ve üniversitenin ağ yapısından kaynaklanan risklerin en aza
indirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Özet—-Bilgisayar ağ sistemleri günümüzde hem bireysel hem
de kurumsal açıdan vazgeçilmez hale gelmiştir. Ağ sistemlerinin
vazgeçilmez hale gelmesinde ki etkenleri dosya paylaşımı,
donanım (yazıcı, pointer vb.) paylaşımı, internet paylaşımı,
dosyaların güncelliği gibi sayabiliriz. Ağ sistemlerin gelişmesi
güvenlik noktasında bazı aksaklıklara neden olmuştur. Bu
aksaklıklardan yararlanmak isteyen saldırganlar meydana
çıkmıştır.
Saldırılarda
kullanılmak
üzere
yöntemler
geliştirilmiştir. Bu yöntemleri uygulamak için Trinoo, TFN,
Stacheldraht, Shaft, TFN2K ve Mstream gibi programlar
bulunmaktadır. Bu gelişen yöntem ve tekniklere karşı ağ
güvenliği konusunda hem donanımsal hem de yazılımsal
çözümler geliştirilmiştir. Bunların başında Firewall donanım ve
yazılımları gelmektedir.
Bu bildiride ağ sistemlerine saldırı yapılırken hangi servislerin
hedef alındığı, hedef alınan servislerin hangi ülkede yer aldığı, ne
sıklıkla saldırıların yapıldığı 2009-2013 yılları örnek alınarak
incelenecektir. Bu inceleme sonucunda yıllar arasında ülke
bazındaki değişimler ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler-—Ağ, Güvenlik, Saldırı, Virüs, Worm,
DDos, Dos, Spoofing
Abstract-—The computer network systems are indispensable
for both individuals and institutions in today’s world, because of
file and hardware (printer, pointer, etc.) sharing capabilities, and
have the opportunity to access to the internet. This development
of network systems yields to security related vulnerabilities
where hackers seek methods to take advantage of this situation.
There are some tools such as Trinoo, TFN, Stacheldraht, Shaft,
TFN2K and Mstream are being used for intrusion activities. To
avoid these, many hardware and software solutions are available.
The most popular is the Firewall hardware and software.
In this paper, the targeted services in network attacks, the
country of these services and the frequency of attacks will be
examined for the years 2009-2013. As a result of this paper the
trend in network attacks will be analyzed.
Keywords-—Network, security, virus, worm, DDos, Dos,
Spoofing.
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I.

BĠLGĠSAYAR AĞI KULLANMA NEDENLERĠ

LETĠġĠM her türlü durumda etkili ve önemli bir etkendir.
Bir olayın olumlu veya olumsuz olmasında önemli rol
oynamaktadır. Bunun içindir ki kullanılan bilgisayarların
birbirleriyle ideal düzeyde iletiĢim sağlayabilmesi için
aralarında bağlantının yapılması gerekmektedir [1].

A. Dosya ve Klasörleri Paylaşma
Birden çok bilgisayarın olduğu ve grup olarak çalıĢılan
ortamlarda klasörleri, dosyaları veya uygulamaları paylaĢıma
açma ihtiyacı doğmuĢtur. Bu ihtiyacın karĢılanması için bir ağ
kurulması gerekmektedir. Bu sayede dosyalar ve klasörler
diğer kiĢilerle paylaĢılabilir, zamandan ve emekten büyük
tasarruf sağlanabilir [2].
B. Belgeleri Güncel Tutma
Belge üzerinde çalıĢırken aynı anda birçok kiĢi bu belgenin
bir kopyası üzerinde çalıĢma yapmıĢ olabilir. Dolayısıyla aynı
belgenin birden fazla sürümü ortaya çıkar. Bu durum
karmaĢaya neden olabilir. Ağ ortamında ise tek bir belge
üzerinde tüm birimler iĢlem yaparlar ve hepsi tek bir belgede
çalıĢmıĢ olurlar.
C. Önemli Belgeleri Koruma
Dosyalar, ağ üzerinde bulunan yüksek boyutlu sabit disk
sürücülere yedeklenebilir. Böylelikle dosyaların birden fazla
kopyası alınarak güvenliği sağlanmıĢ olur.
D. Yazıcıları Paylaşma
Bilgisayar sistemlerinin geliĢmesi ve yaygınlaĢması sonucu,
sistemde kullanılan donanımlar ile ağda bulunan
bilgisayarların iletiĢimi artmıĢtır. Bu amaçla firmalarda
bulunan yazıcı, çizici vb. donanımlar ağ üzerinde IP adresleri
sayesinde paylaĢıma açılarak eldeki kaynakların idareli
kullanılması sağlanmaktadır [3].
E. Internet’i Paylaşma
Internet, günümüzde en önemli iletiĢim aracı haline
gelmiĢtir. Gün geçtikçe de bu iletiĢim aracına ihtiyaç ve
bağımlılık artmaktadır.
Internet; çevrimiçi (online) olarak ürün alma veya satma
ortamı, uzak masaüstü ile kullanıcı sorunlarının çözümü,
kurumlarda bulunan sistemlere eriĢip iĢlerin yapılmasına
imkan sağlayan geniĢ bir platformdur.
ÇalıĢma ortamında bulunan birden fazla bilgisayara aynı
internet hizmetini hub, anahtar (switch) veya eriĢme noktası
(access point) yardımıyla paylaĢtırıp tüm bilgisayarların
internete bağlanması sağlanabilir [4].
II.

SON YILLARDA AĞ GÜVENLĠĞĠ

internetin ve internete bağlı olan uygulamaların artmasıyla
birlikte ağlar, oluĢabilecek saldırılara karĢı açıklar vermeye
baĢlamıĢtır. Bu açıklıklar, kritik uygulamalarda veri kaybına
ve kurumların ciddi anlamda zarar görmesine neden
olmaktadır.
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A. Ağ Güvenliği İçin Potansiyel Riskler
Risk, bir olayın gerçekleĢmesi veya gerçekleĢmesinden
kaynaklanacak zararın ihtimali olarak tanımlanabilir. Ağ
açısından riskler; hata, kötü amaç, spam ve virüsler gibi
sisteme zarar verme potansiyeli olan olaylardır. Risk analizi
açısından öncelikli olarak sisteme gelebilecek tehditlerin
tahmini yapılmalı ve oluĢması durumunda sistem açısında
meydana gelebilecek zararlar tespit edilmelidir [5].
B. Veri Çalma (Data Theft)
Veri çalmadan önce veri güvenliğinin nasıl sağlanması
gerektiği hakkında bilgili olunmalıdır [5].
C. Veri Güvenliği
Kurumların internet üzerinden yapılan veri alıĢveriĢleri
sırasında verilerin güvenliğini sağlamak için bazı güvenlik
adımlarını oluĢturması ve uygulaması gerekmektedir [5].
Bunlar:
 Fiziksel güvenlik: Bilgisayarların fiziksel olarak
güvenliğinin sağlanması aĢamasıdır. Bu aĢama için
kartlı giriĢ veya parmak izi okuyucu gibi sistemler
kullanılmalı ve giriĢler bu Ģekilde yapılmalıdır.
 Kullanıcı doğrulaması (authentication) yöntemleri:
Kullanıcı doğrulaması için yine her bir kullanıcıya
tanımlanmıĢ akıllı kart, parmak izi okuyucu vb.
biyomedikal sistemlerden faydalanılmalıdır.
 Şifreleme: Güvensiz ortamlar üzerinden aktarılan
verilerin güvenliği için VPN (Sanal KiĢisel Ağ)
kurulması gerekmektedir. Daha sonra ise verilerin
aktarımı sırasında SSL güvenlik sistemi kullanılarak
verilerin güvenliği sağlanmalıdır.
 İnkâr edilmezlik ve mesaj bütünlüğü: Ġnkar
edilemezlik ve mesaj bütünlüğü hususunda ise e-imza
sistemleri kullanılarak sistemde yapılan değiĢiklikler
kayıt altına alınmalıdır.
D. Bilginin Ele Geçirilmesi
Herhangi bir verinin izni olmayan 3. Ģahıslar tarafından
alınması ve kullanılması olayı olarak tanımlanabilir.
E. Veri Yok etme (Destruction of Data)
Bilgisayar sistemlerinin en önemli ve değerli nesneleri
verilerdir. Bu verilerin saklanması ve korunması çok
önemlidir. Günümüzde bu verilerin saklanması ve korunması
için “Veri Merkezleri” kullanılmaktadır. Kurumlar veya
bireysel kullanıcıların bazıları kendi sistemlerini korumak ve
saklamak için aĢağıda belirtilen yapıları kullanmaktadır [5].
 Manyetik: Hard diskler vb,
 Optik: CD, DVD ve Blu-Ray
 Elektronik: Flash bellekler, bellek kartları, tabanlı
ortamlarda depolanmaktadır.

III.

AĞ SALDIRI YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ

A. Ağ Saldırılarında Kullanılan Yöntemler
1) Ticari Bilgi ve Teknoloji Hırsızlıkları
Ticari Bilgi ve Teknoloji Hırsızlıkları ile ağ sistemlerindeki
bilgiler kolaylıkla alınıp kullanılmaktadır. Yapılan bir

teknolojinin baĢka bir yerden alınıp kullanılması, bu yönteme
örnek olabilir [6].
2) Web Sayfası İçeriğini Değiştirme Saldırıları
Web sayfaları, sunucularda 80 portu üzerinden hizmet
vermektedir. Genellikle web saldırıları bu port üzerinden
gerçekleĢtirilir. Bu iĢlem yapılırken dinamik web sayfası
scriptlerinde (Php, Asp, Asp.net vb.) kullanılan SQL sorgu
cümlelerinde bulunan parametrelerde değiĢiklik yapılarak
sistemin içeriği değiĢtirilebilir veya sistemde sıra dıĢı
değiĢiklikler yapılabilir [6].
3) İzinsiz Kaynak Kullanımı
Ağ ortamı büyük bir bilgi havuzu ve paylaĢım alanıdır. Bu
gibi ortamlarda paylaĢılan bilgiler yeterli izinler ve yetkiler
çerçevesinde eriĢilebilir haldedir. Bu izinlerin dıĢında bir
eriĢim yapılıp bilgilerin kullanılması yöntemi izinsiz kaynak
kullanımı olarak tanımlanır [6].
F. Ağ Saldırılarında Kullanılan Teknikler
1)Sosyal Mühendislik
Ġnternet ortamında kullanıcıları kandırma, ikna etme vb.
diğer yöntemleri kullanıp kullanıcı bilgilerinin alınması
tekniğidir [6].
Sosyal Mühendislik; insanlar arasındaki iliĢkilerden veya
insanların dalgınlığından faydalanarak güvenlik süreçlerini
geçme yöntemine dayanan uygulamalara verilen isimdir.
Sosyal Mühendislik uygulaması sırasında temel olarak 3
adımdan oluĢur.
B. Bilgi Toplama,
C. Güven Kazanma,
D. İstismar
2)Ağ Haritalama
Ağ Haritalama, bir ağ sisteminde bulunan donanımların
varlıklarının, aralarındaki iletiĢimi ve verilmiĢ olan eriĢim
haklarının tespiti için kullanılır.
Aktif sistemlerin, aktif servislerin ve iĢletim sistemlerinin
ağ üzerindeki konumlarının belirlenmesi aĢamalarından
oluĢur. Saldırı yapan kullanıcı, ağ sisteminin yöneticisinin ağ
üzerindeki yetkilerine sahip oluncaya kadar bu iĢlemi tekrarlar
[7].
3)Uygulama Zayıflıkları
Uygulamalarda meydana gelen zayıflıklar genelde yazılımcı
tarafından yapılan yapılandırma hatalarından veya sistem
kullanıcılarından kaynaklanan hatalardan meydana gelir. Bu
hataları tespit eden saldırganlar sisteme eriĢip zarar
verebilmektedir [8].
Yazılım yazan amatör programcıların gözden kaçırdıkları
hataları ve açıkları saldırganın, eriĢim yapmak için tespit
etmesi gerekmektedir. Bu iĢlemi yaparken de sistemin log
kayıtlarından yararlanır.
4) Yerel Ağ Saldırıları
Yerel ağda bulunan kullanıcıların, sahip oldukları hakları
kötü niyetli olarak kullanması sonucu oluĢmaktadır.
Bu saldırıların genel olarak yaptıkları iĢlemler kullanıcıların email hesaplarını kontrol etmek, sistemlere giriĢlerde
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kullanılmak üzere belirlenmiĢ Ģifrelerini öğrenmek veya
yetkisi dıĢında bulunan kullanıcı dosyalarına eriĢip
incelemektir [9].
5) Spoofing
Internet veya ağa bağlı sistemden baĢka bir sisteme
bağlanmak istendiğinde, bağlantının yapıldığı IP'nin serverda
farklı gösterilmesi iĢlemine IP Spoofing denir. Bu teknik ile
sisteme giriĢ izni bulunan bir bilgisayarın IP adresini
kullanarak, sistemde bulunan bilgilere baĢka bir bilgisayardan
eriĢim yapılabilir.
6) Hizmet Aksatma Saldırıları (DOS , DDOS)
1.DOS Saldırıları
Dos saldırıları bilgisayar ağ saldırısı olarak bilinmektedir.
Dos saldırıları bilgisayar sistemlerini kullanılamaz duruma
getirebilir ve yapılan iĢlerin aksamasına hatta web ortamında
yapılan saldırılar ile web sayfalarının (Server Sistemi) cevap
verememesine neden olabilir [6].
DoS Ataklarının Türleri
 Service overloading: Bu atak tipi belirli host ve
servisleri düĢürmek için kullanılır. Atak yapan kiĢi özel
port ve host'a bir çok ICMP paketi gönderir. Bu olay
network monitör ile kolayca anlaĢılır.
 Message flooding: Bu türün Service overloading'den
farkı sistemin normal çalıĢmasını engellemez. Yine aynı
Ģekilde gönderilen paketler bu sefer normal olarak
algılanır.
 Clogging: Saldırganın SYN gönderip ACK alıp ondan
sonra da gelen ACK'ya cevap vermeyip sürekli SYN
göndermesinden oluĢur. Bu durum defalarca kez
tekrarlanırsa, server artık cevap veremez hâle gelir. Bu
paketler sahte IP ile gönderildiğinden sistem bunu
anlayamaz ve hizmeti keser.
DoS Atakları İçin Kullanılan Programlar
 Ping of death,
 SSPing,
 Land exploit,
 Smurf,
 Jolt2,
 Bubonic.c,
 Targa
Dağıtık Servis Reddetme (DDoS)
Saldırgan daha önceden taslağını yaptığı ve uygulamak için
hazırladığı adımları birden fazla makine üzerinden hedeflenen
bilgisayarlara saldırı yaparak sistemin cevap veremeyip servis
dıĢı kalmasına neden olabilir. Bu saldırı tipinde saldırganı
bulmak oldukça zordur. Çünkü saldırgan hedef bilgisayarlara
yapmıĢ olduğu saldırıları tasarladığı birden fazla bilgisayar
üzerinden gerçekleĢtirmektedir. Bu da Firewallerin saldırı
kaynağını tespit etmesinde karmaĢıklığa neden olur [10].
Normal
bir
saldırıyı
Firewaller
pasif
duruma
getirebilmektedir. Fakat DDos saldırılarında Firewaller dahi
pasif duruma gelip hizmet verememektedir. ĠĢte bu özelliği
onu DoS saldırısından ayıran en önemli özelliğidir.

DDoS Atakları İçin Kullanılan Programlar
 Trinoo
 TFN
 Stacheldraht
 Shaft
 TFN2K
 Mstream
DDoS Saldırı Yöntemi
Tüm DDoS programları iki safhada çalıĢır.
Mass-intrusion Phase: Bu safhada DDoS saldırısı yapacak
olan sistemlere ulaĢılır ve saldırıyı gerçekleĢtirecek olan
programları yükler. Bunlar birincil kurbanlardır.
DDoS Attack Phase: Bu safhada ise belirlenen diğer
sistemlere saldırı yapılır ve bu saldırılarda birincil kurbanlar
kullanılır.
G. Virüs, Worm , Trojan Kullanımı
1)Virüs
Bilgisayar virüsleri, çalıĢtığında bilgisayara değiĢik
Ģekillerde
zarar
verebilen
programlardır.
Virüsler
çalıĢtırıldığında programlanma Ģekline göre bilgisayara zarar
vermeye baĢlar. Ayrıca, tüm virüs kodları bir sistemde aktif
hale geçirildikten sonra çoğalma özelliğine sahiptir [11].
Bilgisayar virüsleri bazı özelliklere sahiptir bunlar;
 ".exe", ".com" gibi dosyalara bulaĢırlar,
 Virüsler kendini otomatik olarak çoğaltırlar,
 Virüsün bulaĢtığı program bir süre normal çalıĢır.
 Virüsler
bulaĢtıkları
programların
özelliklerini
değiĢtirirler.
 Bu yazılımlar kendi kendine çalıĢacak Ģekilde sabit
diske kaydedilirler ve programlanırlar [12].
2)Worm
Worm (Kurt) bağımsız çalıĢan bir virüs programdır. Bu virüs
programı kendini bir bilgisayardan ötekine kopyalayarak
çoğalır. Genellikle network sistemlerinde yani bir iletiĢim ağı
üzerinde
bulunan
bilgisayar
sistemleri
aracılığıyla
kopyalanarak yayılırlar. Diğer virüslerden farklı olarak, baĢka
programlara sıçramaz. Wormlar ağ içinde dolaĢarak, iletiĢimi
yok edebilirler. Bazen de bulaĢtığı bilgisayara ait verileri
baĢka bir bilgisayara gönderebilir [13].
3)Trojan
Trojen, bir program içine gizlenen ve bilgisayarınızda gizli
iĢlemleri yapmak üzere kullanılan yazılımlardır.
Trojenler genellikle,
e-postaların içine yerleĢtirilerek
gönderilirler. Trojenler kendi kendine çalıĢamazlar, ancak
diğer bir yazılım çalıĢmasıyla aktif olurlar.
IV.

ĠSTATĠKSEL ANALĠZĠ

2009 ile 2013 Yıllarında yapılan saldırılar ve bu saldırıların
hangi servislere yapıldığı hakkında bilgi verilecektir. Yapılan
saldırıların ülke bazında yüzdelik olarak karĢılaĢtırmaları ve
hangi ülkelerin daha çok saldırıya maruz kaldıkları analiz
edilecektir.
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Tablo 1: 2009 Yılı Ülke Bazında Saldırıları Yüzdeleri [14]
Ülkeler
Saldırı Yüzdesi
Çin
31.07 %
Rusya
9.82 %
India
6.19 %
Amerika
4.60 %
Almanya
3.08 %
Fransa
1.74 %
Ukrayna
2.20 %
Büyük Britanya
1.31 %
Brezilya
1.43 %

Tablo 4: 2012 Yılı Ülke Bazında Saldırıları Yüzdeleri [15]
Ülkeler
Saldırı Yüzdesi
Çin
30.59 %
Rusya
13.42 %
India
9.52 %
Amerika
19.20 %
Almanya
7.30 %
Fransa
4.66 %
Ukrayna
3.91 %
Büyük Britanya
3.60 %
Brezilya
3.28 %

Tablo 1’de saldırı yapılan ülkeler ve yüzdeleri verilmiĢtir.
Çin'e yaklaĢık %32 oranında bir saldırıda bulunulmuĢtur. Çin
ile diğer ülkeler arasında büyük ölçüde bir fark olduğu
görülmektedir. Rusya’ya ise yaklaĢık olarak %10 oranında bir
saldırı yapılmıĢtır. Diğer ülkelere bakıldığında ise ortalama
%3’lük bir saldırıya maruz kaldıkları görülmektedir.

Tablo 4’te ise 2012'de saldırıların 2011 yılında yapılan
saldırı yüzdeleriyle orantılı bir Ģekilde devam ettiği
görülmektedir.

241900241
900r1l

Tablo 2: 2010 Yılı Ülke Bazında Saldırıları Yüzdeleri [14]
Ülkeler
Saldırı Yüzdesi
Çin
18.05 %
Rusya
13.18 %
India
8.52 %
Amerika
5.25 %
Almanya
3.01 %
Fransa
2.38 %
Ukrayna
2.34 %
Büyük Britanya
1.60 %
Brezilya
1.57 %

019001219
151900241
00r1l
900r1l

019002419
019001219
219002419
00r1l
00r1l
219000190
00r1l
219004819
0r1l
00r1l

201900481
900r1l

191900019
00r1l

SYN PUSH
ACK
ICMP
RESET
SYN

Tablo 2’de yine Çin’in en fazla saldırıya maruz kaldığı
görülmektedir. Fakat 2009 yılı ile karĢılaĢtırıldığında ise
düĢme olmuĢtur. Rusya’ya yapılan saldırıların yaklaĢık %3 bir
artıĢ göstererek %13 düzeyine düĢmüĢtür. Diğer ülkelere
bakıldığında ise ortalama olarak yine %3’lük bir saldırıya
maruz kaldıkları görülmüĢtür.

719002419
019001219
00r1l
219000190
00r1l
0r1l

UDP
DNS Attacks
POST
SSL GET

UDP Fragment
GET
PUSH
SSL POST

ġekil 1: 2012 Yılı Saldırı Türleri Grafiksel Gösterimi [15]
5190001900
1190001900
2190001900
2190001900
3190001900
4190001900r1lr1lr1l r1l
4190001900
r1l r1l
r1l
5190001900
r1l
8190001900
r1l

Tablo 3: 2011 Yılı Ülke Bazında Saldırıları Yüzdeleri [15]
Ülkeler
Saldırı Yüzdesi
Çin
30.59 %
Rusya
13.40 %
India
9.51 %
Amerika
19.20 %
Almanya
7.29 %
Fransa
4.66 %
Ukrayna
3.92 %
Büyük Britanya
3.59 %
Brezilya
3.29 %

1419000190
0r2l

1719000190
0r1l

TCP/5900
Microsoft DS
MYSQL

Tablo 3’te Çin’in 2011 yılında 2010 yılına oranla çok fazla
bir Ģekilde saldırıya maruz kaldığı görülmektedir. Diğer
yandan Amerika BirleĢik Devletlerine yapılan saldırılar 20102011 yıllarına oranla artıĢ gösterip %20’ye ulaĢmıĢtır.

HTTP
SSH
Inject

TFTP
MSSQL
Other

Teredo
TCP/9988

ġekil 2: 2013 Yılı Mart Ayı Saldırı Yapılan Servisler [16]

ġekil 2’de günlük yapılan servis aksatma saldırıları
gösterilmiĢtir. Görüldüğü üzere yapılan atakların %50’sine
yakını TCP/5900 servisine yapılmıĢtır. %17’lik bir kısım Http
servisine ve SSH, UDP, Mysql, Mssql servislerine de ortalama
%3 oranında bir saldırıda bulunulmuĢtur. Diğer servis
noktalarına ise %5’lik bir saldırı yapılmıĢtır.
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Hindistan gelirken, bilahare bu sıranın Amerika'ya geçtiği
görülmektedir.

Tablo 5: 2013 Yılı Mart Ayı Ülke Bazında Saldırılar[16]
Ülkeler
Atak Sayısı
Saldırı Yüzdesi
Amerika
168.29
17.5 %
Iran
167.47
17.4 %
Büyük Britanya
96.79
10.11 %
Tayvan
75.23
7.8 %
Çin
69.15
7.2 %
Güney Kore
65.14
6.8 %
India
40.00
4.2 %
Kolombiya
39.09
4.1 %
Arjantin
27.93
2.9 %
Bulgaristan
19.15
2.0 %
Diğer
193.09
20.1 %

9190001900r2l
Miktar (%)

30190001900r1l
20190001900r1l
10190001900r1l
0190001900r1l

Tablo 5’de ülke bazında günlük yapılan saldırılar
gösterilmiĢtir. Yapılan saldırıların büyük bir bölümünün
Amerika’ya yapıldığı gözlenmektedir. Ġran’a yapılan saldırı
yüzdesinin Amerika BirleĢik Devletleri ile çok yakın olduğu
görülmektedir. Geriye kalan 8 ülkede ortalama %5 bir saldırı
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tablo 6: 2013 Yılı Mart Ayı Ülke Bazında Saldırı Yüzdeleri
Ülkeler
Saldırı Yüzdesi
BangladeĢ
13.5%
Beyaz Rusya
9.2%
Rusya
8.8%
Tayvan
7.8%
India
7.4%
Ermenistan
7.4%
Ukrayna
7.3%
Kazakistan
5.6%
Moldova
5.5%
Romanya
5.1%
Vietnam
5.0%

05

05

14

06
09

06
07

09
07
07

BangladeĢ
India
Moldova

Beyaz Rusya
Ermenistan
Romanya

08

Rusya
Ukrayna
Vietnam

Tayvan
Kazakistan

ġekil 3: 2013 Yılı Mart Ayı Ülke Bazında Saldırı Yüzdeleri Grafiksel
Gösterimi

Tablo 6’da 2013 yılı Mart ayı saldırı yapılan ülkeler ve
yüzdeleri verilmiĢtir. Verilere göre BangladeĢ 2009-2012
yıllarında saldırı sayısı çok fazla olmadığı halde bu dönemde
(2013 yılı ilk 3 ayı) yaklaĢık %14 oranında bir saldırının
yapıldığı görülmektedir.
ġekil 4'te 2009-2012 yılları arasında en çok siber saldırıların
hangi ülkelere yapıldığı kıyaslamalı verilmiĢtir. Çin en fazla
saldırılan ülke konumundadır. BaĢlangıçta üçüncü sırada

Çin
Amerika
Ukrayna

Rusya
Almanya
Büyük Britanya
Yıllar

India
Fransa
Brezilya

ġekil 4: 2009 - 2012 Yılları Arası Ülke Bazında Saldırı Sayıları

V.

SONUÇ VE GÖRÜġLER

Bu çalıĢma için literatür araĢtırması yapılırken, saldırıların
ülkelere içten mi yoksa dıĢ ülkelerden mi yapıldığı analizi
yapılamamıĢtır. Bu nedenle saldırının yarı yarıya ülke içi ve
ülke dıĢından yapıldığı varsayılmıĢtır.
Ağ saldırılarının son yıllarda çoğaldığı bilinmektedir. Bu
saldırıların yapılmasının nedenlerinden biri, güç gösterisi
olabilir. Özellikle terör grupları bu tür bir güç gösterisini
propaganda amacıyla kullanabilmektedir. Saldırıların diğer bir
kısmı ise menfaat sağlama amaçlı yapılabilmektedir.
Bu araĢtırmada en çok saldırı yapılan ülkeler sıralanırken,
ülke nüfuslarının etkili rol oynadığı söylenebilir. Çin Dünyada
en fazla nüfusa sahip bir ülkedir. Bu ülkeye fazla saldırının
yapılması, ülke içi nüfusu ile ilgili olduğu tahmin
edilmektedir.
Çin dünyada patent haklarını tanımayan ülkelerin baĢında
yer almaktadır. Her gördüğü alet veya cihazın çakmasını
yapan bir özelliği vardır. Büyüme hızı bağlamında son yıllarda
lider konumda olan Çin, teknolojik sırları aĢırma eğiliminden
ötürü, ülke içinde saldırılara mazur kalması da söz konusu
olabilir. Çin'de Ģirketlerin birbirlerinin teknolojik bilgilerini
elde etmek için de ülke içinde karĢılıklı saldırlar
düzenledikleri, kuvvetli bir görüĢ olarak ortaya çıkmaktadır.
2009 ve 2010 yıllarında en çok saldırı yapılan ülkeler
sıralanmasında ikinciliği Rusya'nın elinde bulundurduğu, ama
daha sonraki yıllarda (2011 ve 2012) ikinciliğin Amerika
BirleĢik Devletlerine geçtiği görülmektedir.
Amerika'nın ikincilik sırasına yükselmesinin sebepleri
arasında 11 Eylül saldırıları sonrasında, Amerika BirleĢik
Devletlerinin Ġslam ülkelerinde sürdürdüğü savaĢların etkili
olabileceği değerlendirilmektedir. SavaĢlarda yakınlarını,
kendi halklarını kaybeden bir kısım biliĢimle uğraĢan
insanların; intikam amaçlı saldırılar düzenleyebilecekleri
tahmin edilmektedir.
Hindistan, Çin'den sonra Dünya'da en fazla nüfusa sahip
ikinci ülke konumundadır. Hindistan'ın en büyük
özelliklerinden birisi, biliĢimin yazılım sahasında çok hızlı
yükselen bir gidiĢat sergilemesidir. Yazılım geliĢtirme
sürecinde, rekabet ve ticari kaygılar nedeniyle ülke içerisinde
karĢılıklı saldırıların yapılması, kabul edilebilecek görüĢler
arasında yer alır.
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F. Şengül ve A. Varol
Bu çalıĢmanın saldırıların içeriden mi yoksa dıĢarıdan mı
yapıldığı verileri ile analiz edilmesi, daha sağlıklı sonuçların
ortaya çıkmasını kolaylaĢtıracaktır.
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Özet—İnternet, günümüzde hemen hemen herkesin her
ortamda kullanabildiği bir araç haline gelmiştir. Bununla
beraber suç ortamları da değişiklik göstererek sanal ortamlara
taşınmıştır. İnternet ve gelişen teknolojik araçlar kullanarak
işlenen suçlar, genel olarak “bilişim suçları” olarak
adlandırılmaktadır.
Geniş
kitleleri
hedef
alabilmesi,
uluslararası sınırlara taşınabilmesi, takibinin zorluğu ve suçun
kolayca işlenebilmesi yönüyle günümüzde çok yoğun bir şekilde
bilişim suçları ile karşılaşılmaktadır. Bilişim suçları kendi
içerisinde çok çeşitli şekillerde işlenebilmektedir. Bu çalışmada,
internet kullanıcılarını hedef alan çeşitli bilişim suçları ve
suçlara zemin hazırlayan tehlikeler bahsedilmiş olup internet
ortamında güvenli bir şekilde gezinebilmek için dikkat edilmesi
gereken konular irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler—İnternet, bilişim suçu, güvenlik
Abstract—Internet, became a tool that almost everyone use in
everything. Besides, the crime also shifted place to cyber space.
Crimes commited with internet and improved tehcnological
tools are generally called “cyber crime”. Cyber crime is often
faced as it can target wider range of victims, can be carried out
to international borders, its difficultiness to track and its
easiness to commit. Cyber crimes commited in various ways. In
this study, various cyber crimes that targets the internet users
and the hazards that lead up to crimes are mentioned and the
subjects that are significant when surfing through internet
securely.
Keywords—Internet, cyber crime, security

I. GİRİŞ

Şekil 1. Son 3 yıl içerisinde internet kullanımı[1]

İnternetin büyük bir gelişme kaydederek dünyadaki
bilgisayar kullanıcıları arasında bağlantıyı sağlaması
nedeniyle suç işlemeye meyilli kişi ve gruplara da yeni suç
alanları doğmustur. Bilişim suçları biçimleri; kişisel gizlilik
ihlalleri, bilişim korsanlığı, bilgisayar casusluğu, yazılım
korsanlığı ve diğer ürünlerin korsanlığı, bilgisayarla sabotaj
ve gasp, bilgisayar sahtekârlığı, yasadışı ve zararlı içerik,
hayata saldırı, örgütlü suç, elektronik savaş olmak üzere
değerlendirmeye alınmaktadır [2]. Türkiye’de 1990-2011
yılları arasında işlenen suçlara göre toplam dava sayılarının
dağılımı Şekil 2’de görülmektedir [3].

M

odern dünyanın temelinde hızla yer alan internet, en
çok kullanılan araçlardan biri haline gelmiştir. Gün
içerisinde internetin kullanımı her alanda artmış, internete
bağlanmayan insan sayısı gittikçe azalır duruma gelmiştir.
Bankacılıktan alışverişe, şans oyunlarından televizyon
izlenmesine, sosyal ağlardan kitap okuma alışkanlıklarına
kadar hemen hemen her türlü aktiviteler günümüzde internet
tarafından sağlanabilmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2012 yılı sonunda,
Türkiye’de yetişkin bireylerde (16-74 yaş grubu) internet
kullanımına dair yapmış olduğu istatistikten elde ettiği
veriler Şekil 1’de görülmektedir. İnternet kullanımında
yıllara göre gözlenen hızlı artış dikkat çekmektedir. Bu artış
muhtemelen ilerleyen yıllarda da yine benzer şekilde
gerçekleşecek gibi görünmektedir.
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Şekil 2. Bilişim Suçlarına ait davaları dağılımı

G.M.Hilmi ve M.Karabatak
Bilişim suçlarındaki artış oranı dolayısıyla bu suçları
işleyenlere karşı çeşitli yaptırımlar getirmesi amacıyla
Avrupa Konseyi tarafından bilgisayar suçlarını ve internet
suçlarını gözeten ilk uluslararası sözleşme imzalanmıştır. Bu
sözleşme ulusal kanunların uyumunu sağlayarak, araştırma
tekniklerini geliştirerek ve ülkeler arası işbirliğini artırmayı
hedeflemiştir. Bu sözleşme 23 Kasım 2001 tarihinde imzaya
açılıp 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlülüğe girmiştir.
Türkiye bu sözleşmeyi 10 Kasım 2010’ da Strasbourg’da
imzalamıştır.
Bilişim suçlarına karşı Türk Ceza Kanunu’nda da (TCK)
çeşitli hükümler yer almaktadır. Özellikle TNK’nın onuncu
bölümündeki 243-246 maddeleri, bilişim alanındaki suçlara
karşı hükümler yer almaktadır. Bu Bilişim sistemine girme
ile ilgili Madde 243 düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan
hüküm şu şekildedir; ―Bir bilişim sisteminin bütününe veya
bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya
devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para
cezası verilir. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok
olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.‖
Sistemi engelleme, bozma, verileri yoketme veya
değiştirme ile ilgili düzenlenen Madde 244; ―Bir bilişim
sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir bilişim
sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya
erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri
başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin bir banka veya kredi
kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim
sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı
oranında artırılır. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin
işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının
yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç
oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve
beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.‖
şeklindedir.
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile ilgili
Madde 245; ― Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her
ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran
kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken
kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak
kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla
kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Sahte
oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya
kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına
yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir
suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.‖
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulaması ile ilgili
düzenlenen kanun maddesi olan Madde 246 ise şu
şekildedir; ―Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle

yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur‖ [4].

II. İNTERNET KULLANICILARINA YÖNELİK
SALDIRI YÖNTEMLERİ VE ALINMASI GEREKEN
TEDBİRLER
A. İstenmeyen e-Postalar
Tek seferde yüzlerce kişiye ulaşabilme imkânı, e-posta
haberleşme ortamını cazip bir saldırı ortamına
dönüştürmektedir. Kötü niyetli kişiler için e-posta,
kullanıcılara ve yakınlarına erişim, reklam ve zararlı
programları yayma ortamı anlamına gelmektedir. Ayrıca
kurumsal olarak da kullanılan e-posta ortamı, saldırganların
kurum içi bilgilere ulaşabileceği bir ortam haline de
dönüşebilmektedir.
Saldırganların amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olanlar
e-posta adresleri ve kullanıcı dikkatsizliğidir. Bu durumda
kullanıcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar
bulunmaktadır.
E-posta adresleri erişilebilir alanlarda paylaşılmamalıdır.
Mutlaka yayınlanması gerektiği durumlarda, internet
sayfalarından
otomatik
olarak
e-posta
toplayan
yazılımlardan korunmak için adreslerin doğrudan
paylaşılmaması gerekmektedir. Örneğin: example@xyz.com
şeklinde adresin açıkça paylaşılmasının yerine
example(at)xyz(nokta)com,
example@KALDIR.xyz.com,
example@xyz.com.benikaldır şeklinde
maskelenerek kullanılması veya
example xyz.com
gibi bazı karakterlerin resimle gösterildiği şekilde
paylaşımda bulunulması bu yazılımların e-posta adresini
yakalamasını engelleyecektir.
İstenmeyen e-postaların engellenmesine yönelik bir diğer
yöntem de aynı anda birden çok kişiye mail gönderme
durumunda, kişilerin e-posta adresleri gizli karbon kopya
(BCC: Blind Karbon Copy) adı verilen bölüme yazmak, eposta adresi toplamak için gönderilen mesajların amaçlarına
ulaşmalarını engelleyebilmektedir.
Ayrıca, kimden geldiği bilinmeyen ve istenmeyen epostalara cevap vermemek, postayı alan adresin
kullanılabilirliğinin kontrolünü sağlamalarını mümkün
kılmayacaktır. Bazı kurumların üyelerinin e posta adreslerini
paylaşabildiği söz konusu olduğu için kullanım amacına göre
kullanmak,
kullanıcıları
e-postalardan
ortamının
zararlarından koruyacak diğer bir tedbir olacaktır.
B. Phishing Dolandırıcılıkları
Dilimizde ―sazan avlama, taklit, oltalama‖ şeklinde
tercüme edilen phishing kelimesi, banka hesap numaraları,

121

Online Bilişim Suçları ve Bu Suçlara Karşı Alınacak Önlemler
kredi kartı numaraları, kullanıcı üyelik şifreleri gibi kişisel
bilgilerini ele geçirmek amacıyla, istenmeyen e-posta veya
açılır pencere yoluyla yapılan ve son yıllarda oldukça sık
kullanılan bir siber dolandırıcılık yöntemidir.
Phising saldırı yönteminde; format açısından kullanıcıya
resmi bir banka konseptinde bir e-posta gönderilir ve bu epostada şifre, kredi kartı numarası vb. bilgilerin verilmesi
önerilir. Kullanıcının bu bilgilerini girmesi ile kişisel
bilgileri kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmektedir.
Diğer bir yöntemde, saldırganın önceden tasarladığı bir eposta ile kullanıcıyı güvenilir bir kaynaktan geldiğine
inandırılıp, kullanıcının e-postada verilen linki takip etmesi
istenerek, taklit edilen sahte bir sisteme yönlendirilmektedir.
Kullanıcı farkında olmadan sistem üyeliği, banka hesap
bilgileri, kimlik gibi kişisel bilgilerini bu sahte sisteme
girerek kurumun sisteminde işlem yaptığını zannederken, bu
bilgileri kendi eliyle kötü niyetli kişilere teslim etmektedir.
İnternet
kullanıcılarının
kendilerini
phishing
dolandırıcılıklarına karşı korumaları için dikkat etmesi
gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle hiçbir
bankacılık vb. kurumların, müşterilerinden e-posta yolu ile
kişisel bilgilerini istemeyecekleri, kullanıcılar tarafından
bilinmedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ise
dolandırıcılığın herhangi bir kullanıcıyı etkilememesi ve
büyük boyutlara ulaşmaması için, alınan e-postayı vb.
talepleri hem taklidi yapılan bankaya hem de güvenlik
güçlerine bildirilmesi gerekmektedir.
E-posta mesajlarındaki bağlantılara tıklamak yerine
gönderilen bağlantıları kontrol ederek, web sitesi adreslerini
adres çubuğuna girerek ziyaret etmek, kullanıcıların
güvenliğini sağlayacak tedbirler arasında yer almaktadır.

Kötü amaçlı yazılım içeren sitelerden korunmak için bazı
web tarayıcıları da zararlı yazılım içeren siteleri algılayan
uygulamalar geliştirmiştir. Bu sayede siteye bağlantı
kurulmadan önce kullanıcılar uyarılmaktadır. Sistem,
öncelikle zararlı yazılımlar içerebilen veya kimlik avı
yapabilen sitelerle ilgili bilgileri liste halinde tarayıcıya
indirmektedir. Ziyaret edilmek sitenin adresi ile listedeki bir
adres eşleşiyorsa, tarayıcı bir karar vermek üzere, daha fazla
bilgi almak için kendi sunucularıyla iletişime geçer. Bu
uygulama, ziyaret edilen sitenin riskli olduğuna karar verirse
kullanıcıyı bu konuda uyarır ve neden güvenli olmadığını
açıklar. Bu uygulamalardan faydalanabilmek için
tarayıcıların bu özelliklerinin aktif edilmesi gerekmektedir.
Tarayıcıdaki bu listesinin güncellenmesi için kullanılan
tarayıcının
güncellemeleri
zamanında
yapılması
gerekmektedir.
III. SIK KULLANILAN UYGULAMALARDAKİ GÜVENLİK
RİSKLERİ
A. E-ticaret Uygulamaları
Elektronik ticaret, bilgisayar ağları aracılığı ile ürünlerin
üretilmesi, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının
yapılması olarak tanımlanabilmektedir [5]. Son yıllarda eticaret uygulamaları hızla artış göstermektedir. Sürekli yeni
e-ticaret siteleri kullanıma açılmakta ve bu sistemlerin
kullanıcılara sunduğu ayrıcalıklar internet kullanıcılarını
cezbetmektedir. Tablo 1’de, Bankalar Arası Kart Merkezinin
2012 yılında internette yapılan kartlı ödeme işlem raporu
görülmektedir. Talodan da görüldüğü gibi, yapılan işlem
sayısı, son 1 yıl içerisinde dönemler arasında bile değişiklik
göstermektedir.

Bazı phishing e-postaları ise kullanıcı bilgisayarlarına
zarar veren veya kullanıcıların yaptığı işlemleri izleyen
yazılımlar içermektedir. Bu gibi durumlardan korunmak için
kullanıcıların internet ortamına açıldığı sistemlerde zararlı
yazılımlara karşı koruma programları kullanmaları ve bu
programları sık sık güncellemeleri gerekmektedir.

Tablo1. İnternette yapılan kartlı ödeme işlemleri[6].
Dönem
1.Dönem
2.Dönem
3.Dönem
4.Dönem
Toplam

C. Malware İçeren Web Siteleri
Kötü amaçlı yazılım (malware) içeren siteler, bu
yazılımları genellikle kullanıcı bilgisi dışında sisteme
yükleyerek bilgisayara zarar vermek veya bilgisayardan bilgi
çalmak için tasarlanmış uygulamalardır.
Son zamanlarda sıkça bu tarz sitelerin artması, bu zararlı
yazılımlardan korunmak için geliştirilen bazı araçların da
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu araçlar web sitelerini
virüs, trojan, spyware, malware, yasa dışı (warez),
yetişkinlere yönelik müstehcen içerik (adult) ve web exploit
tarzı kötücül uygulamalara karşı online olarak tarayıp,
ziyaret etmeden önce kullanıcıyı uyarırlar. Bu araçların
kullanılması ile web sitelerinin olası zararlarını azaltacaktır.

İşlem Adedi
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı
Yurtiçi
Yurtdışı
Toplam
36.680.541
4.282.400
40.965.941
35.972.706
3.932.838
39.905.544
38.980.054
4.326.073
43.306.127
41.761.267
5.493.088
47.254.355
153.394.568
18.037.399
171.431.967

E-ticaret sistemleri, kullanıcıdan istenen kredi kartı
bilgileri
ile
sanal
ortamda
ödeme
işlemi
gerçekleştirilmektedir. E-ticaret sitelerinde kredi kartları
veya banka kartları aracılığı ile direkt alışveriş imkânı
sağlayan ve ödemeleri banka aracılığı ile kullanıcı hesabına
aktaran sanal pos sistemi kullanılmaktadır. Bir e-ticaret
firmasının, bir bankanın sanal pos sistemini kullanabilmesi
için SSL(Secure Socket Layer) sertifikasının kurulu olması
gerekmektedir. Bankalar sertifikası olmayan sitelere bu
sistemi sağlamayarak, banka da firmanın güvenilirliğini
kontrol etmiş olmaktadır.
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1) Secure Socket Layer SSL (Güvenli Giriş Katmanı)
Netscape firması tarafından 1994 yılında geliştirilen
Secure Socket Layer (Güvenli Giriş Katmanı) protokolü,
internet üzerinden şifrelenmiş güvenli veri iletişimi
sağlamaktadır. Bu protokol özellikle veri gizliliğinin önemli
olduğu uygulamalarda örneğin; e-mail gönderiminde, FTP
transferinde, e-ticaret sitelerinde, internet bankacılığında
kullanılmaktadır [7]. Daha özel bir ifadeyle, SSL bir
güvenlik protokolüdür. SSL protokolü iletilecek veri ve
bağlantı değişkenlerinin nasıl şifreleneceğini belirtir [8].
SSL kullanıcı adı, parola, kredi kartı bilgileri gibi bilgilerin,
gerekliyse tüm oturum bilgilerinin şifrelenerek iletilmesini
sağlar.
SSL sertifikaları üretildiği firmaya, hizmet ettiği alana
yani tarayıcılar tarafından tanınması durumuna, doğrulama
seviyelerine göre çeşitlilik gösterebilmektedir.
Farklı tarayıcılarda konumları değişmekle beraber
tarayıcının herhangi bir yerinde var olan altın renkli asma
kilit resmi kullanıcının SSL güvencesinde olduğunun
işaretidir. Bu kilit resmine çift tıklanarak SSL sertifikasının
kimden alındığı, ürün versiyonu, geçerlilik süresi gibi
bilgileri görülebilmektedir. Ayrıca daha gelişmiş SSL
sertifikası kullanan sistemlerde -tarayıcıya göre değişen yeşil adres çubuğu özelliği mevcuttur. Bu sayede sitenin
güvenilirliği daha net bir şekilde görülebilmektedir.
2) 3D Secure
İnternet üzerindeki alışverişlerin güvenliğinin artırılması
amacıyla Visa ve Mastercard tarafından geliştirilmiştir. Bu
sistemde, herhangi bir ödeme işlemi yapılırken, kullanıcı
kart sahibi olan bankanın web sitesine yönlendirilir. Daha
sonra kredi kartına ait şifre ile onaylama işlemi
gerçekleştirilmektedir. Bu sayede kart numarası başkaları
tarafından biliniyor olsa bile telefona gönderilen onay şifresi
sadece kullanıcı tarafından bilindiği için elektronik güvenlik
sağlanmış olmaktadır. Bu sayede hem kart sahipleri hem de
üye işyerleri olası sahtekârlıklara karşı güvence altına alınır.
Visa Avrupa’nın Almanya, İspanya ve İngiltere’de yaptığı
bir araştırmaya göre, sağlanan güvenlik sayesinde internet
üzerinden alışveriş yapmayan kişilerin %84'ünü alışveriş
yapmaya; internet üzerinden sık alışveriş yapmayan kişilerin
ise %71'ini daha fazla alışveriş yapmaya teşvik edildiği
ortaya konulmuştur [9]. 3D Secure sistemini kullanan
alışveriş sitelerinin tercih edilmesi internet kullanıcılarının
bilişim suçlarına karşı alabilecekleri tedbirlerden bir
tanesidir.
Kullanıcıların bahsedilen özelliklere sahip sistemleri
kullanmasının yanı sıra dikkat etmesi gereken başka hususlar
da bulunmaktadır. Bu hususların başında yer alan ve tüm
kullanıcılar tarafından dikkat edilmesi gereken en önemli
nokta hiçbir e-ticaret sisteminde kredi kartı veya banka kartı
şifrelerinin paylaşılmaması gerektiğidir. Güvenlik açısından

sağlam olan hiçbir sistem, kullanıcılardan şifre talebinde
bulunmamaktadır.
Kredi kartı bilgilerinin sisteme girişi sırasında, keylogger
gibi klavye dinleyici zararlı yazılımların kart bilgilerini elde
edememesi için sanal klavye uygulaması tercih edilmelidir.
Sanal klavye uygulamasının bulunmadığı sistemlerde ise
önemli bilgiler klavye ve fare kullanarak karışık bir şekilde
girilmesi olası tehlikeleri engelleyecektir. Örneğin girilecek
bilgi ―parola‖ ise, ―rola‖ yazıp fareyle en başa geçildikten
sonra ―pa‖ yazılması durumunda klavye izleyen programlar
şifreyi ―rolapa‖ olarak görecek ve bu bilgi kötü niyetli
kişilerin eline geçtiğinde hiçbir anlam ifade etmeyecektir.
Ayrıca online alışveriş işlemleri, internet cafe gibi
internetin ortak kullanıldığı alanlar yerine kişisel
bilgisayarlardan gerçekleştirilmedir. Kişisel bilgisayarlarda
kurulu antivirüs programlarının sık sık güncelleştirilmesi,
işletim
sistemlerinin
ve
kullanılan
tarayıcının
güncelleştirilmesi gibi rutin yapılması gereken güvenlik
önlemlerinin alınması gerekmektedir.
B. İnternet Bankacılığı Uygulamaları ve Dikkat Edilmesi
Gerekenler
Günümüzde internet üzerinden hesap bakiyesini
sorgulamak veya havale yapmak gibi parasal işlemlerin
gerçekleştirilebileceği, internet bankacılığı uygulamaları,
bankaların
kullanıcılara
sunduğu
sık
kullanılan
uygulamalardan birisi haline gelmiştir. İnternet üzerinde
çoğu uygulamada olduğu gibi bu uygulamaların
kullanımında da çeşitli güvenlik tehditleri ile karşılaşılmakta
ve kullanıcıların bunlara karşı dikkat etmesi gereken önemli
noktalar bulunmaktadır. Kullanıcıların bazı tedbirleri
almadığı durumda, kendilerini attıkları tehlikenin boyutu çok
ciddi seviyelere çıkmaktadır.
İnternet
ortamında
kullanılan
birçok
sistemin
yaratabileceği tehlikelerden korunmak için yapılması
gereken gibi, internet bankacılığı uygulamalarını kullanan
kullanıcıların da saldırılara maruz kalmaması için kurulu
antivirüs yazılımlarını sık sık güncellemesi gerekmektedir.
Zararlı yazılımların, bilgisayar alışkanlıklarında fark
edemeyecekleri şekilde, kullanıcıları tuzağa düşürecek
uygulamaları bulunmaktadır. Bunlardan biri de ―Sık
Kullanılanlar‖ klasöründe yer alan adresleri değiştirilebilen
yazılımlardır. Bu yazılımların var olabileceği varsayılarak,
bankaların web adreslerine bu klasör kullanılarak
ulaşılmamalıdır. Kullanıcılar bankanın web adreslerini adres
çubuğuna kendileri yazarak, adresin ―https‖ ile
başladığından emin olması gerekir.
İnternet
bankacılığı
sistemine
girmeden
önce
bilgisayardaki tüm programların ve tarayıcı pencerelerinin
kapatılması kullanıcı güvenliğini artıracaktır. Online
alışveriş kullanımında olduğu gibi internet bankacılığı
kullanımında da internet cafe gibi internetin ortak
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kullanıldığı alanlar yerine kişisel bilgisayarlar tercih
edilmelidir.
Kullanıcıların online ortamda dikkat etmesi gereken
noktalar dışında, düzenli olarak hesap hareketlerini ve
bakiyelerini gözden geçirmeleri gerekmektedir. Şüpheli
durumun gerekli mercilere bildirilmesi, olası bir
dolandırıcılıkta, olayın en yakın zamanda çözümlenmesini
sağlayarak dolandırıcıların başka mağduriyetlere sebep
olmasını engellenecektir.
C. Sosyal Medya ve Güvenlik
Sosyal Medya; Web 2.0 üzerinde çeşitli amaçlar içeren
içeriklerin ve yapılanmaların kullanıcı merkezli bir şekilde
üretilmesine ve geliştirilmesine imkan sağlayan online
uygulamalar bütünüdür [10]. Sosyal medyanın hemen her
çevreden kullanıcılarının olması ve çok hızlı yayılması onun
takibini ve kontrolünü zorlaştırmaktadır. Kullanıcıların bu
uygulamalarda gezinirken güvenliklerini tehlikeye atacak
durumları en aza indirgemek için dikkat etmesi gereken
birçok unsur bulunmaktadır.
Bir sosyal medya sistemine üye olurken, kullanıcıların
hangi şartlar altında üye olduğunu ve hangi şartları kabul
ederek o sistemden faydalandığına dikkat etmesi
gerekmektedir. Kişisel güvenlik için bu konu çok önemlidir,
çünkü bazı şartlarda kullanıcıların resimleri, isimleri
reklamlara dâhil edilebilmekte ve kullanıcılar üzerinden
pirim yapılabilmektedir. Kullanıcıların hangi kişisel
bilgilerin paylaşılabileceği ve iletişim kurulacak kişilerin
seçimi gibi bazı ayarların bulunduğu, sistem içerisinde
oluşturulmuş gizlilik ayarı bölümündeki ayarlarına dikkat
etmeleri gerekmektedir.
Sosyal
medya
içerisinde
çeşitli
uygulamalar
geliştirilmekte
ve
kullanıcıların
bu
uygulamaları
kullanabilmeleri için onlardan bazı yetkiler istenmektedir.
Böyle bir durum söz konusu olduğunda, yetki verme
konusunda kullanıcıların dikkatli olması gerekmektedir.
Sosyal medya üyeliklerinde kullanılan şifreler içerisinde
kişisel
bilgilerin
bulunmamasına
dikkat
edilmesi
gerekmektedir. Doğum tarihi, evlilik yıldönümü, memleket
bilgisi gibi kullanıcı bilgilerinin ön planda olması sebebiyle,
şifrelerin deneme yanılma ile ele geçirilmesi durumunda ilk
bu bilgiler denenecektir.
Dikkat edilecek diğer bir hususta, kullanılan sistemde
güvenli gezinme ayarlarından, ―sisteme güvenli bağlantı
(https) üzerinden bağlanma‖ seçeneği aktive edilmelidir.
Sosyal paylaşım sitelerinde var olan akraba ilişkilendirme
özelliği ve diğer paylaşımlar nedeni ile kullanıcılar
profillerinde akrabalarını deşifre edebilmektedirler. Çoğu
kullanıcının gözünden kaçan bu önemli nokta, dayı bilgisinin
paylaşılması ile anne kızlık soyadı bilgisinin de paylaşıldığı
gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bilindiği gibi anne kızlık
soyadı birçok kurum ve kuruluşta anahtar kelime özelliği

taşımaktadır. Bu nedenle anne kızlık soyadı bilgisinin
paylaşılmaması son derece önemlidir. Kullanıcıların sadece
dayı bilgisiyle değil, dayı çocukları ya da dayı eşi vb.
bilgilerlede anne kızlık soyadı bilgisinin paylaşıldığını göz
ardı etmemesi gerekir.
D. Web Uygulamalarında Kullanılan Şifre Güvenliği
Kullanıcıların web ortamındaki her türlü gizli bilgilerinin
tutulduğu uygulamalara, banka hesaplarına, e-posta
hesaplarına, sosyal medya uygulamalarına şifreler
yardımıyla ulaşılır ve bu kişisel bilgiler şifreler yardımıyla
korunmaya çalışılmaktadır. Böyle bir durum söz konusu
olduğu için de kötü niyetli kişiler için şifreler en önemli
hedef olmaktadır. Şifrelerin kötü niyetli kişiler tarafından
çalınması olayları gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle
kullanıcı şifre seçiminde ve şifresini saklamada bilinçli
olmalıdır.
Kullanılan bilgisayar sistemindeki işletim sistemi
üzerinden de şifrelerin ele geçirilmesi söz konusu
olabilmektedir. Kötü niyetli kişiler, şifre kırma programları
ile ya da ağdaki paketleri yakalayarak şifre elde etmeye
çalışabilirler. Çok kullanıcılı işletim sistemlerinde kullanıcı
şifreleri tek yönlü özet (hash) fonksiyonlarına sokulduktan
sonra sistemde saklanırlar. Kullanılan özet algoritmasının
güvenilirliğine bağlı olarak bu bilgiyi ele geçiren bir
saldırgan zor kullanma (brute force) metodu ile saklı şifreleri
bulabilir. O halde kullanıcı şifre bilgilerinin saklandığı
dosyanın kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için işletim
sistemi ve sistem yöneticisi tarafından gerekli önlemlerin
alınması gereklidir. İşletim sistemi, sistemde kurulu güvenlik
duvarı, sistemde kurulu antivirüs yazılımları ve kullanılan
uygulama yazılımları seçiminde ve güncelleme işlemlerinde
dikkatli olunması gerekmektedir [11].
Kullanıcı için en büyük sorun şifreyi sık sık unutmasıdır.
Bu sebeple doğum yeri, doğum tarihi, köpeğinin adı, sevdiği
bir futbolcunun adı gibi unutulmayan sözcükler şifre olarak
seçilmektedir. Yazılım geliştirici uygulama tarafında ne tür
önlem alırsa alsın, saldırgan için bu tarz bir şifreyi tahmin
etmek ve kırmak çok kolaydır.
Kullanıcının kendine şifre seçerken; ad, soyad, doğum
günü, aile bireylerinin adları, çalıştığı kurum gibi tahmini
kolay kişisel bilgiler, anlamlı sözcükler tek başına şifre
olarak seçilmemelidir. Büyük küçük harf, rakam ve
karakterlerin
karışımından
oluşan
uzun
şifreler
kullanılmalıdır. Kullanıcı şifrelerini hatırlamakta güçlük
çekiyorsa, güvenliğinden emin olduğu bir yere yazıp
saklamalı, şifresini başkalarıyla paylaşmamalıdır. Şifresini
ikinci bir şahısla paylaşma zorunluluğu olur ise zorunluluk
durumu kalktığında şifresini değiştirmelidir.
Çoğu kullanıcı farklı şifreler kullanıldığında bunu
hatırlamanın çok zor olduğu gerekçesi ile aynı şifreyi birçok
sistemdeki üyeliği için kullanmaktadır. Üye olunan her
sistemde farklı şifre kullanan kullanıcıların sayısının yapılan
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anket çalışmalarına göre bir hayli az olduğu belirtilmiştir.
Yapılan araştırmaya göre internet kullanıcılarının %61’ i
hemen hemen her yerde aynı şifreyi kullanmaktadır [12].
Her sistemde aynı parolayı kullanmak durumunda oluşan
tehlike, kullanılan parolanın tahmin edilebilirliğinin zor
olması ile de geçebilecek şekilde değildir.

[8]

Farklı sitelere farklı şifreler koyabilmek ve bunu kolayca
akılda tutabilmek için kullanıcıların kendileri için
geliştirecekleri algoritmal şifreler kullanması daha doğru
olacaktır. Kullanıcıların kendi üretecekleri algoritmalar ile
geliştirilen şifre üretimine kullanılabilecekler karakterler,
aşağıdaki şekilde verilebilir.

[11]

[9]

[10]

[12]

 Site adının kaç karakter olduğu bilgisi,
 Toplam karakter sayısı çiftse ―ç‖ ,tek ise ‖ t‖ karakterleri
ile gösterilmesi,
 Site adının ilk karakteri/son karakteri,
 Site adının ilk/ ikinci/sonuncu karakterinin sesli veya
sessiz harf olması durumunun bazı karakterlerle
gösterilmesi.
Yukarıda belirtilen kriterlere ek olarak her kullanıcı
üretebileceği parametreler ile unutulmayacak şekilde farklı
şifrelere sahip olmaları mümkün olabilmektedir.
IV. SONUÇ
Bilişim teknolojilerinin hızla artışıyla beraber artan
bilişim suçlarına karşı, bilgi ve veri güvenliği konusunda en
zayıf halkayı oluşturan kullanıcı faktörünün bilişim suçları
hakkında yeterli donanıma sahip olması gerekmektedir.
Kötü niyetli kişilerin kullanıcıdan kaynaklanacak en ufak
dikkatsizlik anını bile değerlendirerek saldırı yöntemlerini
uygulamaktadır. Bilişim suçlarına karşı alınması gereken
tedbirler, günlük bilgisayar kullanım alışkanlıkları arasında
yerini aldığında, olası tehlike durumları en aza
indirgenecektir.
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Özet—Bu çalışma siber güvenlikte iki ana odak noktası
arasındaki farkları ortaya koymaktadır: bilgisayar ağları ve
yazılım veya uygulama güvenliği. Tehditler uygulama katmanına
yönelirken, savunma genellikle bağlantı, internet ve nakliye
katmanlarına doğru yoğunlaşır gözükmektedir. Bu çalışma en son
istatistiklerle doğrulanan söz konusu dengesizliğe işaret
etmektedir: dünya çapında etkiye sahip olan son siber saldırılar
ve hatta son zamanlarda Türkiye’deki gibi bilgi ve siber güvenlik
literatüründe ve konferanslarında kapsanan konularda bu
dengesizlik ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler—Siber güvenlik, ağ güvenliği, güvenli
yazılım, uygulama güvenliği
Abstract—This study presents the differences of two main focus
points on cyber security: computer networks and software or
application security. While the threats are heading towards the
application layer, the defense seems to mainly concentrate on link,
internet and transportation layers. This study addresses the
imbalance that is confirmed with the latest statistics: latest cyber
attacks having worldwide impact, and even in the topics covered
in information and cyber security literature and conferences like
the ones in Turkey lately.
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I.

GĠRĠġ

ĠBER güvenlik, kiĢilerin, kurumların ve ülkelerin biliĢim
teknolojilerine dayalı bir Ģekilde etkileĢim içinde
bulunduğu sürekli geliĢen ve geniĢleyen siber uzayın, gittikçe
artan ve çeĢitlenen tehditlere karĢı korunması Ģeklinde
özetlenebilir. Siber uzay ise kiĢilerin ve kurumların
güvenliğinden topyekûn güvenliğe doğru evirilmiĢ ve ülkeler
için kara, deniz, hava ve uzay güvenliğinden sonra korunması
gereken çok katmanlı, çok boyutlu ve çok paydaĢlı yeni bir
saha haline gelmiĢtir. Siber güvenliğin sistemlerde var olan
tüm korunmasızlıklar ve bu korunmasızlıkların tehditler
tarafından ne Ģekilde istismar edildikleri gözetilerek bütüncül
bir Ģekilde ele alınması gerekmektedir.
Bu çalıĢmada, siber güvenliği oluĢturan sahalar arasında
yazılım güvenliğinin ağırlığının dünya ve bilhassa ülkemiz
genelinde ne olduğuna dair bir durum tespiti yapılmaktadır.
Siber güvenliği ele alıĢ Ģeklimizdeki eksikliği belirli bir açıdan
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gözler önüne koymaya çalıĢan bu çalıĢmada; yazılım
güvenliğinin siber güvenlik açısından önemi ve tarihi geliĢimi,
yazılım güvenliği yaklaĢımları ve yazılım güvenliğinin temel
unsurları aktarılmaktadır. Bu çalıĢmanın gerek akademik gerek
özel sektör gerekse kamu alanında siber güvenlik
çalıĢmalarında çalıĢma yapmak isteyen kiĢilere yol göstermesi
temenni edilmektedir.
Ġkinci kısımda Türkiye’deki ulusal siber güvenlik yaklaĢımı
özetlenmiĢ; üçüncü kısımda Türkiye’de yapılan akademik
çalıĢmalarda odaklanılan alanlar ortaya konulmuĢ; dördüncü
kısımda bütünsel siber güvenlik bakıĢ açısını oluĢturabilmek
için mevcut tehdit yöneliminde ağdan yazılıma doğru bir
yöneliĢin bulunduğu ortaya konulmaya çalıĢılmıĢ, yazılım
geliĢtirmede uzun dönemdir bilinen korunmasızlıkların neler
olduğu ve bunlara karĢı gerekli tedbirlerin neden yeterince ele
alınmadığı irdelenmiĢtir. Bu kısımda ayrıca 1983’den bu yana
yazılım güvenliği, yazılım kalitesi, siber güvenlik ve ağ
güvenliğinin ne oranlarda ele alındığı ortaya konularak
bütünsel yaklaĢım için değerlendirilebilecek mevcut eğilimler
gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. Altıncı kısımda çalıĢma sonuçları
değerlendirilmiĢ ve özetlenmiĢtir.
II.

ULUSAL SIBER GÜVENLIK YAKLAġIMI

Siber güvenlik dünyada ve ülkemizde geniĢ kapsamlı olarak
ele alınan bir konudur. Siber güvenliğin ulusal güvenliğin
ayrılmaz bir parçası olduğunu fark eden geliĢmiĢ devletlerin bu
konuda stratejik kararlar aldığı ve bu yönde somut adımları
belirlediği görülmektedir [1]. Ülkemizde de bu konuda önemli
giriĢimler baĢlatılmıĢ ve bu konuda koordinasyonu sağlayacak
yapılanmalar tesis edilmiĢtir [2,3].
Özellikle son on yılda yapılanlar incelendiğinde Türkiye’nin
Siber Güvenlik Analizini makro açıdan ele alındığında: Ulusal
Siber Güvenlik Stratejisi, Eylem Planları ve Resmi Raporlar,
Yasal Mevzuat, Sorumlu Erk ve Organizasyonlar, Siber
Güvenlik Programları, Silahlı Kuvvetlerin Faaliyetleri ve
Ulusal/Uluslarası ĠĢbirliği gibi göstergelerde Türkiye’nin Siber
Güvenlik ile ilgili önemli faaliyetlerini görmek mümkündür
[4].
Siber Güvenlik; Bilgi güvenliği, Ağ güvenliği, Ġnternet
güvenliği, Mühim Bilgi Altyapı Koruma ve uygulama
(yazılım) güvenliği gibi sahalar arasında boĢluklar ve aktörleri
arasında iletiĢim noksanlığı bulunan karmaĢık bir ortamı ifade
etmektedir [5]. Bu boĢlukların kapatılması ve iletiĢimin etkin
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hale getirilmesi bu konuda bütünsel bir yaklaĢımın ortaya
konulması ile gerçekleĢebilir. Özellikle akademik çalıĢmalarda
ve her türlü sistematik güvenlik çözüm arayıĢlarında nelere
odaklanıldığının ve hangi noktaların daha az ele alındığının
bilinmesi gerekir.
III.

SĠBER GÜVENLĠKTE ODAKLANILAN ALANLAR

Siber güvenlik ile ilgili düzenlenen konferanslar, özellikle
akademik ve siber güvenlik iĢ kolunun buluĢup son geliĢmeleri
paylaĢtığı önemli etkinliklerdir. Bu çalıĢmada; ülkemizde siber
güvenliğe bakıĢ açısına ölçülebilir bir yanıt bulmak amacıyla;
Türkiye’de 2011 ve 2012 yılları arasında Bilgi ve Siber
Güvenlik ana konusu çerçevesinde yapılmıĢ sekiz (8) büyük ve
tekrarlanan konferans ve bilgi Ģöleni ele alınmıĢtır. Ġçlerinde
üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör Ģirketlerden
oluĢan 88 kuruluĢtan 205 kiĢinin yapmıĢ olduğu 158 bildiri,
konularına göre tasnif edilmiĢtir. Bu etkinliklerle ilgili bilgiler
Çizelge 1’de aktarılmaktadır. Etkinliklerin seçimi ile ilgili bir
hususun belirtilmesi yerinde olacaktır. Türkiye’de tamamıyla
Uygulama ve Yazılım Güvenliği konularını ele alan az sayıda
“çalıĢma günleri” vb. Ģekilde adlandırılan etkinlikler burada
dikkate alınmamıĢtır.

olarak gösterilmiĢtir.
Bu Ģekli değiĢik açılardan yorumlamak mümkündür:
Örneğin, ülkemizin gündemi ile paralellik sergilemesi
açısından, “Adli BiliĢim” ve “Delil” konu baĢlıklarının
etkinliklerde ön planda ele alındığını söylemek mümkün.
“Kablosuz”, “Cep” ve “Bulut” gibi geliĢmekte olan
teknolojilerin de güvenlik bakıĢ açısı ile ele alındığı
söylenebilir.

Tablo 1: Bilgi ve Siber Güvenliği Etkinlikleri
Etkinlik
(3.) Türkiye Büyük Güvenlik
Konferansı
Siber Güvenlik Konferansı
IDC BT Güvenliği Konferansı
(3.) Ġstanbul Bilgi Güvenliği
Konferansı
(6.) Kamu Kurumları Bilgi
Teknolojileri Güvenlik
Konferansı
(5.) Uluslararası Bilgi Güvenliği
ve Kriptoloji Konferansı
(4.) Ağ ve Bilgi Güvenliği
Sempozyumu
NOPcon Bilgi Güvenliği
Konferansı

İnternet Adresi
http://itgsc.issatr.org
http://www.siberguvenlik.org
http://events.idc-cema.com
http://www.istsec.org
http://www.uekae.tubitak.gov.tr
ġekil 1: Etkinliklerde ele alınan siber güvenlik konu baĢlıkları

http://www.iscturkey.org
http://www.emo.org.tr
http://www.nopcon.org

Bu etkinliklerde en çok konu edilen konu baĢlıkları
(büyükten küçüğe): Ağ (Güvenliği), Adli BiliĢim, Cep
(Güvenliği), Kurumsal (Bilgi Güvenliği), Tehdit, (Bilgi
Güvenliği) Standartları, Bulut (BiliĢim), Kimlik Denetimi,
DDoS, Korunma (Yöntemleri), Veri Güvenliği, Farkındalık,
ĠletiĢim (Güvenliği), Saldırı(lar), (Güvenlik) YaklaĢımı, Bilgi
Güvenliği, ISO 27001, VoIP, Kötücül (Yazılım), Sanayi
Güvenliği, Delil, ġifreleme, Yasal (Mevzuat), SIP, Sızma
Testi, Siber Suç, STS (Saldırı Tespit Sistemleri), Kriptografi,
Gizlilik, Kablosuz (Ağ Güvenliği), KEP (Kayıtlı Elektronik
Posta), ĠIT (Ġleri Israrlı Tehdit) olarak saptanmıĢtır.
Ġstatistiksel gerçekleri bazen en iyi ifade etme yolu görsel
tasvir olabilmektedir. Etkinliklerde konu edilen baĢlıkların
dağılımını daha iyi algılanmasını sağlamak amacıyla konu
baĢlıklarının dağılımı, harf büyüklükleri konu ediliĢ sıklığına
göre ağırlıklandırılmıĢ olarak ġekil 1’de bir etiket bulutu

Tüm bunların ötesinde Ģekilden de bir bakıĢta görülecek en
önemli tespit ise, “Bilgisayar Ağları” ya da kısaca “Ağ”
konusunun siber güvenlik ile ilgili etkinliklerde ezici ağırlıkla
ele alındığıdır. 158 bildiri arasında 10 bildiri doğrudan ağ
güvenliğini ele almaktadır (%6). “DDoS”, “ĠletiĢim”, “VoIP”,
“STS”, “Kablosuz”, “DoS”, “IPv6” ve “Güvenlik Duvarı” gibi
ağla ilgili konuları da kattığımızda bu sayı toplam 47’yi
bulmaktadır (%30).
Dağılımla ilgili bu çalıĢmada özellikle paylaĢılmak istenen
tespit ise, etkinlik konularına bakıldığında kısa sunum
biçiminde olsa da 158 bildiri arasında sadece bir tane
bildirinin doğrudan “Yazılım Güvenliği” ile ilgili olmasıdır
[6].
YurtdıĢında bu tespitle örtüĢen bir istatistik, SANS
Enstitüsüne ait bir açıklamada beyan edilmiĢtir [7]. Yine 2011
ve 2012 yılları arasında seçilen 8 (sekiz) Yazılım GeliĢtiricileri
Konferansında Yazılım Güvenliğini konu alan oturumların
sayısı toplam oturumların sayısının % 3,1’idir.
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Bilgisayar Ağlarından Yazılıma Bütüncül Siber Güvenlik Yaklaşımı
IV.

BÜTÜNSEL SĠBER GÜVENLĠK YAKLAġIMI

Tek bir gösterge kabul edilmemesi mümkün olsa da,
ülkemizde Ağ Güvenliği ile Yazılım Güvenliği arasında
orantısız odaklanıĢı irdelemek, ülke olarak siber güvenlikte
bütünsel yaklaĢımı sergilememiz açısından önemli olabilir.
Yazılımın kullanım örneği bağlamında veri ve ağ ile ilgili
iliĢkisi, ġekil 2’deki gibi tasvir edilebilir. Özellikle Ġnternet
ortamında, gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik unsurlarının
korunması gereken veriyi ele alan bir hizmeti düĢünelim.
Hizmetin iĢleyiĢi yazılım ile gerçekleĢmektedir.

ġekil 2: Derinlemesine güvenlik katmanları

Bu örnekte bilgisayar ağları, hizmete dolayısıyla veriye
harici eriĢimi sağlamaktadır. Bilgisayar ağlarında kullanılan
TCP gibi protokollerin bilgi güvenliğini öncelikli Ģekilde
düĢünerek tasarımlanmaması [8], bugüne kadar ağla iliĢkili
yaĢanılmakta olan güvenlik risklerinin ortaya çıkmasına sebep
olmuĢtur [9].
Bu riskler çerçevesinde; ağa yönelik tehditleri bertaraf
etmek için güvenlik duvarı, saldırı tespit sistemleri gibi ağ
odaklı güvenlik önlemleri 1980’li yılardan baĢlayarak
geliĢtirilmiĢ ve kullanılmıĢtır. Son rakamlar ağ güvenliği
konusunun ağla ilgili harcamaların en büyük kalemini
oluĢturduğunu göstermektedir. Kuzey Amerika, Batı Avrupa
ve Asya’da 614 orta ve büyük ölçekli iĢletmede yapılan bir
araĢtırmaya göre 2012 yılana ait ağ harcama planlarının
%46’sı ağ güvenliğine ayrılmıĢtır [10].
Günümüzde ġekil 2’de tasvir edildiği gibi sadece ağ odaklı
bu tür güvenlik önlemleri yetkili ve yetkisiz eriĢimi yazılım
tarafında ayırt edilmemesine neden olabilmektedir. MeĢru ağ
paketleri görünümünde, izin verilen bağlantı noktaları (port)
kullanarak saldırılar doğrudan yazılımı hedef alabilmektedir.
Bu sebeple ağla ilgili tehdit ve korunmasızlıklar hâlâ geçerli
olsa da; saldırıların Bağlantı, Ġnternet ve Nakliye
katmanlarından yukarı Uygulama katmanına doğru kaydığı
gözlemlenmektedir [11].
Temmuz 2010 yılında Ġran’daki kapalı (doğrudan Ġnternet’e
bağlı olmayan) kontrol sistemlerini hedef aldığı rapor edilen
Stuxnet kötücül yazılımında, saldırının ağ üzerinden
baĢlatılmadığı USB bellek ile bir kiĢisel bilgisayara bulaĢtığı
düĢünülmektedir. Kötücül yazılımın buradan da baĢka
bilgisayarlara bulaĢıp, Kontrol Sistemi ağındaki bilgisayarlara
ulaĢtığı; bu arada yukarıda bahsedilen ağ güvenlik ürünlerine

rağmen Ġnternet eriĢimi olan bir bilgisayardan Ġndirme
sürücüsü ile iletiĢime geçip, kendi kendini güncellediği
belirtilmektedir. Ağ güvenlik araçları söz konusu iletiĢimi
meĢru görerek, tespit edememiĢtir. Diğer taraftan, ilk
bulaĢmanın USB bellek ile gerçekleĢmesi dıĢında; diğer
yayılma aĢamaları bazı bilinen yazılım korunmasızlıklarının
yanı sıra o dönemin dört adet ilk gün korunmasızlığı istismar
edilerek gerçekleĢmiĢtir [12].
Siber güvenlik ile ilgili dünya çapında yankı uyandıran bu
örnek ağ odaklı güvenliğin yeterli olmadığını göstermektedir.
Bu tek yönlü odaklanmanın sonucunda uygulama güvenliğinin
sıklıkla bir öncelik konusu yapılmadığı sonucu çıkmaktadır.
Mart 2012’de ortalama 9 yıl deneyimli 567 BiliĢim
Teknolojileri (BT) güvenlik uygulayıcısı ve ortalama 8 yıl
deneyimli 257 yazılım geliĢtirici arasında yapılan araĢtırmada
%63’ü tüm BT güvenlik bütçesinin %20’si veya daha azının
uygulama güvenliğine ayrıldığını belirtmektedirler [13].
Yazılım güvenliğinin adeta görmezden gelindiğini
düĢündüren bu istatistiklerin nedenlerinden biri yazılım
güvenliğinin doğrudan iĢletim sistemi ile ilgili olduğu Ģeklinde
yanlıĢ bir algılama olabilir. Oysaki seyyar iĢletim sistemleri
hariç tutulursa, masaüstü iĢletim sistemleri günümüzde daha
güvenli bir zemin sunmaktadırlar. 2010 yılında ABD ülke
güvenliği kapsamında yapılan çalıĢmaya göre, kullanılan
bilgisayar sistemlerinde saptanan 202 benzersiz yüksek risk
korunmasızlığın sadece %4’ü (13 tane) iĢletim sistemlerine ait
korunmasızlık iken; geri kalan korunmasızlıklar (%96) hemen
hemen her bilgisayarda kullanıla gelen uygulamalara aittir
[14]. 2012’nin ilk yarısına gelindiğinde iĢletim sistemlerindeki
açıklanan korunmasızlık sayısı Ġnternet tarayıcılarının da altına
düĢmüĢtür (iĢletim sisteminde 200’lerde, tarayıcılarda
350’lerde ve uygulamalarda 1400’lerde korunmasızlık
açıklanmıĢtır) [15]. Akıllı telefon kullanımının son yıllarda
hızla yaygınlaĢmasına rağmen hâlâ emekleme döneminde olan
seyyar uygulama güvenliği, bu çalıĢmanın kapsamı dıĢında
bırakılmıĢtır [16].
V.

YAZILIM GÜVENLĠĞĠ VE SĠBER GÜVENLĠK

Yazılım; çok sayıda programlama dilinin ortaya çıktığı, açık
ve kapalı kaynak kodlarda çok sayıda kütüphane ve çerçeve
çalıĢmasının kullanıldığı, çağlayandan çevik yaklaĢımlara çok
sayıda yazılım geliĢtirme süreci kalıplarının bulunduğu hızla
geliĢen bir alandır [17]. Özellikle hassas ve mühim yazılım
tabanlı sistemlerin siber uzayda korunması, yazılım geliĢtirme
süreçlerinde ciddi bir bakıĢ açısının ortaya konulması ve
sistemli bir yaklaĢımın ödün verilmeden takip edilmesini
gerektirmektedir.
BaĢlıca yazılıma yönelik saldırı yöntemlerinden Ara Bellek
TaĢması (1988) [18], SQL Zerk Etme (1998) [19], KarĢı Site
Betiği (2000) [20] ve (Uygulama Katmanı) Hizmet Aksattırma
gibi yaklaĢımların on yılı aĢkın süredir bilinmektedir. Ekim
2012’de yapılan bir araĢtırmaya göre; BiliĢim Korsanları bilgi
paylaĢım sitelerinde en çok bahsedilen konunun DDoS ile
beraber SQL Zert Etme saldırıları olması, bu saldıranların
saldırganlar tarafından kullanılmaya devam edeceğinin bir
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göstergesi olarak değerlendirilebilir [21]. Bu eğilim, SANS’ın
Uygulama Yazılım Güvenliği konusunu 20 mühim güvenlik
kontrolü arasında 6. Sıraya koymasıyla desteklenmektedir
[22].
Korunmasızlıkların eski olması ve bu konuda risk
göstergelerinin kuvvetli olmasına rağmen, istismarların devam
etmesi; bu korunmasızlıkların yeterince ele alınmadığı
anlamına gelmektedir. Gerçekten de yazılım üreticilerinin;
ürünü pazara sürme zamanı baskısı, güvenli yazılım geliĢtirme
için gerekli ilave görevlere karĢı direnç ve bu kapsamda
kullanılabilecek araçların eksikliği gibi sebeplerden güvenli
yazılım geliĢtirmeyi göz ardı edilebildiği beyan edilmektedir
[23].
Yazılım geliĢtirme süreçlerinde güvenliğin öncelikli olarak
ele alınmaması hususu üzerinde çalıĢılması gereken bir
konudur. Bu bağlamda, öncelikle olarak yazılımın tarihi
geliĢiminin göz önüne alınması ve bu kapsamda yapılan
çalıĢmaların gidiĢatının incelemesi hem geçmiĢten gelen akımı
görmek hem de geleceğe yönelik bakıĢ açısı vermek açısından
önemli olacağı düĢünülmektedir.
Siber güvenlik bakıĢ açısından yazılımla ilgili tarihi geliĢimi
anlamaya yönelik uygun olabilecek göstergeleri ortaya koymak
adına bu çalıĢma kapsamında özel bir inceleme yapılmıĢtır.
ġekil 3’de 1983 – 2008 yılları arasında baskın dili Ġngilizce
olan çeĢitli ülkelerde yazılmıĢ ve Google tarafından
sayısallaĢtırılmıĢ 4,5 milyonu aĢkın kitap içinde [24], Ġngilizce
karĢılıkları ile “yazılım güvenliği”, “yazılım kalitesi”, “siber
güvenlik” ve “ağ güvenliği” konuları geçen kitapların tüm
kitaplara oranı gösterilmektedir. Bu grafiğin siber güvenlik-ağyazılım güvenliği ve yazılım kalitesi-yazılım güvenliği
arasındaki değiĢimi yıllara görmek açısından değerli veriler
sunduğu değerlendirilmektedir.

ġekil 3: Yazılım güvenliği, yazılım kalitesi ve siber güvenlik
konularının kitaplarda ele alınması (%0 – %0,000004) (1983–2008)

Yazılımın ürün haline gelme sürecinde ortaya çıkan kusurlar
ne kadar baĢlangıç safhalarında saptanırsa, maliyet de o kadar
düĢük ve projenin zamanında baĢarı ile bitmesi olasılığı da o
kadar yüksek olmaktadır. Yazılım kalitesi kavramının bu
hedeflere ulaĢabilmek amacıyla ortaya çıktığı, geliĢtiği ve
yazılım geliĢtirme süreçlerinde kalite etkenlerini gözeten

yaklaĢımların ortaya konulduğu bilinmektedir.
1970’lerde yazılım güvenilirliği, maliyeti ve geliĢtirme
süresi gibi unsurlara yönelik yazılım kalitesi açısından ölçüt
olarak kullanılabilecek niceliksel yaklaĢımlar geliĢtirildi.
1980’li yıllarda SW-CMM ve ISO-9001 gibi olgunluk ve
standardizasyon yaklaĢımları ile yazılım kalitesinin artırılması
sağlanmaya çalıĢıldı. 1990’lar tatmin edici Ģekilde kaliteli
olması Ģartıyla en erken piyasaya giren yazılımların en büyük
kazançlara ulaĢtığı yılların baĢlangıcı oldu [17].
ġekil 3’de yazılım kalitesi eğrisi yazılım kalitesindeki
eğilimi göstermektedir. 1990’a gelindiğinde yazılım kalitesinin
en yüksek noktaya ulaĢtığı görülmüĢtür. Bilgisayar ağlarının
güvenliğine bakıldığında, ağ güvenliğinin 1987-2004 yılına
kadar önemli bir yükseliĢ eğiliminde olduğu göze
çarpmaktadır. Yazılım güvenliğinin ağ güvenliğinin çok
altında konu edildiği bu grafikle de doğrulanmaktadır. Siber
güvenlik olgusunun 2000’li yıllardan itibaren artan bir Ģekilde
ele alındığı görülmektedir.
Bu grafik; “siber güvenliğin öneminin arttığı son yıllarda; ağ
güvenliğine yönelik aĢırı odaklanmanın mevcut tehdit ve
korunmasızlıkları dikkate alarak olması gereken seviyeye
getirilmesi; bunun tersi bir biçimde, yeterince odaklanılmayan
yazılım güvenliğine gereken önemin verilmesi ve yazılımın
kalite bakıĢ açısı haricinde güvenlik bakıĢ açısıyla da ele
alınmasının gerekli olduğu” Ģeklinde bu çalıĢmanın sunmak
istediği öneriyi özetlemektedir.
VI.

SONUÇ

Siber güvenliği ele alıĢ Ģeklimizin özellikle bilgisayar ağı ve
yazılım güvenliği açısından incelendiği bu çalıĢmada, ağ
güvenliğinin siber güvenliğin en fazla odaklanılan alanı
olduğuna dair veriler ortaya konulmuĢtur. Yazılımların
kullanım alanlarının, çeĢitliliğinin, yaygınlığının ve etkileĢim
Ģekillerinin arttığı bir dönemde; bağlantı ve eriĢimi sağlayan ağ
ortamı ve vasıtalardan oluĢan altyapılarla kurulan siber uzayda
yazılıma olan bağımlılık gün geçtikçe artmaktadır. Yeni siber
tehditlerin uygulama katmanına doğru yöneldiği bu ortamda,
bu tek yönlü odaklanmadan sıyrılıp bütüncül bir yaklaĢıma
geçilmelidir.
Siber güvenliğin var olan tehdit, korunmasızlık ve riskleri
değerlendirildiğinde; geleneksel fiziki, sistem ve ağ
güvenliklerinin yanı sıra, yazılım güvenliği alanında da
eksikliklerin kapatılması gerekmektedir. Özellikle Türkiye
açısından bu bakıĢ açısının, iĢletmeler, kuruluĢlar ve ülkelerin
siber güvenlikle ilgili yaklaĢımları kapsamında alınacak her
kararda
dikkate
alınmasının
yerinde
olacağı
değerlendirilmektedir.
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Abstract—Lately we share our work and social daily life with
digital/virtual equipments and try to survive in a world of global
connectivity. We can reach people, events, news on the other side
of the global village easily, quickly and inexpensively via the
networks. Most of the goods that we use in daily life depend on
the digital technology. As the use of the electronic or digital
products and computers has grown rapidly, accordingly so has
the ability and opportunity for electronic crime and criminals.
Computer forensics is about evidence from computers that is
sufficiently reliable to stand up in court and be convincing. In
computer forensics, as in any branch of forensic science, the
emphasis must be on evidential integrity and security. In
observing this priority, every forensic practitioner must adhere to
stringent guidelines.
This paper is aimed to develop a routine basic algorithm with a
flowchart for the computer investigation on the crime scene,
keeping in mind that each case is unique. One of the critical parts
of digital evidence management is investigation of computers. The
power status of the subject computer becomes one of the major
issues for safe and sound evidence collection.
The flowchart has been defined which provides guidance for
thorough and secure implementation of computer investigations
on the crime scene for the law enforcement community. Without a
predefined flowchart, which depends on the experiences and
strict definitions, it is anticipated that the law enforcement agents
who deals with computers on the crime scene might fail the
judicial requirements. Following the proposed flowchart for
computer investigations, will ensure that the law enforcement
personnel handle all “Live” and “Permanent”, potential and
available computer based evidence in a timely and appropriate
manner.
Key Words—Computer Forensics, Digital Forensics, Digital
Evidence, Electronic Evidence, Computer Based Evidence,
Computer Investigations, Crime Scene, Workflow

I. INTRODUCTION

F

ORENSICS refers to the use of scientific or technological
techniques to conduct an investigation or establish facts
(evidence) in a criminal case. Computer forensics is defined as
the application of computer investigation and analysis
techniques in the interests of determining potential digitalcomputer evidence [1].
The lack of proper procedures in handling digital evidence
may result in some or all of the evidence being rejected in

court. So an investigator on the crime scene must assure that
any and all digital evidence discovered, which implicates an
individual as guilty of a crime or not. Special caution should
be given to the digital evidences that will end up in court and
be subject to intense analysis and scrutiny by the defense
counsel [2].
According to [3] digital-computer evidence, should be
treated like all other evidences, is like any other evidence and
must be;






Authentic
Accurate
Complete
Convincing
Admissible

Computer-based electronic evidence is, by its very nature,
fragile. It can be altered, damaged, or destroyed by improper
handling or improper examination [4, 5, 6, 7, 8]
There are also some special and crucial problems with the
computer evidences [3]:
 Computer data changes moment by moment.
 Computer data is invisible to the human eye; it can
only be viewed indirectly after appropriate procedures.
 The process of collecting computer data may change
it - in significant ways.
It is important to note that potential evidence may be lost or
destroyed if a running computer is encountered by law
enforcement and seized as part of an investigation using the
historical methodology described in [9]. (A ―running
computer‖ is defined as a computer that is already ―powered
on‖ when encountered at a crime scene.) [9]
Digital evidence management has to be conducted in a
systematic, formalized and legal manner to ensure the
admissibility of the evidence. The process of digital forensic
investigation is subject to considerable scrutiny of both the
integrity of the evidence and the integrity of the investigation
process [10].
II. DIGITAL EVIDENCE COLLECTION AT THE CRIME SCENE
Probably the most crucial point of a case lies hidden in a
computer, in a ―Live‖ or ―Permanent‖ form. The digital
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evidence collection process not only allows locating that key
evidence, but also maintains the integrity and reliability of that
evidence. Timing during this digital evidence collection
process is of the essence. Any delay or continued use of the
suspect computer may overwrite data prior to the forensic
analysis and result in destruction of critical evidence. The
following are some helpful tips that can be followed to help
preserve the data for future computer forensic examination [3]:
 Do not turn on or attempt to examine the suspect
computer. This could result in destruction of evidence.
 Consider the need for court orders to preserve and
secure the digital evidence on third party computers and
storage media.
A risk assessment must be undertaken at the point of
seizure, as per normal guidelines. To assess whether it is safe
and proportional to capture live data which could significantly
influence an investigation. If the power is removed from a
running system, any evidence stored in encrypted volumes will
be lost, unless the relevant key is obtained. Also, note that
potentially valuable live data could be lost, leading to damage
claims, e.g. corporate data [4].
Process of collecting digital evidence is not so simple and
investigators must know what they are supposed to do in the
first contact with evidence [3].
This is not trivial, if they know that just one misstep can
cause problems. For example in [5], if investigators shut down
a ―live‖ computer with Windows XP operating system, ―over
50 files will be changed and 5 new files created at next boot.‖
announced.
This means that a moment of inattention is enough to lose
evidence and breach its integrity [11].
The traditional method for law enforcement when dealing
with the search and seizure of computers at a crime scene is to
simply unplug the computer and book it into the evidence
facility [9].
This approach later changed by [7] and supported by [5] as
follows:
―Each responder must understand the fragile nature of
electronic evidence and the principles and procedures
associated with its collection and preservation. Actions that
have the potential to alter, damage, or destroy original
evidence may be closely scrutinized by the courts.‖
Evidence dynamics, which falls in the collection and
preservation phases of computer forensics, can be described as
any force that affects evidence in some way. An example of
evidence dynamics is found in the simple act of a computer
forensics investigator shutting down a suspect’s computer.
This seemingly innocent act changes the state of the computer
as well as many of its files, which could be critical to the
investigation. In [12] it is stated that;
―Almost 50 files are changed in some way on each boot of
the Microsoft® Windows ®XP operating system and five or
more new files are created.‖
The volatile or live data that could be considered as
evidence of interest to an investigation must be captured
cautiously. This potentially exculpatory information may also
simply ―go away‖ when the system is turned off or loses
power. This type of volatile data as potential evidence can also

be collected from a running Microsoft Windows computer.
Some of the additional data that can be collected may include
[9]:
 Who is logged into the system.
 Open ports and listening applications.
 Lists of currently running processes.
 Registry information.
 System information.
 Attached devices (this can be important if there is a
wireless-attached device not obvious at the crime scene).
Computers require that a certain amount of computer
memory called ―Random Access memory‖ (RAM) be used by
the operating system and its applications when the computer is
in operation. The computer utilizes this RAM to write the
current processes it is using as a form of a virtual clipboard.
The information is there for immediate reference and use by
the process. This type of data is called ―volatile data‖ because
it simply goes away and is irretrievable when the computer is
off. Volatile data stored in the RAM can contain information
of interest to the investigator. This information could include,
for example [9]:








Running processes.
Executed console commands.
Passwords in clear text.
Unencrypted data.
Instant messages (IMs).
Internet Protocol (IP) addresses.
Trojan Horse(s).

People responsible for computer forensic examination need
to continually update their skills, tools, and knowledge to keep
pace with changing technology. No longer able to simply
unplug a computer and evaluate it later, examiners must know
how to capture an image of the running memory. For instance,
with standard RAM size between two and eight gigabytes, the
migration of malware into memory, and the increasing use of
encryption by adversaries, it is no longer possible to ignore
computer memory during an acquisition and subsequent
analysis. During a live interrogation of a system, it is important
to realize that the state of the running machine is not static.
This could lead to the same query producing different results
based on when it is run. [13]
An investigator should first establish a trusted command
shell, in addition, establish a method for transmitting and
storing the information on a data collection system of some
sort. One option is to redirect the output of the commands on
the compromised system to the data collection system. One
popular tool is netcat, a network utility that transmits data
across network connections. Another approach would be to
insert a USB drive and write all query results to that external
drive. Finally, investigators would attempt to bolster the
credibility of the tool output in court. More on this approach
may be found in [13].
Learning how to properly collect volatile evidence requires
investigators to take additional training to supplement the

132

H.G. Yavuzcan, H.İ.Bülbül ve M.Özel
basic computer seizure courses conducted nationally.
However, with additional training in volatile evidence
collection methods, an investigator can develop the skills
necessary to collect evidence that traditionally may have been
overlooked or lost.
In order to emphasize the importance of handling volatile
evidence ―Volatile data will be lost forever if not collected
while the computer is running.‖ has been put forward in [9].
Conventional evidence is difficult to collect most of the
times, but when dealing with digital evidence, law enforcement
personnel face some extra complexities. Digital/electronic or
computer based evidence is volatile and mostly be collected on
the crime scene. It is not permanent, on the contrary it is
changeable easily. [3]
In a digital crime case, evidences may be of the types, as
classified by the SWGDE/IOCE standards [2]:
 Digital evidence: Information of value to a criminal
case that is stored or transmitted in digital form.
 Data objects: Information of value to a criminal case
that is associated with physical items.
 Physical items: The physical media on which digital
information is stored or through which it is transmitted or
transferred.
In digital evidence collection as an accepted best practice is
modified to incorporate live volatile data collection [14].
Since live data is important in digital evidence handling,
efforts should shift beyond being limited to simply imaging a
hard drive.
And with the assessment of the historic and today’s’ crime
investigations, it has been seen that digital evidences differ in
two different types, namely “Live” and “Permanent”.
As for the ―Live‖ digital evidences as described in recent
trend in digital evidence handling is changed from simply first
"pulling the plug" approach to adoption of new techniques to
gather ―Live‖ digital evidence from a computer system on the
crime scene. [14]
In digital evidence collection today live forensics has
become a necessity. Among many forensic professionals both
in law enforcement and private practice it has long been
recognized that the tradition of first pulling the plug on a PC
under examination is an outdated and overly conservative
approach that can destroy valuable evidence [14].
 Applications are installed from removable media such
as a USB stick and are then virtualized in RAM without a trace
on the hard disk.
 Malware is fully RAM resident with no trace of
existence on the hard disk.
 Users regularly utilize covert / hidden encrypted files
or partitions - areas of the hard drive to hide evidence.
 Popular web browsers offer the user the ability to
cover their tracks - log files of user activity are created but
deleted when the browser is closed.
 Infrastructure of Web continues to change and
provides extending storage of user actions / communications
beyond the traditional hard disk found on the users’ machine.
With the understanding that the computer systems contain
potential evidence that could be destroyed if traditional

computer evidence collection methods are employed,
investigators can use the following basic steps when collecting
volatile evidence [9]:
 Maintain a log of all actions conducted on a running
machine.
 Photograph the screen of the running system to
document its state.
 Identify the operating system running on the suspect
machine.
 Note date and time, if shown on screen, and record
with the current actual time.
 Dump the RAM from the system to a removable
storage device.
 Check the system for the use of whole disk or file
encryption.
 Collect other volatile operating system data and save to
a removable storage device.
 Determine evidence seizure method (of hardware and
any additional artifacts on the hard drive that may be
determined to be of evidentiary value).
 Complete a full report documenting all steps and
actions taken.
Effectively Live forensics provides for the collection of
digital evidence in an order of collection that is actually based
on the life expectancy of the evidence in question. Simply put
in all likelihood perhaps the most important evidence to be
gathered in digital evidence collection today and for the
foreseeable future exists only in the form of the volatile data
contained within the computers RAM [15].
Order of volatility of digital evidence [11]
 CPU, cache and register content.
 Routing table, ARP cache, process table, and kernel
statistics.
 Memory.
 Temporary file system / swap space.
 Data on hard disk.
 Remotely logged data.
 Data contained on archival media.
Especially for a step-by-step collection of ―Live‖ digital
evidence by law enforcement personnel the following steps
advised in [3].
 Define and find the evidence: Try to determine where
the evidence looked for possibly stored.
 Find the relevant data: Once evidence found, figure out
what part of it is relevant to the case.
 Follow an order of volatility: Knowing exactly what to
gather, work out the best volatility order in which to gather
digital evidence. Digital evidence is volatile; always try to
collect the most volatile digital evidence first.
 Block data change: Avoid making alterations to the
original data, do not forget that prevention is always better
than a cure.
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 Document and photograph anything: Evidence
collection procedures may be questioned later, document,
video and photograph each instance and everything.
 Not shut down before collecting evidence: Never, ever
shutdown a system before collecting the evidence. Doing so,
not only cause losing volatile evidence, but also altering the
system configuration and temporary file systems may occur.
Rebooting the system is even worse and be avoided at all
times.
 Not run any programs on the subject system: There
may be trojaned programs and libraries on the system, doing
so may inadvertently trigger something that could change or
destroy the evidence that is looked for.
In [14] the author recommends the following steps for proper
evidence management on the crime scene for stand-alone
computers.
 Photograph the computer and scene.
 If the computer is off do not turn it on.
 If the computer is on photograph the screen.
 Collect live data - start with RAM image and then
collect other live data "as required" such as network
connection state, logged on users, currently executing
processes etc.
 If hard disk encryption detected, such as full disk
encryption, collect "logical image" of hard disk.
 Unplug the power cord from the back of the tower - If
the computer is a laptop and does not shut down when the cord
is removed then remove the battery.
 Diagram and label all cords.
 Document all device model numbers and serial
numbers.
 Disconnect all cords and devices.
 Image hard drives using a write blocker if present.
 Package all components (using anti-static evidence
bags).
 Seize all additional storage media (create respective
images and place original devices in anti-static evidence bags).
 Keep all media away from magnets, radio transmitters
and other potentially damaging elements.
 Collect instruction manuals, documentation and notes.
 Document all steps used in the seizure.

computers or users - e.g., instant messaging (IM) windows or
chat rooms are to be looked for.
 Taking notes of all cameras and determining whether
they are active is required.
The Scientific Working Group on Digital Evidence [17] put
forward resembling cautions referring the status of the
computers on the crime scene. According to the groups’
evidence handling best practices;

If the computer is on or the power state cannot be determined
the following advices are mentioned in [16].

And finally as a general rule if agents are not trained in
handling digital evidence, they should not;

 Look and listen for indications that the computer is on
- e.g., fans, running drives spinning and lit light-emitting
diodes (LEDs).
 If the power state of the computer cannot determined,
the monitor should be observed to determine if it is on, off or
in sleep mode.
 Display screen should be checked for signs of data
destruction. Looking out for words such as ―delete,‖ ―format,‖
―remove,‖ ―copy,‖ ―move,‖ ―cut‖ or ―wipe.‖ will help.
 Indications that the computer is being accessed
remotely and/or signs of ongoing communications with other

 Attempt to explore the contents of a computer or other
electronic device or to recover information from it.
 Alter the state of a computer or other electronic device.
 Press any keys or click the mouse.
 Change the power status of a computer. (If the
computer or device is off, leave it off.)
 Move a computer or other electronic device that is
powered on.
 Accept offers of help or technical assistance from
unauthorized persons.

 If the computer is turned off, do not turn on the
computer.
 A computer forensic specialist should be consulted
when available.
 Before powering down a computer, consider the
potential of encryption software being installed on the
computer or as part of the operating system.
 If present, appropriate forensic methods should be
utilized to capture the encrypted data before the computer is
powered down.
 Assess the power need for devices with volatile
memory and follow agency policy for the handling of those
devices.
 Document the condition of the evidence.
 Take legible photographs (screen, computer front and
back, and area around the computer to be seized) and/or make
a sketch of the computer connections and surrounding area.
 Appropriately document the connection of the external
components.
 Note and document any pre-existing damage to the
evidence
If the computer is a stand-alone computer (nonnetworked);
 Disconnect all power sources by unplugging from the
back of the computer. Also, remove batteries from laptops.
 Place evidence tape over the power plug connector on
the back of the computer.
If it is a networked computer;
 Workstations : remove the power connector from the
back of the computer
 Place evidence tape over the power plug connector on
the back of the computer.
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III. PROBLEM SETTING AND SOLUTION
In order to ensure proper, accurate and reliable computer
investigations on the crime scene, law enforcement
organizations should define and maintain an effective
computer investigation workflow model. The literature
scanned in section two covers most of the requirements that
agents should stick to, but no model has been proposed. We
assumed that there is a need for a basic model that is to be
developed by the other parties
In order to provide a basic, algorithmic, listed, step-by-step,
usable and orderly computer investigation model for the law
enforcement agencies for proper investigations of computers
on the crime scene is proposed.
The proposed investigation model depicted in Figure-1
through 4 is recommended to be a part of an organizational
computer investigation model on the crime scene.
The proposed model has been put forward to facilitate the
crime scene investigators work on the computer investigation
part of crimes. It is supposed to be reviewed and revised
accordingly, as the crime, criminals and digital technology
changes, adaptation is inevitable.
A. Proposed Computer Investigation Model
After determining power status of a computer the following
steps are to be applied [18].
Situation 1: Monitor is on. Program, application, work
product, picture, e-mail or Internet site is displayed.
 Photograph screen and record information displayed.
 Proceed to ―If the Computer Is ON‖ tag.
Situation 2: Monitor is on. Screen saver or picture is visible.
 Move mouse slightly without depressing buttons or
rotating wheel if present.
 Note any onscreen activity that causes a change in the
display.
 Photograph screen and record information displayed.
 Proceed to ―If the Computer Is ON‖ tag.
Situation 3: Monitor is on. Display is blank.
 Move mouse slightly without depressing buttons or
rotating wheel if present.
 Display changes to login screen, work product, or other
visible display.
 Note change in display.
 Photograph screen and record information displayed.
 Proceed to ―If the Computer Is ON‖ tag.
Situation 4a: Monitor is off. Display is blank.
 If monitor’s power switch is in off position, turn
monitor on.
 Display changes to a login screen, work product or
other visible display.
 Note change in the display.
 Photograph screen and record information displayed.
 Proceed to ―If the Computer Is ON‖ tag.
Situation 4b: Monitor is off. Display is blank.

 If monitor’s power switch is in off position, turn
monitor on.
 Display does not change. Screen remains blank.
 Note that the display does not change.
 Photograph blank screen.
 Proceed to ―If the Computer Is OFF‖ tag.
Situation 5: Monitor is on. Display is blank.
 Move mouse slightly without depressing any buttons or
rotating the wheel if present.
 If display does not change, confirm that power is
supplied to the monitor.
 If display remains blank, check computer case for
active lights and listen for fans spinning or other indications
computer is on.
 If computer case gives no indication that it is powered
on, proceed to ―If the Computer Is OFF‖ tag.

IV. CONCLUSION
Computer examination on the crime scene has to be
conducted in a systematic, formalized and legal manner to
ensure the admissibility of the evidence in the court. Valid and
reliable methods to recover digital evidence in computer
investigations are becoming fundamental for law enforcement
agencies worldwide. These methods must be procedurally and
technologically robust to ensure that all probative information
is recovered properly.
It is no longer sufficient when gathering digital evidence to
pull the plug and take the machine back to the lab. As
technology continues to change, digital forensic examiners
must adopt new methods and tools to keep up with.
So, there is a need of fundamental principles, algorithmic
work flows for computer investigations in addition to the need
of following established and tested procedures throughout the
investigation.
Forensic examiners and/or investigators should have an
algorithmic and predefined work flow diagram to follow.
Using such a work flow will make the following phases
(Analysis, test bed reporting) of the digital evidences to the
court in a safe and concise manner.
In analysis phase reproducibility of evidence is the key.
Without the firm base of solid procedures that have been
strictly applied or predefined work flows any subsequent
antirepudiation attempts in court will be suspect and the case
as a whole likely to be weakened.
This paper and depicted workflow examined issues
surrounding the computer investigations and digital evidence
management that meet the judicial and legal goals.
We hope the proposed workflow would help the
organizations and individuals who are responsible for
computer examinations on the crime scene.
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COMPUTER EXAMINATION - 1

Computers

Detailed
Examination

Networked ?

Yes

Get Expert

Return

No
No

Is it ON

For desktop, tower and minicomputers follow these steps:
1. Document, photograph, and sketch all wires, cables, and devices connected to the computer.
2. Uniquely label and photograph the power supply cord and all cables, wires or USB drives attached to the
computer and the connection each of these occupies on the computer.
3. Remove and secure the power supply cord from the back of the computer and from the wall outlet, power
strip or battery backup device.
4. Disconnect and secure all cables, wires and USB drives from the computer and document the device or
equipment connected at the opposite end.
5. Place tape over the floppy disk slot if present. En- sure that the CD or DVD drive trays are retracted into
place and tape across the drive tray to prevent it from opening.
6. Place tape over the power switch.
7. Record the make, model, serial numbers and any user-applied markings or identifiers.
8. Record or log computer and all cords, cables, wires, devices and components according to agency
procedures.
9. Carefully package all evidence collected to prevent damage or alteration during transportation and storage.
For laptop computers follow these steps:
1. Document, photograph and sketch all wires, cables and devices connected to the laptop.
2. Uniquely label and photograph all wires, cables and devices connected to the laptop and the connection
each occupies.
3. Remove and secure the power supply and all batteries from the laptop computer.
4. Disconnect and secure all cables, wires, and USB drives from the laptop and document the equipment or
device connected at the opposite end.
5. Place tape over the floppy disk slot if present. Ensure that the CD or DVD drive trays are retracted into place
and tape across the drive tray to prevent it from opening.
6. Place tape over the power switch.
7. Record the make, model, serial numbers and any user-applied markings or identifiers.
8. Record or log the laptop computer and all cords, cables, wires, devices and components according to
agency procedures.
9. Carefully package all evidence collected to prevent damage or alteration during transportation and storage.

Yes

Situation 1: Monitor is on. Program, application, work product, picture, e-mail or Internet site is displayed.
1. Photograph screen and record information displayed.
2. Proceed to “If the Computer Is ON”.
Situation 2: Monitor is on. Screen saver or picture is visible.
1. Move mouse slightly without depressing buttons or rotating wheel if present.
2. Note any onscreen activity that causes a change in the display.
3. Photograph screen and record information displayed.
4. Proceed to “If the Computer Is ON”.
Situation 3: Monitor is on. Display is blank.
1. Move mouse slightly without depressing buttons or rotating wheel if present.
2. Display changes to login screen, work product, or other visible display.
3. Note change in display.
4. Photograph screen and record information displayed.
5. Proceed to “If the Computer Is ON”.
Situation 4a: Monitor is off. Display is blank.
1. If monitor’s power switch is in off position, turn monitor on.
2. Display changes to a login screen, work product or other visible display.
3. Note change in the display.
4. Photograph screen and record information displayed.
5. Proceed to “If the Computer Is ON”.

Situation 4b: Monitor is off. Display is blank.
1. If monitor’s power switch is in off position, turn monitor on.
2. Display does not change. Screen remains blank.
3. Note that the display does not change.
4. Photograph blank screen.
5. Proceed to “If the Computer Is OFF”.
Situation 5: Monitor is on. Display is blank.
1. Move mouse slightly without depressing any buttons or rotating the wheel if present.
2. If display does not change, confirm that power is supplied to the monitor.
3. If display remains blank, check computer case for active lights and listen for fans spinning or other indications
computer is on.
4. If computer case gives no indication that it is powered
4. If computer case gives no indication that it is powered on, proceed to “If the Computer Is OFF”.

Microsoft Visio SDL Diagram Shapes and legend are used to define procedures and processes in the flow chart.

Figure -1: General Overview (If the computer is ON or OFF)
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COMPUTER EXAMINATION - 2

Computers

Detailed
Examination

Networked ?

Yes

Get Expert

Return

No

Is it ON

Yes

Situ 1, 2, 3,
or 4a

Yes

Situation 1: Monitor is on. Program, application, work product, picture, e-mail or
Internet site is displayed.
1. Photograph screen and record information displayed.
2. Proceed to “If the Computer Is ON”.

Situation 2: Monitor is on. Screen saver or picture is visible.
1. Move mouse slightly without depressing buttons or rotating wheel if present.
2. Note any onscreen activity that causes a change in the display.
3. Photograph screen and record information displayed.
4. Proceed to “If the Computer Is ON”.

Situ 4b or 5

Situation 4b: Monitor is off. Display is blank.
1. If monitor’s power switch is in off position, turn monitor on.
2. Display does not change. Screen remains blank.
3. Note that the display does not change.
4. Photograph blank screen.
5. Proceed to “If the Computer Is OFF”.

Situation 5: Monitor is on. Display is blank.
1. Move mouse slightly without depressing any buttons or rotating the wheel if present.
2. If display does not change, confirm that power is supplied to the monitor.
3. If display remains blank, check computer case for active lights and listen for fans spinning
or other indications computer is on.
4. If computer case gives no indication that it is powered
4. If computer case gives no indication that it is powered on, proceed to “If the Computer Is
OFF”.

Situation 3: Monitor is on. Display is blank.
1. Move mouse slightly without depressing buttons or rotating wheel if present.
2. Display changes to login screen, work product, or other visible display.
3. Note change in display.
4. Photograph screen and record information displayed.
5. Proceed to “If the Computer Is ON”.

Situation 4a: Monitor is off. Display is blank.
1. If monitor’s power switch is in off position, turn monitor on.
2. Display changes to a login screen, work product or other visible display.
3. Note change in the display.
4. Photograph screen and record information displayed.
5. Proceed to “If the Computer Is ON”.

Microsoft Visio SDL Diagram Shapes and legend are used to define procedures and processes in the flow chart.

Figure -2: Situations If the computer is ON.
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COMPUTER EXAMINATION - 2

Computers

Detailed
Examination

Networked ?

Yes

Get Expert

Return

No

Yes

Is it ON

Situation 1: Monitor is on. Program, application, work product, picture, e-mail or
Internet site is displayed.
1. Photograph screen and record information displayed.
2. Proceed to “If the Computer Is ON”.

If the Computer Is ON
Removing the power supply is generally the safest option. If evidence of a crime is visible on the com-puter
display, however, request assistance from personnel with experience in volatile data capture and preservation.

Situation 2: Monitor is on. Screen saver or picture is visible.
1. Move mouse slightly without depressing buttons or rotating wheel if present.
2. Note any onscreen activity that causes a change in the display.
3. Photograph screen and record information displayed.
4. Proceed to “If the Computer Is ON”.

Immediate disconnection of power is recommended when —
1. Information or activity on screen indicates that information or data is being deleted or overwritten.
2. A destructive process appears to be in progress on the computer’s data storage device(s).
3. The system is powered on in a typical Microsoft Windows® environment. Pulling the power supply cord from
the back of the computer will preserve information about the last user account logged in, login time, most
recently used documents, most recently used commands, and other valuable information.

Situation 3: Monitor is on. Display is blank.
1. Move mouse slightly without depressing buttons or rotating wheel if present.
2. Display changes to login screen, work product, or other visible display.
3. Note change in display.
4. Photograph screen and record information displayed.
5. Proceed to “If the Computer Is ON”.

Immediate disconnection of power is NOT recommended when —
1. Information or data of apparent evidentiary value is in plain view onscreen. Seek assistance from per-sonnel
with advanced training in digital evidence collection.
2. Indications exist that any of the following are active or in use: Chat room(s), text documents, remote data
storage, Instant Messaging (IM), child pornography, contraband, financial documents, data encryption and
obvious illegal activities.
3. The device is a mobile or smart phone. Leave mobile and smart phones in the power state in which they were
found.

Situation 4a: Monitor is off. Display is blank.
1. If monitor’s power switch is in off position, turn monitor on.
2. Display changes to a login screen, work product or other visible display.
3. Note change in the display.
4. Photograph screen and record information displayed.
5. Proceed to “If the Computer Is ON”.
Situation 4b: Monitor is off. Display is blank.
1. If monitor’s power switch is in off position, turn monitor on.
2. Display does not change. Screen remains blank.
3. Note that the display does not change.
4. Photograph blank screen.
5. Proceed to “If the Computer Is OFF”.

Improper shutdown of mainframe computers, servers or a group of networked computers
may result in the loss of data, loss of evidence and potential civil liability. Secure the scene
and request assistance from personnel with advanced training in digital evidence
collection of large or complex computer systems .

Situation 5: Monitor is on. Display is blank.
1. Move mouse slightly without depressing any buttons or rotating the wheel if present.
2. If display does not change, confirm that power is supplied to the monitor.
3. If display remains blank, check computer case for active lights and listen for fans spinning
or other indications computer is on.
4. If computer case gives no indication that it is powered
4. If computer case gives no indication that it is powered on, proceed to “If the Computer Is
OFF”.

Microsoft Visio SDL Diagram Shapes and legend are used to define procedures and processes in the flow chart.

Figure -3: Situations If the computer is ON and Course of Action for Situation 1, 2, 3 and 4a.
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COMPUTER EXAMINATION - 3

Computers

Detailed
Examination

Networked ?

Yes

Get Expert

Return

No

Yes

Is it ON

Situation 1: Monitor is on. Program, application, work product, picture, e-mail or
Internet site is displayed.
1. Photograph screen and record information displayed.
2. Proceed to “If the Computer Is ON”.

If the Computer Is OFF

Situation 2: Monitor is on. Screen saver or picture is visible.
1. Move mouse slightly without depressing buttons or rotating wheel if present.
2. Note any onscreen activity that causes a change in the display.
3. Photograph screen and record information displayed.
4. Proceed to “If the Computer Is ON”.

For desktop, tower and minicomputers follow these steps:
1. Document, photograph, and sketch all wires, cables, and devices connected to the computer.
2. Uniquely label and photograph the power supply cord and all cables, wires or USB drives attached to the
computer and the connection each of these occupies on the computer.
3. Remove and secure the power supply cord from the back of the computer and from the wall outlet, power strip
or battery backup device.
4. Disconnect and secure all cables, wires and USB drives from the computer and document the device or
equipment connected at the opposite end.
5. Place tape over the floppy disk slot if present. En- sure that the CD or DVD drive trays are retracted into place
and tape across the drive tray to prevent it from opening.
6. Place tape over the power switch.
7. Record the make, model, serial numbers and any user-applied markings or identifiers.
8. Record or log computer and all cords, cables, wires, devices and components according to agency
procedures.
9. Carefully package all evidence collected to prevent damage or alteration during transportation and storage.

Situation 3: Monitor is on. Display is blank.
1. Move mouse slightly without depressing buttons or rotating wheel if present.
2. Display changes to login screen, work product, or other visible display.
3. Note change in display.
4. Photograph screen and record information displayed.
5. Proceed to “If the Computer Is ON”.
Situation 4a: Monitor is off. Display is blank.
1. If monitor’s power switch is in off position, turn monitor on.
2. Display changes to a login screen, work product or other visible display.
3. Note change in the display.
4. Photograph screen and record information displayed.
5. Proceed to “If the Computer Is ON”.

For laptop computers follow these steps:
1. Document, photograph and sketch all wires, cables and devices connected to the laptop.
2. Uniquely label and photograph all wires, cables and devices connected to the laptop and the connection each
occupies.
3. Remove and secure the power supply and all batteries from the laptop computer.
4. Disconnect and secure all cables, wires, and USB drives from the laptop and document the equipment or
device connected at the opposite end.
5. Place tape over the floppy disk slot if present. Ensure that the CD or DVD drive trays are retracted into place
and tape across the drive tray to prevent it from opening.
6. Place tape over the power switch.
7. Record the make, model, serial numbers and any user-applied markings or identifiers.
8. Record or log the laptop computer and all cords, cables, wires, devices and components according to agency
procedures.
9. Carefully package all evidence collected to prevent damage or alteration during transportation and storage.

Situation 4b: Monitor is off. Display is blank.
1. If monitor’s power switch is in off position, turn monitor on.
2. Display does not change. Screen remains blank.
3. Note that the display does not change.
4. Photograph blank screen.
5. Proceed to “If the Computer Is OFF”.
Situation 5: Monitor is on. Display is blank.
1. Move mouse slightly without depressing any buttons or rotating the wheel if present.
2. If display does not change, confirm that power is supplied to the monitor.
3. If display remains blank, check computer case for active lights and listen for fans spinning
or other indications computer is on.
4. If computer case gives no indication that it is powered
4. If computer case gives no indication that it is powered on, proceed to “If the Computer Is
OFF”.

Microsoft Visio SDL Diagram Shapes and legend are used to define procedures and processes in the flow chart.

Figure -4: Situations If the computer is ON and Course of Action for Situation 4b and 5
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Abstract—Digital evidence investigations, since digital
technology lies behind the electronic devices and computers that
became cheaper and used more common in daily activities, are
becoming very common in crimes.
In order to ensure that digital evidence is collected, preserved,
examined, or transferred in a manner safeguarding the accuracy
and reliability of the evidence, law enforcement and forensic
organizations must establish and maintain an effective quality
assurance system. The very first part of this system is Standard
operating procedures – SOP’s and/or workflows related to crime
scene activities especially for the chain of custody requirements.
When reviewing the relevant literature and interrogating with
the law enforcement agencies, only device based charts specific to
a particular device and/or more general perspective approaches
to digital evidence management from crime scene to courts are
found. After analyzing the needs of law enforcement
organizations and realizing absence of digital evidence
management workflow model at a crime scene, an innovative
crime scene digital evidence workflow model has been defined
and suggested in this paper. The model suggested here would
provide guidance for thorough and secure implementation of
digital evidence management at the crime scene. Since each case is
unique and needs special examination, it is not possible to cover
every aspect of digital evidence management, but the proposed
workflow model is supposed to be a general guideline.
Keywords—Digital evidence, computer evidence, digital
forensics, chain of custody (COC), crime scene, management,
workflow.

I. INTRODUCTION

D

IGITAL evidence management at the crime scene is of
vital importance especially for the law enforcement
organizations. Thorough coverage and proper handling of the
digital evidence at the crime scene is a must for timely,
accurate, valid and suitable presentation in court.
Digital or computer-based evidence is, by its very nature,
fragile. It can be altered, damaged, or destroyed by improper
handling or improper examination [1, 5, 7, 8]. So the digital
evidence management has to be conducted in a systematic,
formalized and legal manner to ensure the admissibility of the
evidence. The process of a digital forensic investigation is
subject to considerable scrutiny of both the integrity of the

evidence and the integrity of the investigation process [2].
With this in mind this work has been conducted in order to
assist crime scene investigations for law enforcement
organizations and staff [3] namely.
 Who may encounter a crime scene that might involve
digital evidence,
 Who processes a crime scene that includes digital
evidence,
 Managers who supervise personnel who process such
crime scenes and any organization that has digital forensics
unit and processes such crime scenes.
The digital evidence management workflow model
proposed in this paper is supposed to be an evolutionary model
that is subject to change with the developments of the relevant
digital products and high-technology. Before submitting the
workflow model, it is assumed that, all of the experiences
gained, principles set pertaining to the general and digital
crime investigations would help the reader. Second part of the
paper is designed and reviewed with this need in mind
A. Digital Evidence
“Computer-based evidence is information and data of
investigative value that is stored on or transmitted by a
computer.” [1]
“Digital evidence is information and data of value to an
investigation that is stored on, received, or transmitted by an
electronic device.” [2]
“Digital Evidence is any information of probative value that
is either stored or transmitted in a binary form.” Where
“binary” later was changed to “digital.” [4].
―Information stored or transmitted in binary form that may
be relied on in court.” [5]
“Data that is created, manipulated, stored or communicated
by any device, computer or computer system or transmitted
over a communication system”. [6]
Several other definitions for digital or computer based
evidence can be put forward, but for the sake of general
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understanding the aforementioned definitions may be accepted
and any attempt to redefine it, is assumed to be futile.
Digital evidence is latent evidence in the same sense that
fingerprints or DNA evidence is latent [1]. They are complex,
diffuse, volatile and can be accidentally or improperly
modified, altered, damaged or destroyed during the acquisition
and after acquisition [5,7,8], may cross the jurisdictional
borders quickly and easily and can be time sensitive [8].
B. Dealing with Digital Evidence
With the valid authorization in hand, conducting a digital
investigation, a person must be designated as being in charge
of the scene. This person should be knowledgeable in
forensics, and be directly involved in the investigation. The
person in charge, first responders, investigators, crime scene
technicians and managers should have the proper training and
authority to apply/make necessary procedures and decisions on
how the scene is secured, and how evidence is searched,
handled, and processed [9,10].
When dealing with digital evidence, the following general
forensic and procedural principles should be applied [5].
 Actions taken to secure and collect digital evidence
should not affect the integrity of that evidence.
 Persons conducting an examination of digital evidence
should be trained for that purpose.
 Activity relating to the seizure, examination, storage,
or transfer of digital evidence should be documented,
preserved, and available for review.
The four principles, based on the suggestions presented and
approved at the International Hi-Tech Crime and Forensics
Conference in October 1999 for the digital evidence are as
follow [1, 11]. These principles are another way might be put
forward to, as of the essence of “Chain of Custody”
requirements.
Principle 1: No action taken by law enforcement agencies or
their agents should change data held on a computer or storage
media which may subsequently be relied upon in court.
Principle 2: In circumstances where a person finds it
necessary to access original data held on a computer or on
storage media, that person must be competent to do so and be
able to give evidence explaining the relevance and the
implications of their actions.
Principle 3: An audit trail or other record of all processes
applied to computer-based evidence should be created and
preserved. An independent third party should be able to
examine those processes and achieve the same result.

Principle 4: The person in charge of the investigation (the
case officer) has overall responsibility for ensuring that the law
and these principles are adhered to.
Any agency that is responsible for seizing, accessing,
storing, or transferring digital evidence is responsible for
compliance with these principles. All activity relating to the
seizure, access, storage, or transfer of digital evidence must be
fully documented, preserved, and available for review.
In addition to the above principles in handling digital
evidence, reported staff to the scene should [8] consider the
following points carefully.
 Recognize, identify, seize, and secure all digital
evidence at the scene.
 Document the entire scene and the specific location of
the evidence found.
 Collect, label, and preserve the digital evidence
properly.
And staff should ensure that;
 Packaging and transporting of digital evidence
provided in a secure manner.
 Legal authority and expertise exist to seize evidence.
 The scene has been secured and documented.
 Special hardware and software required to gather the
potential evidence are used.
 Appropriate personal and/or evidence protective
equipment is used.
Electronic and peripheral devices of potential evidential
value in the crime scene that staff may need to collect as
digital evidence are [8]; Audio recorders, GPS accessories,
Answering machines, Computer chips, Pagers, Cordless
landline telephones, Copy machines, Cellular telephones, Hard
drive duplicators, Facsimile (fax) machines, Printers,
Multifunction machines (printer, scanner, copier, and fax),
Wireless access points, Laptop power supplies and
accessories, Smart cards, Videocassette recorders (VCRs),
Scanners, Telephone caller ID units, Personal Computer
Memory Card International Association (PCMCIA) cards,
PDAs.
In addition to those aforementioned potential digital
evidence sources, digital spy/spying devices and equipment are
to be taken into consideration. This type of equipment is lately
common, cheap and available on the internet in the countries
with no legal legislation. Spy devices are in embedded
different daily life products for falsification and are not easily
discovered. (Pen-Cameras, Glass-Cameras, Voice recording
paper clippers, pen USB sticks, voice recording and capturing
watches and etc.) These equipments became another big
challenge for law enforcement agencies. Recognizing spy
devices and equipment needs not only latest technology review
but also a complete and thorough examination and detailed
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assessment of scene. There is no specific information in any of
the relevant literature that point out the spy/spying devices and
equipment.
II. DIGITAL CRIME SCENE INVESTIGATIONS
Handling digital evidence correctly is essential to preserving
the integrity of the physical device as well as the information
or data it contains [3]. If anyone not trained in handling digital
evidence must not do the followings.
 Attempt to explore the contents of a computer or other
electronic device or to recover information from it.
 Alter the state of a computer or other electronic device.
 Press any keys or click the mouse.
 Change the power status of a computer or device (If
device is off, leave it off.)
 Move a computer or other electronic device that is
powered on.
 Accept offers of help or technical assistance from
unauthorized persons.
Staff without the proper training and skills should not
attempt to explore the contents of or to recover information
from a computer or other electronic device other than to record
what is visible on the display screen.
A. Assessment of the Crime Scene
Personnel attending crime scenes or making initial contact
with a victim/witness/suspect is supposed to comply with the
following requirements. As of securing, seizing and
transporting equipment from search scenes with a view to
recover digital evidence, as well as in the identification of the
information needed to investigate a digital crime [1, 9].
Before starting to collect digital evidence at a crime scene,
staff should ensure that [8] below subjects are met.
 Legal authority exists to seize evidence.
 The scene has been secured and documented.
 Appropriate personal protective equipment is used.
Considering safety of personnel at the scene, ensuring the
scene is properly secured before and during the search,
evaluating the general conditions of the site also recommended
in [5].
Assessment of physical crime scene is based on the
investigations that take place at the physical crime scene. The
assessment phase covers the preservation of the crime scene so
that digital evidence can be later identified and collected by
personnel trained in digital evidence identification.
B. Digital Evidence Security at the Scene

When securing and evaluating the scene, the reported staff
should [8, 9] obey the following rules.
 Follow organizational policy for securing crime scenes.
 Immediately secure all electronic devices, including
personal or portable devices.
 Ensure that no unauthorized person has access to any
electronic devices at the crime scene.
 Refuse offers of help or technical assistance from any
unauthorized persons.
 Remove all persons from the crime scene or the
immediate area from which evidence is to be collected.
 Ensure that the condition of any electronic device is
not altered.
 Leave a computer or electronic device off if it is
already turned off.
Upon discovery of digital potential evidence equipment,
crime scene staff should [1] provide below tasks are
accomplished.
 Secure the area containing the equipment.
 Move any legal people away from computer and power
supply.
 Photograph or video the scene and all the components
including the leads in situ. If no camera is available, draw a
sketch plan of the system and label the ports and cables so that
system/s may be reconstructed at a later date.
Securing and evaluating a crime scene [3] covers.
 Documenting, photographing, and securing digital
evidence at the scene as soon as possible.
 Not altering the state of an electronic device. If a
computer or an electronic device is off, leave it off.
 Removing all unauthorized persons from the area
where evidence is to be collected.
 Identifying, seizing and securing all electronic devices,
including personal or portable devices.
 Recognizing potential digital evidence in telephones,
digital video recorders, other household appliances and motor
vehicles.
The following additional guidelines are given for the
security of the scene in order to assist the crime scene staff in
[8].
 Ensure that personnel safety and the safety of others
remain the highest priority.
 Recognize the investigative value of digital evidence.
 Assess available resources.
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 Identify the equipment and supplies that should be
taken to digital crime scenes.
 Assess the crime scene and the digital evidence
present.
 Designate the assignments, roles, and responsibilities
of personnel involved in the investigation.
Assessing the evidence to determine where the examination
should occur is vital. It is preferable to complete an
examination in a controlled environment, such as a dedicated
forensic work area or laboratory. But whenever circumstances
require an onsite examination to be conducted, the
environment should be controlled. Assessment of additional
considerations might include the following [5] bullets.
 The time needed onsite to accomplish evidence
recovery.
 Logistic and personnel concerns associated with longterm deployment.
 The impact on the business due to a lengthy search.
 The suitability of equipment, resources, media,
training, and experience for an onsite examination.
Reported personnel should visually identify all potential
evidence and ensure that the integrity of both the digital and
traditional evidence is preserved.
C. Tools and Materials for Collecting Digital Evidence
It is hard to define what is captured in an electronic-digital
device that poses potential evidence aspects. There are special
hardware and software required to gather the potential
evidence which are considered to be out of scope this paper.
Special HW and SW are available in the market for complete
examinations of digital potential evidence. Those HW and SW
are designed to be used in a controlled environment, like a
dedicated forensic work area or laboratory. There are also
some HW and SW products that aimed to be used at crime
scenes.
In most cases, items or devices containing digital evidence
can be collected using standard seizure tools and materials.
Special precautions should be taken into consideration when
collecting, packaging, or storing digital devices to avoid
altering, damaging, or destroying the digital evidence.
The following is a suggested list of equipment, other than
the aforementioned special HW and SW that might be of value
during planned searches. This basic tool-kit should be
considered for use in the proper dismantling of computer
systems as well as for their packaging and removal [1, 8, 9].
 Property registers.

 Exhibit labels, evidence stickers, labels, or tags (tie-on
and adhesive).
 Labels and tape to mark and identify component parts
of the system, including leads and sockets.
 Tools such as screw drivers (flathead and crosshead),
small pliers, wire cutters for removal of cable ties.
 A range of packaging and evidential bags fit for the
purpose of securing and sealing heavy items such as computers
and smaller items such as PDAs and mobile phone handsets.
 Cable ties for securing cables.
 Flat pack assembly boxes - consider using original
packaging if available.
 Colored marker pens to code and identify removed
items.
 Camera and/or video to photograph scene in situ and
any on-screen displays.
 Torch, gloves, antistatic and paper evidence bags,
nonmagnetic tools, crime scene tapes and evidence
Another important aspect for digital evidence management
and for chain of custody is static electricity. Static electricity is
defined as the buildup of electrical charges on the surface of
some object or material. Static electricity is usually created
when materials are pulled apart or rubbed together, causing
positive (+) charges to collect on one material and negative (−)
charges on the other surface. Results from static electricity
may be sparks, shocks or materials clinging together.
Many semiconductor or digital devices used in electronics are
very sensitive to the presence of static electricity and can be
damaged by a static discharge. So staff should avoid using any
tools or materials that may produce or emit static electricity or
a magnetic field as these may damage or destroy the evidence
[8].
Investigation personnel should also have radio frequencyshielding material such as faraday isolation bags or aluminum
foil to wrap cell phones, smart phones, and other mobile
communication devices after they have been seized. Wrapping
the phones in radio frequency-shielding material prevents the
phones from receiving a call, text message, or other
communications signal that may alter the evidence.
D. Preliminary Interviews and Questioning
Crime scene staff should separate and identify all persons of
interest at the crime scene and record their location at the time
of entry onto the scene. No one should be allowed access to
any computer or electronic device.
When a search is to be conducted and where digitalcomputer based evidence may be encountered, preliminary
planning is essential. As much information as possible should
be obtained beforehand about the type, location and
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connection of any computer systems. So personnel should
consider asking the user about the setup of the system,
including any passwords, if circumstances dictate. If these are
given, they must be recorded accurately [1].
In addition to interviewing the system administrator and
users if applicable [5], as much information from persons of
interest in the crime scene as possible should be gathered
including [3,8] the followings.
 Names of all users of the computers and devices, all
computer and internet user information, like login names, user
account names and passwords and Instant Message screen
names.
 Purpose and uses of computers and devices, any offsite
storage and networking.
 Any automated or destructive devices or software /
applications in use.
 Type of Internet access and Internet service provider.
 Installed software documentation.
 All security provisions, data access restrictions,
destructive devices or software in use.
 E-mail and Web mail (Web-based e-mail) accounts
and personal Web pages.
 All instant message screen names, any other online
social networking account information.
 Web site account and any other relevant information.
E. Documenting the Scene
Documentation of a crime scene creates a record for the
investigation. It is important to accurately record the location
of the scene; the scene itself; the state, power status, and
condition of electronic devices and computers. Basic crime
scene documentation should include [3] points listed below.
 The type, location, position, condition and power
status of the device.
 A record of all activity and processes visible on the
display screen(s).
 A record of all physical connections to and from the
computers and other devices.
 A record of any network and wireless components
capable of linking devices to each other and the Internet.
 The type, condition and power status of the device’s
Internet and network access.
 Video, photos, notes and sketches to assist in
recreating/conveying the details of the scene.
Personnel should be aware that not all digital evidence may
be in close proximity to the computer or other devices [8]. The
scene may expand to multiple locations; so recording any
network and wireless access points that may be present and
capable of linking computers and other devices to each other

and the Internet should be discovered. The existence of any
network and wireless access points may indicate that
additional evidence exists beyond the initial scene.
The initial documentation of the scene should include a
detailed record using video, photography, and notes and
sketches to help recreate or convey the details of the scene
later. All activity and processes on display screens should be
fully photographed and documented. Documentation of the
scene should also include the entire location, including the
type, physical location, and position of computers, their
components and peripheral equipment, and other electronic
devices.
Should any mistakes or errors be made during an
investigation they must not be covered up. Errors in the
forensic process may weaken the evidence, but as long as what
actually happened is honestly recorded, it may still be useful
[2].
F. Digital Evidence Collection and Acquisition
The digital evidence collection/acquisition phase involves
the search for, recognition of, collection of and documentation
of digital evidence. The collection phase can involve real-time
and stored information that may be lost unless proper
precautions are taken at the scene [1, 9].
Digital evidence must be handled carefully to preserve the
integrity of the physical device as well as the data it contains.
Data can be damaged or altered by electromagnetic fields such
as those generated by static electricity, magnets, radio
transmitters, and other devices. So some of the digital evidence
requires special collection, packaging, and transportation
techniques. Communication devices such as mobile phones,
smart phones, PDAs, and pagers should be secured and
prevented from receiving or transmitting data once they are
identified and collected as evidence [8, 9, and 13].
In some cases, the digital evidence examiner might have the
opportunity to do the following tasks while onsite [5].
 Identify the number and type of computers.
 Determine if a network is present.
 Interview the system administrator and users.
 Identify and document the types and volume of media,
including removable media.
 Document the location from which the media was
removed.
 Identify offsite storage areas and/or remote computing
locations.
 Identify proprietary software.
 Evaluate general conditions of the site.
 Determine the operating system in question.
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All actions related to the identification, collection,
packaging, transportation, and storage of digital evidence
should be thoroughly documented [3,8].
The range of possible additional digital evidence sources
should be considered including [2] the following bullets.
 Equipment such as routers, firewalls, servers, clients,
portables, and embedded devices.
 Application software, such as accounting packages for
evidence of fraud, ERP packages for employee records and
activities (e.g. in case of identity theft), system and
management files.
 Monitoring software such as Intrusion Detection
Software, packet sniffers, keyboard loggers, and content
checker.
 General logs, such as access logs, printer logs, web
traffic, internal network logs, Internet traffic, database
transactions, and commercial transactions.
 Other sources, such as CCTV, door access records,
phone logs, PABX data, telecommunication records and
network records, call centre logs or monitored phone calls, and
recorded messages.
 Back-ups and archives, for example, laptops and
desktops.
 Spy/spying devices embedded in other forms.
G. Packaging, Transportation and Storage of Digital
Evidence
Digital evidence, stored on the computers and electronic
devices, is fragile and sensitive to extreme temperatures,
humidity, physical shock, static electricity, and magnetic fields
[1,3,5,8,9]. In order to avoid such disadvantages crime scene
examiner should take precautions when documenting,
photographing, packaging, transporting, and storing digital
evidence to avoid altering, damaging, or destroying the data.
1) Packaging Procedures
When packing digital evidence for transportation, the scene
examiner should [3,8] stick to the below principles.
 Ensure that all digital evidence collected is properly
documented, labeled, marked, photographed, video recorded
or sketched, and inventoried before it is packaged.
 Label all connections and connected devices for easy
reconfiguration of the system later.
 Remember that digital evidence may also contain
latent, trace, or biological evidence and take the appropriate
steps to preserve it.
 Image digital evidence before latent, trace, or
biological evidence processes are conducted on the evidence.

 Pack all digital evidence in antistatic packaging. Only
paper bags and envelopes, cardboard boxes, and antistatic
containers should be used for packaging digital evidence.
 Don’t use plastic materials when collecting digital
evidence because plastic can produce or convey static
electricity and allow humidity and condensation to develop,
which may damage or destroy the evidence.
 Ensure that all digital evidence is packaged in a
manner that will prevent it from being bent, scratched, or
otherwise deformed.
 Label all containers used to package and store digital
evidence clearly and properly.
 Leave cellular, mobile, or smart phone(s) in the power
state (on or off) in which they were found.
 Package mobile or smart phone(s) in signal-blocking
material such as faraday isolation bags, radio frequencyshielding material, or aluminum foil to prevent data messages
from being sent or received by the devices. (If inappropriately
packaged, or removed from shielded packaging, the device
may be able to send and receive data messages if in range of a
communication signal.)
 Collect all power supplies and adapters for all
electronic devices seized.
2) Transportation Procedures
For proper transportation of potential digital evidence,
personnel should [3,8] consider the below pin-points.
 Keep digital evidence away from magnetic fields such
as those produced by radio transmitters, speaker magnets, and
magnetic mount emergency lights. Other potential hazards that
the first responder should be aware of include seats heaters and
any device or material that can produce static electricity.
 Avoid keeping digital evidence in a vehicle for
prolonged periods of time. Heat, cold, and humidity can
damage or destroy digital evidence.
 Ensure that computers and electronic devices are
packaged and secured during transportation to prevent damage
from shock and vibration.
 Document the transportation of the digital evidence
and maintain the chain of custody on all evidence transported.
3) Storage Procedures
Storage requirements for digital evidence are listed below
[3,8] and should be considered carefully each time.
 Ensure that the digital evidence is inventoried in
accordance with the agency’s policies.
 Ensure that the digital evidence is stored in a secure,
climate-controlled environment or a location that is not subject
to extreme temperature or humidity.
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 Ensure that the digital evidence is not exposed to
magnetic fields, moisture, dust, vibration.
The security of the potential evidence for longer terms is
another major subject once they have been collected. The
concern about the long-term or off-line storage of digital
evidence that might be required for re-assessment at a later
date should also be met and necessary precaution set.
4) Chain of Custody and General Rules
Another important aspect of the digital evidence is known as
“chain of custody” or continuity of evidence, which refers to
the ability to document and report everything that has
happened to an item of evidence from the point at which it was
acquired to when it is presented as an exhibit in court. The
different attributes of digital evidences in comparison to
traditional ones are [16] listed below.
 Many forms of conventional evidence are claimed to
be a “snapshot” of a particular set of circumstances, but
computer data can be highly volatile.
 Can be easily altered by anyone without leaving any
obvious trace that alteration has taken place.
 When collecting digital evidence changes and
contaminations expected.
 Much immediate computer evidence is not obviously
readable by humans and it is to be usually “derived”, not
direct.
 Computers may create as well as record and produce
evidence.
 The digital landscape of hardware and software with
the protocols and infrastructures are in constant change.
Digital evidence must have all the attributes of other types
of admissible evidence. But by its nature it provides a number
of challenges for the investigators, forensic procedures and
courts in general. Digital evidence, like other evidences, has to
be; real, testimonial, documentary, technical, expert tested and
derived [16].
In [17] author defines chain of custody as “a process used to
maintain and document the chronological history of the
evidence” referencing the U.S. National Institute of Justice
(NIJ).
Evidence presented in court has to satisfy tests which fall
into two main categories, admissibility and weight. For
evidence to be admissible, it must satisfy certain purely legal
tests of acceptability. Having satisfied the admissibility
criteria, the evidence can be considered then for weight of fact
- its persuasiveness or probative value [16].
Collecting and preservation of digital evidence are critical
[15,18,19] because if reported personnel who work with
evidence make any mistake, evidence might become useless
and be rejected at court.

Traditional chain of custody is mainly based on filling in
paper forms or electronic forms, basically the name of
investigators, a concise description of the evidence under
examination and some kind of hash code. Modern forensic
software adds better evidence description, electronic user
identification, digital signature and automatic audit trail.
However, there is still a great distance from the usual chain of
custody software to the effective court questions and users, this
is, the digital doubts of first responders, bailiffs, police offices,
investigators, expert witnesses, prosecutors, and defendants
says the author in [17].
Chain-of-custody for evidence from the crime scene to the
court room is critical for both civil and criminal law. Digital
evidence that is to be presented to courts and to technical
experts needs to have chain-of-custody. Otherwise there is no
way to assure that the expert’s testimony pertains to evidence
from the actual case that is under consideration. Although
computer forensics practitioners understand the importance of
chain-of-custody, today’s tools for preserving this chain are
declared to be poor in [21] by author.
Authors made a list in [18] who can act on the digital
evidence: First responders, Forensic investigators, Court
expert witness, Law enforcement personnel, Police officers
(crime inspectors), Victim, Suspect and Passerby. Each of the
above-mentioned parties can affect evidence in particular
situation. Without a clear and unambiguous chain-of-custody
there is no way to be sure that an object presented to the court
is the same object that was collected at the scene of the crime.
Adoption of the chain of custody would help an investigator
to prove that the incriminating evidence was not destroyed or
any external evidence planted suggest authors in [19] where
they put forward a model for chain of custody namely “Third
Party Time Stamp” mechanism.
It is essential to organize the evidence elements. To
construct a digital evidence inventory that will contain all the
information about the evidence i.e. category, location,
retention time, reference procedures to collect and retrieve
evidence [14].
To prove chain of custody, investigators must know all
details on how the evidence was handled every step of the
way. For this, five W’s (and one H) must be applied [18,19].
The general formula listed in Table-1 for crime investigations
and digital evidence management [15,18,19] should be
applied, defined and documented accordingly.
Table - 1
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WHAT?
WHEN?
WHO?
WHY?
WHERE?
HOW?

What is the evidence?
When was it collected and used?
Who handled it?
Why that person handled it?
Where it traveled, where was it stored?
How did investigators get the evidence?

Crime Scene Digital Evidence Management Workflow Model

III. PROBLEM SETTING AND SOLUTION
In order to ensure that digital evidence is collected,
preserved, examined, or transferred in a manner safeguarding
the accuracy and reliability of the evidence, law enforcement
and forensic organizations must establish and maintain an
effective quality system. The very first part of this system is
Standard operating procedures – SOP’s and/or workflows
related to crime scene activities.
There has been no workflow model depicted or mentioned
in the literature that covers the most important aspects of
digital evidence management at the crime scene.
There are a few workflow charts that are especially deals
with; “Collecting Digital Evidence Flow Chart” in [8],
“Download Chart for Digital CCTV” and “Seizure of Personal
Digital Assistants” in [1]. But these are in the form of device
based workflows models, not having or covering general
digital evidence management requirements at the crime scene.
Other models; that are presented to the academia up to 2007
are examined in [20] by POLLITT. He reviewed 15 different
“Digital Forensic Models” that are in general context. In [17,
18] authors also made a short list of digital forensic models
that are more general not specific and detailed for the crime
scene. None of the models reviewed in [17, 18 and 20] depicts
crime scene digital evidence management workflow as in the
perspective as it is aimed in this paper.
And it is assumed that, there is a need for a workflow model
that defines the steps of digital evidence management at the
crime scene.
For the proper handling of digital evidence at the crime
scene and to provide an algorithmic, fully covered, traceable,
understandable and applicable work flow for law enforcement
agencies, a new model is proposed that could be easily
adopted for organizational needs. The proposed workflow
model depicted in Figure-1 is recommended to be a part of an
organizational digital crime scene SOP, and is aimed to cover
the 1.1, 1.3., 1.4., 1.6. and 1.7. standards and criteria and
partly cover 1.2. and 1.5. defined in [4,12].
The suggested workflow model is supposed to cover
different and important aspects of crime scene investigations
of digital evidences. The main focus here is at the crime scene
phase, where any mistake or negligence over the digital
evidence management that might produce unintended
drawbacks in the analysis phase and in the court. Especially
for the law enforcement organizations those drawbacks mostly
may become a point of criticism.
The workflow model has been put forward to facilitate the
first responders, investigators, crime scene technicians and
managers with their task and responsibilities as well as the

organizations credibility. It is supposed to be reviewed and
revised by law enforcement agencies accordingly, as the crime,
criminals and digital technology changes occur, the adaptation
to this evolution accordingly is inevitable.
IV. CONCLUSION AND FURTHER RESEARCH
The world is becoming a smaller village with the
technological revolution in communications and information
exchange that has taken place within the daily life.
Accordingly digital, crimes become widespread. To cope with
this problem, the proper organizational digital evidence
management at the crime scene is of utmost importance.
Digital evidence examination at the crime scene has to be
conducted in a systematic, formalized and legal manner to
ensure the admissibility of the evidence in the court. The
process of a digital forensic investigation is subject to
considerable scrutiny of both the integrity of the evidence and
the integrity of the investigation process [2] starting from the
crime scene and a valid SOP.
Valid and reliable methods to recover digital evidence in
criminal investigations are becoming fundamental for law
enforcement agencies worldwide. These methods must be
algorithmically robust, provide assurance and quality with
standardization in order to ensure that all probative
information is recovered. They must also be legally defensible
ensuring nothing in the original evidence was altered and that
no data was added to or deleted from the original.
This paper and depicted workflow model examined issues
surrounding the need to develop crime scene digital evidence
management that meet the judicial and legal goals. There was
a not a predefined workflow model for the crime scene digital
evidence processing in order to provide quality and assurance.
The model is aimed to help and direct the law enforcement
organizations and the personnel reported to crime scene in
order to facilitate the management of digital evidences at the
crime scene.
We hope the proposed workflow model would help the
organizations and individuals who are responsible for digital
evidence management at the crime scene.
Further research might focus on (1) Spy/spying devices and
equipment management, (2) Effects of static electricity on
digital evidence and (3) Archiving or long term storage of
digital evidence for re-assessment.
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Figure 1: Crime Scene Digital Evidence Management Workflow Model
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Abstract—In this paper, security requirements are given for
different levels of cryptographic modules in different
environments. The requirements are introduced by analyzing the
security requirements defined in the Federal Information
Processing Standard (FIPS 140-3). The FIPS 140-3 specifies the
security requirements for a cryptographic module utilized within
a security system protecting sensitive information in computer
and telecommunication systems and provides different security
levels. It’s concluded that while achieving security requirements
with a cryptographic module such as encryption algorithm,
signature schemes, key management issues, one has to check out
design and implementation steps for the targeted environment
since each device has its own characteristics. The proposed
security model consists of security levels, threat levels,
cryptographically secure and approved algorithm requirements.
Keywords—Cryptographic modules, security requirements,
FIPS 140-3, ISO-IEC 19790.

I. GİRİŞ
İLGİ teknolojilerindeki yenilikler ve gelişmeler
sonucunda veriler kolayca başka bir platforma
aktarılmaktadır. Bu transfer şeklinde bir sorunumuz var:
İstenen güvenliği nasıl sağlarız? Askeri, siyasi, sağlık, adli,
finans vb. alanlarda gizli bilgilerin korunması ve güvenli
biçimde aktarılması önem arz etmektedir. Bahsi geçen
sahalardan herhangi birinde yaşanabilecek gizli bilgi kayıpları
kurumların ve devletlerin telafisi mümkün olmayan zararlara
uğramasına neden olabilecektir. Kriptografik protokolleri
kullanarak bilgi güvenlik konseptlerinin teminine ihtiyaç
vardır. Bunlar gizlilik, bütünlük, kimlik doğrulama ve inkar
edilemezliktir. Bunları başarmak için bir güvenlik cihazı,
kripto modülü adı verilen kısmı içinde bulundurur. Güvenli
kripto modülü uygulamaları gereksinimleri FIPS 140-3’de [1]
ve Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu-Uluslar arası
Elektroteknik Komisyonu 19790 (ISO-IEC 19790)’de [2]
ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Kriptografik modüller pek çok
güvenlik özelliğine sahip olmakla birlikte, geliştirilmesi
gereken güvenlik ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Bu nedenle pek
çok ülke kripto güvenliğini artıracak araştırmaları sürdürmekte
ve kriptografik modül içeren cihazların güvenlik
gereksinimleri üzerine milli politikalar üreten kurum ve
kuruluşlar (Information-technology Promotion Agency, Japan
(IPA), Norwegian National Security Authority, Norway
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(NSM) vb.) teşkil etmekte [3,4], kripto modüllerinin güvenlik
ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütmektedir [5].
Bu çalışmada kripto cihazlarının güvenlik gereksinimleri ele
alınmaktadır. Kripto modüllerinin tasarım ve analizi için FIPS
140-3’de tanımlanan güvenlik seviyeleri kısaca özetlenmiştir.
Seviye yükseldikçe daha fazla özelliğe sahip olmakta, daha da
önemlisi bunlar daha güvenli sistemler sağlamaktadır. Fiziksel
güvenlik, işletim sistemi güvenliği, anahtar yönetimi ve diğer
güvenlik gereksinimleri kapsamında öneriler incelenmektedir.
Güvenlik seviyeleri 2. kısımda özetlenmiştir. 3. kısımda ise
güvenlik gereksinimleri incelenmekte ve bazı yeni ihtiyaçlar
da tanımlanmaktadır. Sonuç bölümü 4. kısımdadır.

II. GÜVENLİK SEVİYELERİ
Bu kısımda kriptografik modül içeren cihazların güvenlik
seviyeleri özetlenmektedir. Cihazların farklı kullanımları için
verilen 4 seviye vardır.
Seviye 1 en az güvenlik gereksinimlerine sahip güvenlik
seviyesidir. Kriptografik modül üretilen ya da kullanılan
anahtarları korumaz. Seviye 1 üretim aşaması bileşenleri için
temel gereksinimlere sahiptir. Başka özel fiziksel güvenlik
mekanizmalarına ihtiyaç duymaz [1,4].
Seviye 2’de ise kriptografik modülde kurcalama izi tespiti
sayesinde kriptografik modülde fiziki güvenlik gereksinimi
artar. Ayrıca operatör özel bir rolü üstlendiğinde kriptografik
modülün kimlik doğruladığı ve yetki onayladığı rol tabanlı
kimlik doğrulamayı gerektirir [1,4].
Seviye 3 kriptografik modülün kapakları ya da kapıları
açıldığında tüm kritik bilgileri (anahtar vb.) sıfırlayan tepki
devrelerini ve kurcalama tespitini gerektirir. Anahtarların
modüle giriş ve çıkışı kriptolu olarak ya da bölünmüş bilgi
yöntemi ile yapılabilir. “Güvenli devre” uygulaması açık
anahtarlar ve modül yazılımını güvensiz yazılım ve uzaktan
yönetime karşı korur [1,4].
Seviye 4, Seviye 3’e ilave olarak operatör kimlik
denetiminde şifre, anahtar, biyometrik gibi çok faktörlü kimlik
doğrulamayı getirir. Ayrıca modülün sıcaklık ve voltaj
dalgalanmalarından olumsuz etkilenmesine karşı koruma
sağlar. Bunların dışında Seviye 4 kritik bilgileri girişimsel
olmayan ataklara karşı korur. Kritik bilgilerin girişimsel
olmayan saldırılara karşı korunmasını sağlar [1,4].
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III. GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ
Bu bölümde güvenlik gereksinimleri incelenmekte ve yeni
gereksinimler tanımlanmaktadır. İşletim sistemi güvenlik
gereksinimleri, işletim ortamı ve erişim kontrolü, fiziksel
güvenlik ve personel güvenliği, girişimsel olmayan saldırılar,
anahtarlar, yapılandırma yönetimi, diğer saldırıların
azaltılması alanlarındaki güvenlik gereksinimleri ile güvenlik
hedeflerine sırasıyla değinilecektir.

Fiziki güvenlik mekanizmaları bir kriptografik modüle
izinsiz fiziksel girişleri ve modülün izinsiz kullanımını
engellemelidir.
Fiziki güvenlik gereksinimleri bir kriptografik modülün
belirli üç somut örneği için tanımlanır [1]:

A. İşletim Sistemi Güvenlik Gereksinimleri
Operatör, modülü onaylı bir işletim modunda işletmelidir.
Onaylı bir işletim modu onaylı bir güvenlik fonksiyonu ya da
anahtar kurulum mekanizması hizmeti sağlamalıdır. Modülün
güvenlik politikasında operatörün modülü onaylı bir işletim
modunda nasıl işletebildiği açıklanmalıdır.
İşletim sistemi tarafından bir kriptografik modüldeki
yazılım ve aygıt yazılımına onaylı imzalama algoritmalı
elektronik imza ya da anahtarlı mesaj kimlik kodu
uygulanmalıdır.
Her bir kriptografik modül örneği, anahtarlarını kontrol
altında tutabilmelidir. İşletim ortamı anahtarlara kontrolsüz
erişimi engellemek üzere ayarlanmalıdır.
Tüm kriptografik yazılım, anahtarlar, kontrol ve durum
bilgisi dağıtık erişim kontrolü uygulayan işletim sistemi
kontrolünde olmalıdır.
B. İşletim Ortamı ve Erişim Kontrolü
Bir kriptografik modülün işletim ortamı modülün doğru
şekilde işletilmesi için gerekli olan tüm yazılım, aygıt yazılımı
ya da donanımdan meydana gelir. İşletim ortamı
Değiştirilemeyen, Sınırlı ve Değiştirilebilir işletim ortamı
olmak üzere üç türde olabilir [1]. Bu ortamlar;
1) Değiştirilemeyen işletim ortamı sadece yazılım ya da
donanımı içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu ortam,
programlanamayan hesaplama platformu ya da aygıt
yazılımı modülü ile değiştirilemeyen hesaplama
platformunda işletilen bir aygıt yazılımından oluşur.
2) Sınırlı işletim ortamı sadece yazılım ve donanımı içerecek
şekilde tasarlanmıştır fakat kontrollü değişikliklere izin
verir.
3) Değiştirilebilir işletim ortamı işlevsellik ekleme, çıkarma,
değiştirme için yeniden yapılandırılabilen ve/veya genelmaksat
işletim
sistemi
yeteneklerini
(örneğin
programlanabilir yazılım) içerebilen bir işletim ortamını
ifade eder.
Kriptografik yazılım hem görev tabanlı erişim kontrolü hem
de dağıtık erişim kontrolü uygulayan işletim sistemi
kontrolünde olmalıdır.
Bir sunucu bilgisayara eş zamanlı ve mümkün olduğunca
çok sayıda istek gönderilmesi, sunucunun kapasitesinin
aşılması sonucunda da hizmet veremez hale getirilmesi
ilkesine dayanan hizmet engelleme atakları (Denial of ServiceDoS) karşısında bir kripto modülü düzgün çalışmaya devam
edebilmeli ve sahip olduğu önemli güvenlik bilgilerinin bu
ataklar sonucunda ele geçirilmesine izin vermemelidir.

KARMAŞIK VE TAKLİT
EDİLEMEYEN
BİYOMETRİK ÖZELLİK
ERİŞİM KONTROLÜ

KRİPTOGRAFİK
MODÜL
EN AZ SAYIDA
YETKİLİ OPERATÖR

FİZİKSEL VE PERSONEL GÜVENLİĞİ

Şekil 1: İlave Fiziksel ve Personel Güvenliği Gereksinimleri

1) Tek yongalı kriptografik modüller bir tek tümleşik devre
yongasının bağımsız modül olarak kullanılabildiği veya
fiziksel olarak korunamayan bir koruncak ya da ürünün
bünyesine yerleştirilebildiği fiziki örneklerdir (örneğin tek
bütünleşik devre yongalı akıllı kartlar).
2) Çoklu yonga yerleştirilmiş kriptografik modüller iki veya
daha fazla tümleşik devre yongasının birbirine bağlı olduğu
ve fiziki olarak korunamayan bir ürün veya koruncağın
bünyesine yerleştirilmiş fiziksel örneklerdir (örneğin
genişleme kartı, adaptör).
3) Çoklu yongalı bağımsız kriptografik modüller iki ya da
daha fazla tümleşik devre yongasının birbirine bağlı olduğu ve
tüm bileşenlerin fiziksel olarak korunduğu fiziksel örneklerdir.
Modüle fiziksel giriş denemesindeki kurcalamanın delili ve
sıfırlama devresiyle anahtarlar, PIN, şifre vb. kritik bilgilerin
sıfırlanması sağlanmalıdır.
Bakım esnasında modüldeki tüm anahtarlar sıfırlanmalıdır.
Sıfırlama operatör tarafından ya da otomatik olarak modül
tarafından uygulanmalıdır.
Kripto güvenliğinde modülün güvenlik özellikleri ile
birlikte operatörün de eğitim ve dikkati önemlidir. Şekil 1
modülün ilave Fiziksel/Personel Güvenlik gereksinimlerini
ifade etmektedir. Güvenlik risk olasılığını en düşük seviyede
tutmak için erişim yetkisi verilen operatör sayısı kısıtlanmalı,
mümkün olan en az sayıda kripto operatörü modülü işletmeye
yetkilendirilmelidir.
Modüle erişim denetimi iki seviyeli kimlik doğrulaması
(gizli parola, fiziksel anahtar/token ve biyometrik özellik) ile
sağlanmalıdır. Ayrıca modül erişim için operatörden parmak
izi, iris tanıma vb. biyometrik özellikler ile kısa süreli
hareketli yüz videosu ya da sabit görüntüyü tanıma özelliği vb.
geliştirilmiş güvenlik özellikleri istemelidir.

152

H.Karaalan ve S. Akleylek
Modül, erişim için operatörden daha karmaşık ve taklit
edilemez/çalınamaz biyometrik özellikler istemelidir (Şekil 1).
ISO/IEC 17799:2000 bilgi güvenliğine yönelik tehditleri
kaynaklarına göre doğal, teknik, bilinçsiz ve kasıtlı personel
kaynaklı olmak üzere dörde ayırmıştır [6]. Doğal kayaklı
tehditler deprem, yangın, sel, şiddetli fırtına, kaza ve çevre
kirliliğidir. Bu amaçla kriptografik modüller;
1) Sağlam bir koruncak içerisine monte edilerek depremde
gerçekleşen şiddetli sarsıntı sonrası ya da bina enkazı
altında kalma durumunda zarar görmeyecek ve düzgün
çalışmaya devam edecek şekilde tasarlanmalıdır.
2) Yangına karşı dayanıklı yanmaz bir koruncak içerisinde
yapılanmalı ve yangından zarar görmeyerek düzgün
çalışmaya devam edecek şekilde tasarlanmalıdır.
Modül yetkisiz kimselerin eline geçme tehlikesi anında
kolay ve hızlı şekilde koruncaktan sökülüp; yakma ya da darbe
ile kırıp parçalara ayırmak suretiyle imha edilebilmelidir.
D. Girişimsel Olmayan Saldırılar
Girişimsel olmayan saldırılar bir kriptografik modülü
fiziksel olarak değiştirmeden ya da içine sızmadan, içindeki
kritik güvenlik parametrelerinin bilgisini ele geçirerek modülü
tehlikeye sokmaya çalışır.
Bu kısmın gereksinimleri tek yongalı kriptografik
modüllere ve hibrit modüllerin tek yongalı bileşenlerine
uygulanabilir olmalıdır [1].
Bir kriptografik modül kritik güvenlik parametrelerini
uygulanabilen tüm girişimsel olmayan saldırılara karşı
korumalıdır. Ayrıca azaltma tekniklerinin verimliliği
belirlenmelidir.
Kriptografik modül tüm girişimsel olmayan saldırılar ve bu
saldırılarla alakalı yetkili ya da onaylı güvenlik fonksiyonları
için testten geçmeli ve geçerlilik otoritesince belirlenen
gereksinimleri karşılamalıdır.
E. Anahtarlar
Anahtarlar yetkisiz giriş, kullanım, ifşa, değişiklik ve yer
değişikliğine karşı korunmalıdır. Modüldeki açık anahtarlar
yetkisiz değişiklik ve yer değişikliklerine karşı korunmalıdır.
Ayrıca modüldeki kritik bilgiler (anahtarlar, PIN vb. diğer
kritik veriler) operatör tarafından güvenli bir kanal vasıtasıyla
modüle girilmelidir. Bu “güvenli devre” anahtarları değiştirme
ve çalınmalara karşı korumalıdır.
Elle taşınan anahtarlar hem kriptolanmış hem de
gruplandırılmış olmalıdır. Elektronik taşınan anahtarlar ise
güvenli kriptografik algoritmalar kullanılarak şifrelenmelidir.
Elle taşınan anahtarlar tek bir anahtar üretim merkezinden
kripto birimlerine götürüp teslim etme yöntemiyle, yolda
çalınma, kaybolma ve yetkisiz kişilerce imha girişimlerine
karşı fiziksel önlemler alınacak şekilde transfer edilmelidir.
Bu yöntem anahtarların söz konusu kayıp, çalınma ve
imhalara karşı toplam taşınma süresini azaltmayı ve daha iyi
fiziksel korumayı amaçlamalıdır.

F. Yapılandırma Yönetimi
Yapılandırma yönetim sistemi modüldeki kazaen ve
yetkisiz değişiklikleri ve değişiklik (modifiye) izlenebilirliğini
sağlayan bir sistemdir [1].
Yapılandırma yönetim sistemi bir kripto cihaz/sistemindeki
modülün ve bileşenlerinin geliştirilmesi için kullanılmalıdır.
Modülü kapsayan her bir konfigürasyon adedinin (kripto
modülü, donanım parçaları, modül yazılım bileşenleri,
güvenlik politikası vb.) her bir sürümü belirlenmeli ve tek bir
kimlik numarasıyla etiketlenmelidir. Sistem kripto modülünü
kullanım ömrü süresince her bir konfigürasyon adedinin
kimlik ve sürüm ya da revizyonundaki farklılıkları takip
etmeli ve muhafaza etmelidir. Ayrıca yapılandırma öğeleri
otomatik bir yapılandırma yönetim sistemi kullanılarak
yönetilmelidir.
G. Otomatik Kontrol Testleri
Bir kriptografik modülün düzgün çalışmasını sağlamak için
işletim öncesi otomatik kontrol testlerini ve koşullu otomatik
kontrol testleri uygulanmalıdır. Tüm testler uygulanmalı ve
testten geçme-kalma durumu, harici kontrol ve yöntemler ya
da operatör müdahalesi olmadan, modül tarafından
saptanmalıdır [1].
İşletim öncesi otomatik kontrol testleri, öncelikle tüm veri
çıktılarını veri çıktı arayüzü vasıtasıyla temin eden modüle
uygulanmalı ve başarılı biçimde testten geçirilmelidir.
Koşullu otomatik kontrol testleri, uygulanabilir (uygun)
güvenlik fonksiyon ya da işlemi çalıştırılırken uygulanmalıdır.
Modül düşük işlem modunda işletilirken durum göstergesi
sağlamalıdır. Modülün başarısız olan koşullu otomatik kontrol
testlerini göstermesi, arzu edilen bir durumdur.
H. Diğer Saldırıların Azaltılması
Bu standartta (FIPS 140-3) başka kısımlarda belirtilmeyen
saldırılara karşı kriptografik modülün hassasiyeti modül tipine,
uygulamaya ve uygulama ortamına bağlıdır. Bu saldırılar
genelde modülün dışındaki kaynaklardan elde edilen bilginin
analizine dayanır. Her durumda saldırılar modül bünyesindeki
bazı kritik güvenlik parametre bilgilerini saptamayı dener.
Bir kripto modülü standartta tanımlanmayan bir ya da daha
fazla özel saldırıyı azaltmak için tasarlanmışsa, modülün
destekleyici dokümanları, azaltmaya yönelik tasarlandığı
saldırıları numaralandırmalı/sıralanmalıdır.
Yukarıdaki gereksinimlere ilave olarak, kripto modüllerinde
FIPS 140-3’te tanımlanmayan özel saldırıların azaltılması
amaçlandığında dokümantasyon, saldırıları azaltmak ve
azaltma tekniklerinin verimliliğini test etmek için kullanılan
yöntemleri tanımlamalıdır.
İ. Güvenlik Hedefleri
Güvenlik gereksinimleri bir kriptografik modülün güvenlik
tasarımı ve güvenlik uygulamalarıyla ilgilidir [1]. Bunlar:
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1) Onaylı ve izin verilen güvenlik fonksiyonlarını çalıştırmak.
2) Kriptografik modüllleri yetkisiz erişimden korumak.
3) Kriptografik modüllerin içeriğinin yetkisiz olarak ifşa
edilmesini engellemek.
4) Kriptografik modüllerin işlem durum bilgisini sağlamak.
5) Anahtarların yetkisiz modifikasyonu, değişikliği, eklenti ve
silinmesini kapsayan; kriptografik modülün ve algoritmanın
yetkisiz ve tespit edilemeyen modifikasyonunu engellemek.
6) Onaylı işlem modunda kriptografik modülün doğru
çalışmasını sağlamak.
7) Kriptografik modülün işlem hatalarını algılamak ve bu
hatalar nedeniyle önemli güvenlik bilgilerinin ifşa olmasını
engellemek.
8) Operatör kaynaklı işletim ve güvenlik hatalarını engellemek
[6].
9) Her türlü çevre koşullarında modülün düzgün çalışmasını
sağlamaktır [6].
J. Öneriler

test edilmelidir. Zira her kripto cihazının kendine özgü
karakteristik özellikleri mevcuttur. Bunlar uyum test aşamaları
olarak adlandırılır. Bu çalışmada hedeflenen güvenlik modeli,
tehditleri tanımlamayı müteakip tasarlanmaktadır. Daha sonra
gerekli tedbirler alınır ve fonksiyonel gereksinimler seçilir.
Hedeflenen güvenlik modeli güvenlik seviyeleri, tehdit
seviyeleri ve kriptografik olarak güvenli ve onaylı
algoritmalardan oluşur.
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Abstract—This paper discusses the attack that frequently

happened in a hotspot network. Hotspot is a wireless
public network that can be easily found in many public
places of interest such as shopping malls, university area,
café, hotels and other places. With this facility any
computer or mobile gadget user can access the internet
easily in that strategic place. This paper would aim to give
an example of sniffing attack in a hotspot network and the
prevention of that attack.
Keywords—Hotspot, network, public, sniffing, prevention

I. INTRODUCTION
HE development of IT – Information Technology – has
caused the rising numbers of gadget usage such as smart
phone, tablet computer, and notebook that becomes smaller
over time yet these gadgets become more sophisticated in the
technology. It cannot be denied that the internet connection
has become something essential for these users of gadget; it
becomes one of their primary needs. In line with this
development, there is a business aspect that can be utilized and
that is why café, restaurants and other places where people
gather offer the service of hotspot, both in forms of free of
charge and paid services. The hotspot connectivity has one
clear advantage which is mobility, the easy setting and it also
tends to have a cheaper price, and these are the reasons why
many people prefer this technology. The providers of
telecommunication service in Indonesia race to provide the
best hotspot services to the consumer. In an occasion, one of
the providers claims to put on display 20 million hotspots all
around Indonesia. However, there is a concern of security that
raise in line with the popularity of hotspot usage. Many
hotspot providers apparently have not yet give a serious
thinking to the security aspect of that network they provide.
Even though that hotspot offers a simple setting and a
simple usage, people can get a peek of the information traffic
easily and this can be used to do a criminal activity. This
peeking activity is not difficult to do, in fact, people can do so
without using any notebook or computer. There are plenty of
tutorials informing people how to do this illegal act in the
internet and this has given a rise in the number of sniffing.
One of the most common criminal act is by tapping on the data
which is being sent or received by any user in a hotspot
network. These data can be username, password, email
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address, social networking address or secret information such
as bank account, credit card number, etc.
II. THE WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY
A. Wireless Communication
Wireless communication is a data transfer or information
transfer from two spots or more without connecting to any
electrical conductor. Wireless transmitter first aired in the
early 20th century using radiotelegraphy (Morse code). Since
then, it is possible to emit sound, music, video over wireless
networks through this medium [1].
Wireless technology is the most commonly used wireless
technologies such as electromagnetic radio. With the use of
radio waves, the distance adjustment can be more flexible. The
use of short-range radio waves can be used to remote control
TV, air conditioner remote control, and some wireless devices
other households. The use of wireless networks remote radio
satellite TV for example, mobile phones and even GPS devices
are widely applied nowadays.
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Figure 1 : Wireless Usage Statistics in the US [2]

The benefits of using wireless networks include[2]:
1. No need to pull cables
2. High mobility
3. Easy Maintenance
4. Flexible (short or long distance)
5. Keeping track of the time
The Weakness of wireless communication, such as:
1. More vulnerable than wired network
2. Greater bandwidth required
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3. Some electronic device can weaken the wireless signal
B. Wireless Networks
As advances and wireless usage on individual and industry
needs, several types of wireless networks has been developed,
namely [3]:
1) Wireless Personal Area Networks (WPANs)
WPAN technology enables users to build a wireless network
(ad hoc) for simple devices, such as PDAs, cell phones or
laptops. It can be used in the personal operating space (POS).
A POS is a space that is around people, and can reach a
distance of about 10 meters. Currently, two of the WPAN key
technologies are Bluetooth and infrared. Bluetooth is a cable
replacement technology that uses radio waves to transmit data
up to a distance of about 30 feet. Bluetooth Data can be
transmitted through walls, pocket or purse. Bluetooth
technology is driven by a body called the Bluetooth Special
Interest Group (SIG), which publishes the Bluetooth
specification version 1.0 in 1999. As an alternative to connect
devices in very close proximity (1 meter or less), then the user
can use infrared. To standardize the development of WPAN
technologies, IEEE 802.15 working group has built for
WPAN. The working group made a WPAN standard, which is
based on the Bluetooth specification version 1.0. The main
purpose of this standardization is to reduce complexity, low
power consumption, interoperability and coexistence with
802.11 networks.
2) Wireless Local Area Networks (WLANs)
WLAN technology allows users to build a wireless network
in an area that are local (ie, within the office building, campus
buildings or in public areas, such as airports or cafes). WLAN
can be used in temporary offices or where permanent wiring
installations are not allowed. Or WLAN is sometimes
constructed as a supplement to an existing LAN, so users can
work on a variety of different locations within the building.
WLAN can be operated in two ways. In WLANs
infrastructure, wireless stations (devices with radio network
cards or external modems) connected to a wireless access
point that serves as a bridge between the stations and the
existing network backbone of that time. In WLAN
environments that are peer-to-peer (ad hoc), multiple users in a
limited area, such as meeting rooms, can form a temporary
network without using an access point, if they do not need
access to the resources the network. In 1997, the IEEE 802.11
standard for WLAN, which specifies a data rate of 1 to 2
megabits per second (Mbps) was approved. Under 802.11b,
which became the new standard are dominant today, data is
transferred at a maximum speed of 11 Mbps via a frequency of
2.4 gigahertz (GHz). Other newer standard is 802.11a, which
specifies the data transfer at a maximum speed of 54 Mbps via
a frequency of 5 GHz.

university campus), and this can be achieved without the cost
of fiber optic or copper wires that are sometimes very
expensive. In addition, WMAN can act as a backup for cablebased networks, and he will be active when the cable-based
network was experiencing problems. WMAN uses radio waves
or infrared light to transmit data. The Broadband network
wireless access, which provides users with high-speed access,
it is much in demand today. Although there are several
different technologies, such as multichannel multipoint
distribution service (MMDS) and local multipoint distribution
services (LMDS) used today, but the working group IEEE
802.16 standard for broadband wireless access continues to
create specifications for these technologies.
4) Wireless Wide Area Networks (WWANs)
WWAN technology enables users to establish wireless
connections over public or private networks. This connection
can be made include a very wide area, such as the city or state,
through the use of multiple antennas or satellite systems which
are also organized by telecommunications service providers.
WWAN technology is now known system with 2G (second
generation). The core of the 2G systems includes the Global
System for Mobile Communications (GSM), Cellular Digital
Packet Data (CDPD) and Code Division Multiple Access
(CDMA). Various efforts are underway in transition from 2G
to 3G technology (third generation) who will soon become a
global standard and a global roaming feature. ITU is also
actively involved in promoting the creation of global standards
for 3G technology.
C. Wireless Network Standard
Standardization on wireless networks is done in order to the
widespread adoption of this technology. Organizations such as
the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
standard are applying some of the wireless network which is
widely used for communication purposes. This standardization
is also intended to address power management problems,
bandwidth, security and many other issues.
Wireless networking standard that is applied by the IEEE
can be seen in the following table.
Table 1: IEEE Wireless Network Standard

Nama
802.11a
802.11b
802.11g
802.11n

Frekuensi
Kecepatan
5 GHz
54 Mbps
2,4 GHz
11 Mbps
2,4 GHz
54 Mbps
2,4 GHz dan 5 Lebih dari 100
GHz
Mbps
The use of standards and frequencies are adjusted with
existing devices. In general Indonesia is still using 802.11 b/g.

3) Wireless Metropolitan Area Networks (WMANs)
WMAN technology allows users to make wireless
connections between multiple locations within a metropolitan
area (for example, between different buildings in a city or on a
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is also known as ARP spoofing. ARP poisoning technique is
effectively used in both wired and wireless networks. The
purpose of ARP poisoning attacks in general are sniffing.
This type of ARP poisoning attack will make the attacker to
be gateway of a network. By the time the attackers attack the
network will assume that the attacker is the gateway of the
network.

Figure 2 : IEEE Standard for 2.4 Ghz b/g [2]

The Picture above is an IEEE standard for 2.4 GHz b / g.
While the picture for an IEEE 802.11 standard is pictured
below.
Figure 5: Occurrence Process of ARP Poisoning

C. Sniffing
Sniffing in terms of meaning is to sniff, whereas in network
security science sniffing is an activity to capture data packets
through a network. Sniffing itself is usually used to capture
vital information from a network such as passwords, email
text, and usually transfer files. Sniffing usually attacks
protocols such as Telnet, HTTP, POP, IMAP, SMB, FTP, and
others. Information gleaned from several protocol above can
be seen in Table.

Figure 3: IEEE Standard for 5 Ghz [2]

III. TAPPING NETWORK COMMUNICATION

Table II: Information That Can Be Stolen From Sniffing Attack

A. Switch
Switch is a computer networking device that connects
network segments and network devices [4]. The term usually
refers to a multi-port network bridge that processes and routes
data at layer 2 (data link layer) of the OSI layer [5]. Switches
that process the data at layer 3 (network layer) and the upper
layer is often called a multilayer switch. Switch is a network
device that became the target of ARP poisoning / ARP
spoofing.

No
1
2
3

Protocols
TELNET
HTTP
SMTP

4

NNTP

5

POP

6

FTP

7

IMAP

8

SMB

Stolen Information
Key Stroke
Data Sent in Clear Text
Password and Data sent
Text
Password and Data sent
Text
Password and Data sent
Text
Password and Data sent
Text
Password and Data sent
Text
Data Sent

in Clear
in Clear
in Clear
in Clear
in Clear

In hacking methods, sniffing is divided into two parts,
namely passive and active sniffing [7].

Figure 4: How Switch Works

B. ARP Spoofing / ARP Poisoning
ARP poisoning / ARP Spoofing is an attack that attacks the
transition between layer 3 (network layer) to layer 2 (data link
layer) in the OSI reference model. ARP poisoning to change
the MAC address of the victim to be attacked. ARP poisoning

1) Passive Sniffing
Passive sniffing is an activity carried on by the media liaison
network hub (Susanto, 2007). Where the hub will broadcast
the entire package which passing the hub to all connected
nodes. Hub is a computer device that performs a broadcast
packet to the entire network so that sniffing on the network
with a hub is very easy to do.

157

Analysis of Wireless Network Security Level in FTI Building of Islamic University of Indonesia
2) Active Sniffing
Active sniffing is an activity carried on by the media
connecting network switches or the like. Switch itself is a
connecting device (Concentrator) which has a chip to store
MAC Address table.
Switch is no longer broadcasts the packet to the entire
network, but the data packets are only transmitted through the
original and destination port only. So it is very difficult to do
sniffing on switch. Special methods are needed to start sniffing
on the switch.
To do sniffing on the network switch we need to create flood
storage on the switch with MAC address so that the switch
does not make any difference to hub. To overwhelm the media
storage we could use ARP Poisoning or MAC Flooding.

or wireless devices.

A quite dangerous impact from an attack with ARP
poisoning is sniffing. Sniffing can be done with the help of
wireshark tools. Wireshark itself is a tool that is used to
perform sniffing analysis as well [9].

IV. TESTS
The Test performed to examine the level of security for
wireless networks in the FTI building. Testing was done by
using ARP poisoning, sniffing and session hijacking.
ARP poisoning is one of the process steps in an attack of
sniffing and session hijacking. Arp poisoning were performed
on an attached wireless device that is access points and
wireless routers on FTI network. ARP poisoning is done by
using ettercap ARP application. Ettercap is a tool that was
built to carry out the process of sniffing on the network. In
addition to ettercap sniffing on the network can be used to
perform ARP poisoning attacks [8].

Figure 8: Obtained Cookie from Sniffing

The Results of the process were analyzed by the same
sniffing tools. Analysis results obtained are cookies from web
pages that are being accessed, as shown in Figure 8. Obtained
Cookies are used for hijacking attacks sessions.
In addition to test using computer applications, testing is
done using android smart phone device. On android devices
ARP poisoning and session hijacking steps are done. The
Differences in android device to perform ARP poisoning, and
session hijacking is in the tools as shown in Figure 9.

Figure 6 : ARP Poisoning Attack with Ettercap

The steps in the figure above show that the ARP poisoning
is very easy to do. With the ARP poisoning offenders easily do
sniffing on the target. Target set is the switch or router, wired

Figure 9 : ARP Attack With Android Phone

On tools used on android smart phone, the results of ARP
poisoning poses can be directly used to perform session
hijacking. On testing done hijacking on Facebook account
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caught on ARP poisoning process. Results of the session
hijacking can be seen in Figure 10.

Based on the testing and analysis, it carried out a number of
conclusions. ARP poisoning is an attack used as support for
another attack. ARP poisoning can harm the user in the FTI
UII wireless network environment. Precautionary measures are
required to avoid ARP poisoning on wireless network. The
prevention of an act can mean a DHCP snooping [10]. By
applying DHCP snooping, network administrators can control
access through:
1. Allows connection to a specific IP address on the
network.
2. Defining number of users accessing the LAN on a
specific protocol.
3. Provide data records of the use of IP addresses on the
LAN network.
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V. CONCLUSION
Based on the results obtained in testing process, it can be
seen that the wireless network at FTI environment is very
vulnerable to ARP poisoning attacks, as it can be seen in the
tabulated results. Of 6 testing wireless network with ARP
poisoning attack all existing network successfully attacked by
ARP poisoning attacks. However, not all existing wireless
networks can be attacked by sniffing attacks and hijacking
session. This is possible because the user is not actively using
the wireless network.
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Özet—Bilişim teknolojilerinde baş döndürücü gelişmeler
meydana gelmektedir. Bu teknolojilerin tüm dünyada hızla
yayılması, kamu ve özel sektör uygulamalarının elektronik
ortamlara aktarılması insanlara çok fayda sağlamaktadır.
Elektronik ortamlardaki bilgi miktarının, iş ve işlemlerin hızla
artması, beraberinde büyük bir tehlikeyi getirmektedir. Bu
tehlike,
elektronik
ortamlardaki
bilginin
güvenliğinin
sağlanmasıdır. Bilişim teknolojilerindeki bu hızlı gelişmeler ile
birlikte bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen bilişim suçları
da artmaktadır.
Bu çalışmada, bilgi güvenliği ve bilişim suçları hakkında bilgi
verildikten sonra en az lisans mezunu olan eğitimli insanların
katılımı ile yapılan bir anketin sonuçları değerlendirilmiştir.
Bilgi güvenliği ve bilişim suçları ile ilgili farkındalık tespitinin
yanı sıra bu suçlarla ilgilenen birimlerin çalışmaları, bu suçların
işlenme yöntemleri, sebepleri, bu suçlara karşı bilgi güvenliğini
sağlayan teknolojilerin kullanılma sıklığı hakkında tespitler de
yer almaktadır. Bilgi güvenliğini sağlamak ve bilişim suçlarını en
aza indirmek için öneriler ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler—Adli bilişim, siber suçlar, bilgi güvenliği,
güvenli internet, bilinç düzeyi
Abstract—Tremendous
improvements
of
Information
Technologies occur. The propagation of these technologies in
governmental applications and private sector is very fast and
their usage is very adventageous for people. However,
information in the digital world increases rapidly and this
increment raises an important issue: information security. Cyber
crimes increase with the expansion of information technologies.
In this study, information security and cyber crimes are
introduced. The methods of how people commit a cyber crime,
their reasons and governmet unit that are interested in cyber
crimes, are also mentioned. Moreover, the article includes a
detailed survey which is about level of consciousness of the
educated people on information technologies who are at least
bachelor's level. The survey shows the awareness of people about
secure internet usage and cyber crimes and also usage of useful
technologies for avoiding cyber crimes. According the results of
the survey, some precautions are discussed in order to avoid
cyber crimes and inform the society.
Keywords—Digital forensics, cyber crimes, information
security, secure internet, level of consciousness

I. GĠRĠġ
iliĢim sistemlerinin ve internetin yaygınlığının her geçen
gün artması insanlara kolaylıklar sağlamakta; toplumların
geliĢmesi hızlanmakta; ekonomik, sosyal ve kültürel hayattaki
geliĢimler ve dönüĢümler hızlanmaktadır. ĠĢ ve iĢlemlerin
yapılıĢ Ģekilleri değiĢtiğinden bilginin oluĢturulduğu,
iĢlenildiği, depolandığı ve iletildiği sanal ortama bağımlı hale
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gelen insanlar bu ortamdaki bilgilere zamandan ve mekandan
bağımsız olarak eriĢebilmektedirler. Kamusal ve kiĢisel birçok
iĢlemin biliĢim sistemleri üzerinden gerçekleĢtirilmesi bilginin
önemini arttırmıĢ, bilgi güvenliğini bir zorunluluk haline
getirmiĢtir. KiĢiler, devletler ve kurumlar bilgi güvenliğinin
sağlanması için büyük çaba, emek ve para harcayarak yeni
yöntemler geliĢtirmekte ve bu yöntemleri kullanmaktadırlar.
Zira dıĢarıdan kötü niyetli kiĢilerce yapılacak olan bir saldırı
sonucunda kiĢisel bilgilerin (kredi kartı, internet bankacılığı
Ģifresi vb.) ele geçirilmesiyle oluĢacak mali kayıplar ve ulusal
güvenliği tehdit edebilecek bir saldırı sonucunda devlete,
kurumlara verilecek ekonomik bir kayıp çok daha fazla
olacaktır. Bilgi güvenliğini sağlamak için bu kadar çaba
harcanırken kötü niyetli kiĢiler sistemin güvenlik açıklarını
keĢfederek çeĢitli saldırılar (virüs, truva atı, arka kapılar vb.)
ile biliĢim suçu iĢlemektedirler. Konu ile ilgili olarak
ülkemizde 12.10.2005 tarihinde 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda ayrı bir baĢlık halinde düzenlenen biliĢim suçları
kanunun 243, 244, 245. maddeleri ile tanımlanmaktadır.[1]
ġekil 1’de 2012 verilerine gore Türkiye’de bilgisayar ve
internet kullanımı istatistiği görülmektedir.[2]

ġekil 1.Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanımı istatistiği

BiliĢim suçları en genel tanımıyla çeĢitli teknolojiler (cep
telefonu, bilgisayar, pos makinesi vb.) kullanarak biliĢim
sistemlerine karĢı iĢlenen suçlardır. Bir biliĢim sistemine
hukuka aykırı bir Ģekilde girmek, sistemin çalıĢmasını
engellemek, bozmak, verileri değiĢtirmek veya yok etmek
biliĢim suçlarını oluĢturmaktadır. Dolayısıyla insanlara fayda
sağlamak için üretilen ve insanların iĢlerini kolaylaĢtıran
teknolojiler (cep telefonu, bilgisayar vb.) bir yenilik olmaktan
çıkıp bir suç aracı olarak kullanılabilmektedir.
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Tablo 1: Siber suçların sınıflandırılması

Ġnternet Üst Kurulu’nun YapmıĢ Olduğu Sınıflandırma

BiliĢim teknolojilerindeki hızlı geliĢmeler varolan suç
türlerine ek olarak yeni suç türlerinin ortaya çıkmasına sebep
olmuĢ ve suç olgusunun yeniden tanımlanması ihtiyacını
ortaya çıkarmıĢtır. Ġlk zamanlarda “Bilgisayar Suçları” olarak
adlandırılan bu suç türleri zamanla “Ġnternet Suçları”, “BiliĢim
Suçları” ve “Siber Suçlar” olarak da kullanılmıĢtır.
Siber suç, bilgisayar veya bilgisayarların siber uzayda
yapılan kanunsuz bir davranıĢın aracı veya amacı ya da her
ikisi olarak kullanılmasıdır. Diğer bir ifade ile herhangi bir
suçun elektronik ortam içerisinde iĢlenebilme imkânı
bulunuyor ve bu ortam içerisinde gerçekleĢtirilen fiil genel
olarak hukuka aykırı veya suç olarak tanımlanabiliyorsa bu
suçlara siber suçlar denir.[3]
BiliĢim suçları ile bilgisayar veya internet aracılığı ile
iĢlenen suçlar birbirine karıĢtırılmaktadır. Bilgisayarla
iĢlenebilen her suç biliĢim suçu olarak nitelendirilemez.
Örneğin web sitesi aracılığı ile insanlara hakaret etmek,
Ģantajda bulunmak, terör örgütü propagandası yapmak,
uyuĢturucu ticareti yapmak biliĢim suçları kapsamına
girmemektedir. Bu suçların ihbar edilmesi durumunda
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde BiliĢim Suçları ġubesi yerine
AsayiĢ ġubesine yönlendirilmektedir.
Bilgisayar ağları alanındaki sorunların ve özellikle
internetin tam olarak değerlendirilememesi, internetin sürekli
geliĢmesi ve her geçen gün biraz daha fazla insan hayatına
girmesi, bunun sonucunda yeni ihlal tiplerinin ortaya çıkması
cezalandırılması düĢünülecek fiillerin hangileri olduğunu
saptamaya imkân vermemektedir. Bu nedenle siber suçları
sınıflandırma çalıĢmaları farklılık arz etmektedir. Tablo 1’de
literatürde genel kabul gören McConnel International adlı
danıĢmanlık firmasının ve Ġnternet Üst Kurulunun yapmıĢ
oldukları siber suçlar sınıflandırması görülmektedir.[3]
Türkiye’de 2012 yılı Eylül ayında toplamda 725 adet
biliĢim suçu iĢlenmiĢtir. Bu suçlardan biliĢim sistemlerine
girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme suçundan
401, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı suçundan 143,
interaktif banka dolandırıcılığı suçundan 34, internet aracılığı
ile nitelikli dolandırıcılık suçundan 30, diğer biliĢim
suçlarından (müstehcenlik, kumar, kiĢiler arası haberleĢmenin
gizliliğini ihlal vb.) 117 adet iĢlenmiĢtir.[4]
Interpol verileri, yasadıĢı yayın suçları arasında ilk sıranın
yüzde 40’la çocuk pornografisine ait olduğunu göstermektedir.
Genel anlamdaki pornografik yayınların oranı da yüzde 25’tir.
Bunlar, daha çok internet kafe gibi ortamlarda pornografik
içeriklerin gösterimi ve CD’lerinin satıĢından oluĢmaktadır.
Terör içerikli web sayfaları hazırlanması suretiyle iĢlenen
suçların oranı ise yüzde 30’dur. ġikâyete bağlı suçlardan
kiĢilik haklarına saldırı ve hakaret ise yüzde 5 oranında
iĢlenmektedir.[5]
Türkiye’de lisans hakları ihlal edilen sektörlerin yüzdelerine
bakıldığında %4 müzik, %14 oyun ve %82 film olduğu
görülür.[5]
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II. ADLĠ BĠLĠġĠME KONU OLAN BĠLĠġĠM SUÇLARI

Veri Suçları

 Verilere Müdahale Edilmesi
 Verilerin DeğiĢtirilmesi
 Veri Hırsızlığı

Ağ Suçları

 Ağ Engellenmesi
 Ağ Sabotajı

Yetkisiz EriĢim
Suçları

 Yetkisiz EriĢim
 Virüs Yayılması

Ġlgili Suçlar
Bilgisayar
Sistemlerine ve
Servislerine
Yetkisiz EriĢim

 Bilgisayarla Ġlgili Sahtekarlıklar
 Bilgisayarlarla Ġlgili Dolandırıcılık
 Yetkisiz EriĢim
 Yetkisiz Dinleme
 Hesap Ġhlali
 Mantıksal Bilgisayar Sabotajı
 Fiziksel Bilgisayar Sabotajı

Bilgisayar
Sabotajı
Bilgisayar
Yoluyla
Dolandırıcılık

 Banka Kartı Dolandırıcılığı
 Girdi/Çıktı/Program Hileleri
 ĠletiĢim Servislerini Haksız ve Yetkisiz
Olarak Kullanma

Bilgisayar
Yoluyla Sahtecilik
Bir Bilgisayar
 Lisans SözleĢmesine Aykırı Kullanma
Yazılımının
 Lisans Haklarına Aykırı Çoğaltma
Ġzinsiz Kullanımı  Lisans Haklarına Aykırı Kiralama
Diğer Suçlar

 KiĢisel Verilerin Suistimali
 Sahte KiĢilik OluĢturma ve KiĢilik Taklidi
 YasadıĢı Yayınlar

III. AMAÇ VE YÖNTEM
Bu çalıĢmada adli biliĢime konu olan biliĢim suçları ve bilgi
güvenliğinin önemine değinildikten sonra insanların konu
hakkında görüĢlerini öğrenebilmek için yapılan bir anket
çalıĢmasının sonuçları değerlendirilmiĢtir. Veriler anket
yöntemiyle kaynak gruptan kâğıt üzerinden alınarak
değerlendirilmesi web tabanlı LimeSurvey yazılımından
yapılmıĢtır. Ankete katılanların tümü en az lisans mezunu
olmasından dolayı eğitimli insanların konu hakkındaki
görüĢleri irdelenmeye çalıĢılmıĢtır.
Anketteki soruların cevaplanma zorunluluğu olduğundan
ankete katılan 102 kiĢinin sorulara verdikleri cevaplar
üzerinden değerlendirme yapılmıĢtır. Sorular 3 grup olarak
oluĢturulmuĢtur. Ġlk grupta Evet/Hayır soruları, ikinci grupta
çoktan seçmeli sorular, üçüncü grupta ise birden fazla
seçeneğin iĢaretlenebileceği sorular sorulmuĢtur. Daha önce
yapılan çalıĢmalardan da [6.7.8.9] yararlanarak 46 soru
sorulmuĢtur. Soruların bir kısmına katılımcıların verdiği
cevaplar aĢağıdaki tablolarda görülmektedir.
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Tablo 1: Lisanslı bir virüs koruma sistemi kullananlar

Tablo 9: BiliĢim suçlarına Ģahit olanların davranıĢları

Bilgisayarınızda lisanslı bir virüs koruma sistemi kullanıyor
musunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Evet
44
43.14%
Hayır
58
56.86%

Size göre önemli gördüğünüz bir bilişim suçuna şahit
olursanız nasıl davranırsınız?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Nereye ihbar edeceğimi bilmiyorum.
43
42.16%
Yetkili birimlere ihbar ederim.
50
49.02%
Ġhbar etmem.
8
7.84%
Kendim hallederim.
1
0.98%

Tablo 2: Firewall(Güvenlik Duvarı) yazılımlarını kullananlar
Bilgisayarınızda Firewall(Güvenlik Duvarı) yazılımlarını
kullanıyor musunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Evet
47
46.08%
Hayır
55
53.92%

Tablo 10: Ġnternet bankacılığını kullananlar
İnternet Bankacılığını kullanıyor musunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Evet
75
73.53%
Hayır
27
26.47%

Tablo 3: Bilgisayarında lisanssız yazılım kullananlar
Tablo 11: Ġnternet bankacılığını güvenli bulanlar

Bilgisayarınızda lisanssız yazılım (program) var mı?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Evet
63
61.76%
Hayır
39
38.24%

Yanıt
Evet
Hayır

Tablo 4: Lisanssız yazılım kullanmanın suç olduğunu bilenler
İnternetten müzik, film, oyun dosyaları indirmenin ve
lisanssız yazılım kullanmanın suç olduğunu biliyor musunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Evet
88
86.27%
Hayır
14
13.73%

Tablo 12: Ġnternet üzerinden alıĢveriĢ yapanlar
İnternet üzerinden alışveriş yapıyor musunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Evet
78
76.47%
Hayır
24
23.53%

Tablo 5: Lisanssız yazılımları kullanmanın sebepleri
İnternetten müzik, film, oyun dosyaları indirmenin ve
lisanssız yazılım kullanmanın suç olduğunun farkındaysanız
neden yapıyorsunuz?
Yanıt
Kullandığım programları profesyonel olarak
ve sürekli olarak kullanmadığım için
Denetim olmadığından
Maliyeti düĢük olduğu için

Sayı

Yüzde
Oranı

71

69.60%

45
56

53.92%
54.90%

İnternet Bankacılığı sizce güvenli mi?
Sayı
Yüzde Oranı
69
67.65%
33
32.35%

Tablo 13: AlıĢveriĢ sitelerini güvenli bulanlar
Alışveriş sitelerini güvenilir buluyor musunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Evet
45
44.12%
Hayır
57
55.88%

Tablo 14: Saldırılardan sorumlu olabileceğini bilenler
Bilgisayarınıza bulaşan bir virüsün gerçekleştireceği
saldırıdan direkt olarak sorumlu olacağınızı biliyor musunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Evet
38
37.25%
Hayır
64
62.75%

Tablo 6: Lisanssız yazılımları kullanmaya karĢı gerekli yaptırımın
uygulanmama sebepleri
Sizce lisanssız yazılım kullanmaya karsı gerekli yaptırımın
yeterince uygulanamamasının nedeni nedir?
Yüzde
Yanıt
Sayı
Oranı
Yazılım Ģirketlerinin hakkını aramaması
63
61.76%
Devletin ilgili birimlerinin yeterince ciddiye
69
67.64%
almaması
Yasaların yetersiz kalması veya
90
88.23%
uygulanamaması

Tablo 15: Bilgisayardaki bilgilerin yedeklenme sıklığı
Bilgisayarınızda bulunan bilgileri yedekleme sıklığınız nedir?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
çok sık (ayda 2 veya daha çok)
6
5.88%
sık (ayda 1)
3
2.94%
orta (2-6 ayda 1)
20
19.61%
az (yılda 1)
27
26.47%
yedekleme yapmıyorum
46
45.10%

Tablo 16: Güvenlik taraması gerçekleĢtirme sıklığı
Tablo 7: Ülkemizden iĢlenen biliĢim suçlarını bilenler
Ülkemizde işlenen bilişim suçları hakkında bilginiz var mı?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Evet
50
49.02%
Hayır
52
50.98%

Bilgisayarınızda güvenlik taraması gerçekleştirme sıklığınız
nedir?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
çok sık (ayda 5 veya daha çok)
5
4.90%
sık (ayda 3-4)
10
9.80%
orta(ayda 2)
14
13.73%
az (ayda 1)
45
44.12%
güvenlik taraması yapmıyorum
28
27.45%

Tablo 8: BiliĢim suçlarıyla ilgilenen birimleri bilenler
Bilişim suçlarıyla ilgilenen birimler hakkında bilginiz var mı?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Evet
35
34.31%
Hayır
67
65.69%

Tablo 17: Güvenli web sitelerinin ayırt edilebilme yöntemleri
Güvenli web sitelerini nasıl ayırt edersiniz?
Yanıt
Sayı Yüzde Oranı
Ayırt edemem
24
23.53%
EriĢirken aldığım uyarı ile
50
49.02%
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Site içerisinde güvenlik logosunun
varlığıyla
Web tarayıcının göstereceği küçük kilit
sembol ile

11

10.78%

17

16.67%

bulunmaması
Adli BiliĢim standartları ve sertifikasyonlarının
yeteri kadar araĢtırılmaması ve uygulanmaması.
Adli biliĢim uzmanlarının yetersizliği
Adli biliĢim uzmanlarının çalıĢmalarının
yetersiz olması
Adli biliĢim alanında çalıĢmalar yürüten dernek
sayısının yetersiz olması

Tablo 18: ġifrelerin belirlenme yöntemleri
Şifrelerinizi nasıl belirliyorsunuz?
Yanıt

Sayı

Yüzde
Oranı

0

0.00%

28

27.45%

5

4.90%

39

38.24%

29

28.43%

1

0.98%

Ġlk belirlenen ve bana verilen Ģifreyi
kullanıyorum.
Unutmamak için akılda kalan kolay bir Ģifre
belirliyorum.
ġifrelerimi en az altı karakterden
oluĢturuyorum.
Ġçinde büyük,küçük harf, rakam ve simge gibi
farklı karakterler bulunan Ģifre belirliyorum.
Unutmamak için tüm Ģifrelerimi aynı
yapıyorum.
Kısa Ģifreler belirliyorum.

42.16%

54

52.94%

61

59.80%

39

38.24%

Tablo 23: Bilgi güvenliğini sağlamakta kullanılan teknolojiler
Bilgi güvenliğinizi sağlamak için hangi aşağıdaki
yöntemlerden hangilerini kullanıyorsunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde
Oranı
E-Ġmza
18
17.65%
Mobil Ġmza
17
16.67%
Tek kullanımlık Ģifre üreten token cihazlar
17
16.67%
Biyometrik Güvenlik Sistemleri(Parmak Ġzi,
6
5.88%
El geometrisi, Ġris vs.)
Akıllı ġifre
24
23.53%
Hiçbiri
40
39.22%

Tablo 19: ġifrelerin değiĢtirilme sıklığı

Tablo 24: Saldırı tekniklerini bilenler

Şifrelerinizi ne sıklıkta değiştiriyorsunuz?
Yanıt
Hiç değiĢtirmiyorum.
ġifremin birisinin eline geçtiğinden
Ģüphelenirsem değiĢtiriyorum.
ġifremi birisine vermek zorunda kalırsam
değiĢtiriyorum.
ġifremi çok sık değiĢtiriyorum.
ġifremi altı aydan daha kısa sürede
değiĢtiriyorum.
En geç altı ayda bir değiĢtiriyorum.
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Sayı
31

Yüzde Oranı
30.39%

23

22.55%

20

19.61%

6

5.88%

14

13.73%

8

7.84%

Tablo 20: Kötücül yazılımları bilenler
Aşağıdaki kavramlardan hangilerini biliyorsunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Virüs
101
99.02%
Truva atı
63
61.76%
Spam
51
50.00%
Spyware
14
13.73%
Worms
11
10.78%
Exploit
3
2.94%
Hijacking(Tarayıcı soyma)
9
8.82%
Phishing
3
2.94%
Hiçbiri
1
0.98%

Tablo 21: Akademik çalıĢmaları yeterli bulanlar
Üniversitelerde “Adli Bilişim” ile ilgili akademik çalışmaları
yeterli buluyor musunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
Yeterli
0
0.00%
Yetersiz
45
44.12%
Kesinlikle yetersiz
7
6.86%
Fikrim yok
50
49.02%

Tablo 22: Adli biliĢimin geliĢmesine neden olan faktörler
Türkiye’de “Adli Bilişim”in gelişmesi için yapılması gereken
çalışmalardan hangilerini yetersiz buluyorsunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde
Oranı
Devlet kurumlarına ve büyük firmalara Adli
73
71.57%
BiliĢim farkındalık seminerlerinin verilmemesi
Gazete, televizyon, dergi, internet sitelerinde
69
67.65%
Adli BiliĢim ile ilgili yeteri kadar bilginin

Aşağıdaki saldırı tekniklerinden hangilerini biliyorsunuz?
Yanıt
Sayı
Yüzde Oranı
DOS
21
20.59%
DDOS
7
6.86%
Backdoors(Arka kapılar)
19
18.63%
Kriptografik saldırılar
7
6.86%
Sosyal mühendislik
5
4.90%
Hiçbiri
62
60.78%

IV. TARTIġMA
Bilgisayarında lisanslı antivirüs ve güvenlik duvarını
kullananların %76.92’si antivirüs yazılımların bilgisayar
güvenliğini tek baĢına sağlayamayacağını düĢünürken her
ikisini kullanmayanlarda ise bu oran % 89.19’dur. Bilgisayarı
kötücül
yazılımlara
karĢı
koruyan
yazılımları
kullanmayanlarda bu oran yüksek çıkmıĢtır.
Ġnternet üzerinden alıĢveriĢ yapmayanların tümü alıĢveriĢ
sitelerini güvenilir bulmamaktadır. Siteler güvenilir olmadığı
için alıĢveriĢ yapmak istemedikleri düĢünülebilir. Ġnternet
üzerinden alıĢveriĢ yapanların %57.69’u alıĢveriĢ sitelerini
güvenli olduğunu düĢünmekte olup %88.46’sı alıĢveriĢ
yaparken herhangi bir güvenlik problemi ile karĢılaĢmamıĢtır.
Herhangi bir güvenlik problemi yaĢamamalarına rağmen
katılımcıların %37.68’inin alıĢveriĢ sitelerini güvenilir
bulmadıkları bu sitelere güvenmediklerini ortaya koymaktadır.
Ġnternet bankacılığını kullananların %80’i internet
bankacılığını güvenilir bulmaktadır. Bu oranın yüksek olması
%73.53 oranında internet bankacılığını kullanma sebebi olarak
düĢünülebilir.
Ülkemizde iĢlenen biliĢim suçlarını bildiğini iĢaretleyenler,
en çok lisans hakkı ihlal edilen sektörleri %56 oranında
müzik, %24 oranında film ve %20 oranında oyun olarak
düĢünmektedir. Yapılan bir araĢtırma[5] ile kıyasladığımızda
gerçek oranlarla pek uyuĢmadığını görmekteyiz. Zira
ülkemizde en çok lisans hakları ihlal edilen sektör %82
oranında film, %14 oranında oyun ve %4 oranında müziktir.
Konu hakkında 2012 Eylül ayında yapılan baĢka bir
araĢtırmaya[4] gore ülkemizde en çok iĢlenen sistemi
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engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiĢtirme suçu
iken bu suçun en çok iĢlendiğini düĢünen katılımcıların
%15.69’u olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ülkemizde
iĢlenen biliĢim suçlarını bildiğini düĢünenlerin aslında gerçek
anlamda yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir.
Bilgisayarında önemli bilgi bulunduranların %47.22’si
bilgilerini hiç yedeklememekte, %20.83’ü ise yılda bir
yapmaktadır. Ayrıca güvenlik taramasını az (ayda 1) yapanlar
%48.61 oranında, hiç yapmayanlar ise %25 oranındadır.
Güvenli web sitelerini eriĢirken aldığı uyarı ile
anlayabileceğini düĢünenlerin %48’i web sayfaları bilgi
düzeyini orta olduğunu belirtmiĢtir. Bazı web saldırılarının
güvenlik
açıklarından
faydalanarak
gizlendiğini
düĢündüğümüzde siteye eriĢirken uyarı vermeyecektir. Bu
durumda orta derecede bilgisinin olduğunu düĢünenler
farkında olmadan saldırıya maruz kalacaktır. Güvenli web
sitelerini hiç ayırt edemeyenlerin %95.83’ü web sitesi sertifika
hatası hakkında bilgisi olmadığını, %50’si web siteleri bilgi
düzeyini az olduğunu belirtmiĢtir.
En çok iĢlenen yasadıĢı yayın suçuna katılımcıların vermiĢ
olduğu cevaplarla daha önce yapılan bir araĢtırmayı[5]
kıyasladığımızda gerçek verilerle uyuĢmadığını görmekteyiz.
Zira katılımcıların %17.65’i en çok iĢlenen suçun çocuk
pornografisi olduğunu düĢünürken gerçekte %40 oranında bu
suç iĢlenmektedir. Hakaret suçu %5 oranında iĢleniyorken
katılımcıların %22.55’i bu suçun daha çok iĢlendiğini
belirtmiĢtir.
BiliĢim suçlarıyla ilgilenen birimler hakkında bilgisi
olmayanların %56.72’si biliĢim suçuna Ģahit olmaları
durumunda nereye ihbar edeceğini bilmezken %35.82’si
yetkili birimlere haber vereceğini belirtmiĢtir. Ayrıca biliĢim
suçlarıyla ilgilenen birimler hakkında bilgisi olanların
%74.29’u yetkili birimlere haber vereceğini, %14.29’u ise
nereye ihbar edeceğini bilmediklerini belirtmiĢtir. Bu
oranlardan yola çıkarsak; ilgili birimler hakkında bilgisi
olanların bazıları nereye ihbar edeceğini bilmezken, bilgisi
olmayanlardan bazıları da ilgili birimlere ihbar edeceğini ifade
etmiĢtir. Her iki grup da %84 oranında Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün çalıĢmalarını ve hukuki yaptırımların yetersiz
olduğunu düĢünmektedir.
Unutmamak için tüm Ģifrelerini aynı yapanların %44.83’ü
Ģifrelerini hiç değiĢtirmediklerini, %27.59’u Ģifrelerinin birinin
eline geçtiğinden Ģüphelendiklerinde değiĢtirdiklerini,
%20.69’u da Ģifrelerini birine verdiklerinde değiĢtirdiklerini
belirtmiĢtir. Unutmamak için tüm Ģifrelerini aynı yapanların
tümü Ģifrelerini sık değiĢtirmemektedir. ġifrelerini içinde
büyük, küçük harf, rakam ve simge belirleyen kiĢilerin sadece
%15.38’i Ģifrelerini sık sık değiĢtirmekte, %12.82’si de en geç
altı ayda bir değiĢtirmektedir. ġifre belirlerken hassas
davranan kiĢilerin bile Ģifre değiĢtirme konusunda yeteri kadar
hassasiyet göstermediği görülmektedir.
V. ANKETĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ÖNERĠLER
KiĢilerin biliĢim suçlarına karĢı bilgi güvenliğini
sağlamakta yeteri kadar hassas davranmadıkları görülmüĢtür.
Yapılacak herhangi bir saldırıya karĢı lisanslı antivirüs,
güvenlik duvarları vb. yazılımları kullananların az olduğu,
kullananların ise güvenlik taramalarını çok az yaptıkları veya

hiç yapmadıkları görülmüĢtür. Ġnsanların çoğu Ģifrelerini
belirlerken ya tüm Ģifrelerini aynı yaptığı ya da akılda kalan
kolay Ģifreler belirledikleri görülmüĢtür. Ayrıca Ģifrelerini ya
hiç değiĢtirmemekte ya da güvenliğini tehdit edebilecek bir
durumla karĢılaĢtıklarında değiĢtirmektedir. Bununla beraber
kendileri için önemli bilgileri bilgisayarında bulunduran
kiĢilerin bilgilerini hiç yedeklemedikleri veya çok az
yedekledikleri de görülmüĢtür.
Katılımcıların önemli bir kısmı internetten müzik, oyun,
film ve lisanssız yazılım indirmenin suç olduğunu bildiği
halde bu suçları iĢlediği görülmüĢtür. Bu yazılımları
kullanmalarının sebebini de baĢta yasaların yetersiz veya
uygulanmaması olmak üzere devletin ilgili kurumların konuyu
ciddiye almaması, denetim yapmaması, kullandıkları
yazılımları profesyonel ve sürekli kullanmaması ile yazılım
Ģirketlerinin hakkını aramaması olarak görmektedirler.
BiliĢim suçları hakkında bilgi sahibi olduğunu düĢünen
kiĢilerden bazıları bilgisayara bulaĢan bir virüsün
gerçekleĢtireceği bir saldırıdan kendilerinin sorumlu
olmadığını düĢünmektedir. Ayrıca katılımcıların çoğu virüs,
truva atı, spam saldırılarının ne olduğunu biliyorken hijacking,
exploit, phishing, spyware saldırılarını bilenlerin çok az
olduğu tespit edilmiĢtir. Bu saldırılara karĢı nasıl
davranacaklarını bilmeyenlerin de olduğu görülmüĢtür.
Teknolojinin yaramaz çocukları diye adlandırılan kötü niyetli
kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilecek bir phishing saldırısına
kanıp bilgilerini verebilecek kiĢilerin olduğu da görülmektedir.
Ayrıca gerek yüz yüze gerek internet üzerinden
gerçekleĢtirilen saldırılar (DOS, DDOS, sosyal mühendislik
vb.) hakkında bilgisi olan çok az kiĢinin olduğu tespit
edilmiĢtir.
Katılımcıların çoğunun web sayfaları güvenliği bilgisinin az
olduğunu ve güvenli web sitelerini ayırt etme konusunda
zorluklar çektiğini görmekteyiz. Ayrıca ülkemizde iĢlenen
biliĢim suçlarını bildiğini belirtenlerin aslında yanıldıklarını
görmekteyiz. Çünkü daha çok iĢlendiği belirtilen suçların
aslında Türkiye’de en az iĢlenen biliĢim suçları arasında
olduğunu görmekteyiz.
BiliĢim suçları her ne kadar adli bir konu gibi görünse de
olayı sadece hukuki boyutta düĢünmemek gerekir. Bu konuda
bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanan kiĢilere, özel sektörde
faaliyet yürütenlere, kurumlara, devletlere, ulusal ve uluslarası
kuruluĢlara çok iĢ düĢmektedir.
BiliĢim teknolojileri kullanıcıları bilgi güvenliğini tehdit
edebilecek saldırılardan korunmak için bilgisayarlarında
mutlaka lisanslı antivirüs, antispyware, antispam, firewall
yazılımları kullanmalıdır. Bu yazılımlar kullanılarak belli
aralıklarla güvenlik taraması yapılmalıdır. ġifre oluĢtururken
girilmesi kolay Ģifreler belirlemek yerine en az 6 karakterden
oluĢmasına dikkat edilmelidir. Ġçinde küçük, büyük harf,
rakam ve simge olacak Ģekilde belirlenmeli ve düzenli
aralıklarla değiĢtirilmelidir. Her bir uygulamada kullanılacak
Ģifrenin farklı olmasına özen gösterilmelidir. Çünkü herhangi
bir Ģifrenin ele geçirilmesi tüm bilgilerin risk altında olduğu
sonucunu doğurmaktadır. KiĢiler için önemli bilgilerin (ATM,
kredi kartı Ģifresi vb.) bilgisayarda bulundurulmamaya,
bulundurulacaksa kriptolanıp/Ģifrelenip saklanmasına dikkat
edilmelidir. Bilgi güvenliğini sağlamak için geliĢtirilen yeni
teknolojilerin (e-imza, mobil imza, akıllı Ģifre, tek kullanımlık
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Ģifre üreten token cihazlar, biyometrik sistemler vs.) güvenlik
açısından çok önemli olduğu bilinmeli ve kullanılmalıdır. Mail
adresine gelen kaynağı bilinmeyen e-posta ekleri kesinlikle
açılmamalı ve derhal silinmelidir. Ġnternetteki reklamlara,
çeĢitli yazılımlarda ve web sitelerinde yazılanlar okunmadan
“next”, “ileri”, “ok”, “tamam” gibi butonlara tıklanmamasına
dikkat edilmelidir. Web sitelerine bilgiler verilirken web
sitesinin http yerine https ile baĢlamasına, adres çubuğunda
kilit simgesinin olup olmadığına, sertifikaların kontrol edilip
adres çubuğunun yeĢile döndüğüne dikkat edilmelidir. Güvenli
sitelerden alıĢveriĢ yapmaya özen gösterilmeli, bankadan
gelmiĢ gibi gözüken ve kiĢisel bilgilerin güncellenmesini
isteyen e-postalara kesinlikle cevap verilmemeli, derhal
bankaya konu hakkında bilgi verilmelidir.
Bilgi güvenliğini sağlamada ve biliĢim suçlarıyla
mücadelede kurumlara düĢen görevlerin baĢında yasaların
etkin olarak uygulanmasının sağlanması gelmektedir. Emniyet
Genel Müdürlüğü biliĢim suçları konusunda daha ciddi
çalıĢarak bu suçları iĢleyen kiĢileri ve aldıkları cezaları
caydırıcı olması açısından gazete, dergi, internet gibi
ortamlarda duyurmalıdır. Devletin ilgili birimleri sık sık
denetimler yaparak lisanssız yazılım kullanmanın önüne
geçmelidir. BiliĢim suçlarıyla daha etkin mücadele etmek için
devletin kendi içindeki çalıĢmalarının yanı sıra devletlerin
ortak hareket etmesi ve suç oluĢturan fiilerin hukuki
tanımlamaları yapılarak uluslarası yasaların birbirine uyumlu
hale getirilmesi gerekir. Ayrıca yazılım üreten firmalar
yazılımların satıĢ ücretini düĢürmelidir. Lisanslı yazılımların
maliyeti yüksek olduğundan kullanıcılar lisans haklarının ihlal
edildiği biliĢim suçlarını iĢlemektedir.
Adli biliĢim uzmanların sayısı arttırılarak daha etkin
çalıĢmaları ve adli biliĢim standartları, sertifikasyonları
araĢtırılarak uygulanması sağlanmalıdır. Devlet kurumlarına
ve büyük firmalara konu hakkında farkındalık seminerleri
verilmelidir. Gazete, dergi, internet sitelerinde konu hakkında
daha fazla bilgi verilmeli ve televizyon kanallarında
programlar düzenlenmelidir. Adli biliĢim alanında faaliyetler
yürüten dernek sayısının artması ve varolan derneklerin daha
çok çalıĢması da ayrı bir öneme sahiptir.
Üniversitelere düĢen görevlerin baĢında adli biliĢim
konusunda eğitimlerin verildiği, uzmanların yetiĢtirildiği
bölümler açmak ve akademisyenlerin konu hakkında
akademik çalıĢmalar yapması gelmektedir. Lisans ve
lisansüstü seviyelerinde bilgi ve bilgisayar güvenliği
derslerinin açılarak öğrencilerin farkındalıklarının arttırılması
sağlanmalıdır.
BiliĢim suçlarının önlenmesi ve bilgi güvenliğinin tam
olarak olarak sağlanması imkânsız gibi gözükse de en aza
indirmek mümkündür. Alınacak tedbirlerden en önemlisi
Ģüphesiz konu ile ilgili bilgi birikiminin ve deneyimin
arttırılmasıdır.

Ģekilde görülmektedir. Suç oluĢturan filleri bildiği halde bu
suçları iĢleyenlerin çok sayıda olduğu görülmüĢtür. Bu
suçların iĢlenme sebeplerinin baĢında devletin ilgili
birimlerinin gerekli denetimleri yapmaması, yasaların eksik
veya uygulanmıyor olması gelmektedir. Bu açıkları kullanan
kötü niyetli kiĢiler çeĢitli saldırı yöntemlerini kullanarak
kiĢilerin bilgi güvenliğini çok rahatlıkla tehdit edebildiği
görülmüĢtür. Bilgi güvenliğindeki en önemli sonuç getirecek
etkinliğin bilgilendirme olduğu açıktır. Yetersiz bilgi ile
kiĢilerin veya kurumların gerekli önlemleri alması
beklenemez. Bu sonuç ulusal ve uluslararası arenada biliĢim
ve bilgi güvenliği konusunda uzmanlara olan ihtiyacı ortaya
koymaktadır.
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VI. SONUÇ
Bu çalıĢmada eğitimli insanların bilgi güvenliği ve biliĢim
suçları ile ilgili farkındalıklarının tespit edilmesi üzerine bir
anket çalıĢması yapılmıĢ ve sonuçlar tartıĢılmıĢtır. Ġnsanların
bilgi güvenliğinin sağlanması için yeteri kadar hassas
davranmadıklarının yanı sıra biliĢim suçları konusunda da
yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları sonucu belirgin bir
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Özet—
Günümüzde
kullanılan
şifreleme
yöntemleri güvenliği üst seviyelere çıkarmak için
karmaşık teknikler içermektedir. Geliştirilen her
şifreleme yöntemi aynı zamanda bu şifrelerin çözümü
için gerekli olan analiz yöntemlerinin de gelişmesini
sağlamaktadır. Öncekilerden daha güvenli olduğu
düşünülerek ortaya çıkan yeni yöntemlerin zamanla
güvenlik açıklarının olduğu ve en nihayetinde bu
şifrelerin kırıldığı görülmektedir. Böylelikle her
seferinde kırılamayan şifreleme yöntemleri arayışı görsel
verilere uygulanan yöntemlerin sayısını arttırmaktadır.
Bu çalışmada scan algoritması ve kaos tabanlı
sistemler kullanılmıştır. Bu metotlar gri seviyeli
resimlere uygulanmıştır. PSNR, NPCR, UACI ölçütleri
kullanılarak şifrelemenin başarımı hesaplanmıştır.
Şifrelenmiş resimlerin histogramları çıkarılarak elde
edilen sonuçların algoritmik güvenliğinin yüksek olduğu
ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler-Kriptoloji, Görüntü Şifreleme,
Görüntü İşleme, Kaotik Sistemler, Scan Algoritması
Abstract— Encryption methods used today include
sophisticated techniques to maximize safety. Each
developed encryption method provide at the same time
the development of methods of analysis necessary for the
solution of these codes. Was thought to be safer than
previous methods, the emergence of new methods, and
ultimately this is the time of the vulnerabilities of
passwords is broken. Thus, each time the unbreakable
encryption methods applied to the data encryption
methods to increase the number of visual search.
In this study scan algorithm and chaos based
system were used. These methods are applied to graylevel images. PSNR, NPCR, UACI performance metrics
are calculated using the encryption. Histograms of
encrypted images subtracted that algorithmic results
obtained showed that there was high security.
Keywords— Cryptology, Image Encryption,
Processing, Chaotic Systems, Scan Algorithm
I.

Image

GIRIŞ

riptoloji gizli, şifreli belgeler bilimidir. Köken olarak
Yunanca “Kryptos Logos” kelimelerinden gelmiştir.
“Kryptos” kelimesi gizli dünya, “logos” kelimesi ise
sebep - sonuç ilişkisi kurma anlamı taşımaktadır.
Kavram olarak ise kriptoloji şöyle ifade edilmektedir.
Haberleşen birden fazla sistemin güvenli bilgi alışverişinde
bulunabilmeleri için kullandıkları, temeli zor matematiksel
problemlere dayalı tekniklerin bütünüdür. 2 farklı ana dalı
vardır [1,2]. Bunlar;

K

1. Kriptografi: Şifre yazımı anlamına gelen Kriptografi,
metin şifreleme tekniklerinin tamamını inceleyen bilim
dalıdır. Bilgilerin şifrelenip, şifrelerin çözümlenmesi için
yöntemler geliştirmektedir.
2. Kripto Analiz: Şifrelenmiş bir metni veya sistemi
çözebilmek için yapılacak bütün saldırıları inceleyen bilime
verilen addır. Yani kripto analiz şifrelenmiş bir sistemi
inceleyerek şifreli mesajın açık halini elde etmeye çalışır.
Kısaca şifre kırma bilimidir. Kriptoloji bilimi içerisinde
oldukça önemli bir yere sahiptir [3].
Kriptoloji bir bilginin belirli bir sisteme göre şifrelenmesi,
şifrelenen iletinin güvensiz ortamlarda dahi güvenli bir
şekilde alıcıya iletilmesi, iletilen bu mesajında tekrar eski
haline getirilmesi ile (deşifrelemeyle) uğraşır. Böylelikle
şifrelenen bilginin sadece alıcı tarafından okunması sağlanır.
İnsanlığın var oluşundan bu yana çeşitli evreler geçirerek
günümüze kadar gelmiştir. Asıl ivme bilgisayar çağı olarak
adlandırılan son 50 yılda kat edilmiştir. Dünyamızın gelmiş
olduğu bu son nokta itibariyle verilerin gizliliği çok büyük
önem arzetmektedir. Gümüzde kullanılan şifreleme
yöntemleri gizliliği üst seviyelere çıkarmak için karmaşık
teknikler içermektedir. Geliştirilen her şifreleme yöntemi
aynı zamanda bu şifrelerin çözümü için gerekli olan analiz
yöntemlerinin gelişmesini sağlamaktadır
Önceki
yöntemlerden daha güvenli olduğu düşünülen yeni
yöntemlerin zamanla güvenlik açıklarının olduğu ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla, bütün şifreleme yöntemlerinin
birgün kırılabileceğini söylemek yanlış olmamaktadır. Her
seferinde kırılamayan şifreleme yöntemi arayışı görsel
verilere uygulanan şifreleme yöntemlerinin sayısını da
arttırmaktadır [4,5].
Bu çalışmada kaos ve SCAN algoritması kullanılarak
resim verisi şifrelenmiştir. Çalışmanın İkinci bölümünde
görüntü şifreleme, üçüncü bölümünde SCAN algoritması ve
dördüncü bölümünde de kaos tabanlı sistemlerden
bahsedilmiştir. Beşinci bölümde Kaos ve SCAN algoritması
tabanlı görüntü şifreleme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Uygulamanın güvenilirliğini test etmek içinde PSNR,
NPCR, UACI ölçütlerinden yararlanılmıştır. Altıncı ve son
bölümde ise geliştirilen yöntemin eksik yönleri ne
değinilmiş ve bu eksik yönlerini tamamlamak için hibrit bir
metot geliştirilmiştir.
II. GÖRÜNTÜ ŞIFRELEME
Kriptoğrafik sistemlerin çoğu metinsel verileri şifrelemek
üzere tasarlanmışlardır. Ancak görsel verilerin daha yoğun
kullanılmaya başlanmasıyla bunların güvenliğini sağlamak
giderek önem kazanmıştır.
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Görsel verileri şifrelemek için her ne kadar RSA, AES ve
DES gibi klasik şifreleme yöntemleri kullanılsa da aşağıda
sayılan sebeplerden dolayı bu yöntemler uygun
görünmemektedir.
Görüntülerin boyutları metinlere göre çok daha büyüktür
ve boyut büyüdükçe verileri şifrelemek için daha fazla
süreye ihtiyaç duyulmaktadır.
Metinsel veriler kelimelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla
metinler direk şifrelenebilmektedir. Ancak resimler
genellikle iki boyutlu dizi şeklinde ifade edilirler. İki
boyutlu bir diziyi klasik şifreleme yöntemleriyle
şifreleyebilmek için dizinin tek boyutlu bir dizi formuna
dönüştürülmesi gerekir. Bu durum görüntülerin klasik
yöntemlerle şifrelenmesi için ekstra zaman gerektirir.
Şifrelenen metnin şifresi çözüldüğünde orijinal metne eşit
olması gerekir ancak görüntüde
insan gözünün
algılayamadığı
bozulmalar
kabul
edilebilir
buda
görüntülerin şifrelenmesinde avantaj sağlamaktadır [6,7].
Görüntülerin güvenli olarak şifrelendiğini kabul
edebilmek için bilgi güvenliği alanında kullanılan gizlilik
(mesajın yetkisiz kişilerce okunamaması), bütünlük (mesajın
yetkisiz kişilerce değiştirilememesi, bozulamaması) ve
kullanılabilirlik (mesajın iletilmek istenen kişiye tam olarak
ulaştırılabilmesi) koşullarının dışında temel bazı koşulların
sağlanması gerekir.
1) Şifreleme sistemi hesaplama bakımından güvenli
olmalıdır. Kırmak için çok büyük hesaplama zamanı
gerektirmelidir.
2) Şifrelenmiş resim yetkisiz kişilerce okunamamalıdır.
3) Şifreleme ve deşifreleme algoritmaları sistemin
performansını düşürmeyecek kadar hızlı, kişisel
bilgisayara
sahip
kullanıcılar
tarafından
uygulanabilecek kadarda basit olmalıdır.
4) Güvenlik mekanizması esnek ve mümkün olduğunca
geniş kullanım alanına sahip olmalıdır.
5) Şifrelenen resmin boyutunda fazla büyüme olmamalıdır
[8].
Görsel verileri şifrelemek için kullanılan belli başlı
yöntemler şunlardır:
 Dijital İmza Kullanarak Şifreleme
 SCAN Dili ile şifreleme
 Ayna Benzeri Şifreleme Algoritmaları
 Kaotik Resim Şifreleme Algoritmaları
 Vektör Kuvantumlama Teknikleri
Aşağıda, uygulamalarda kullanılan Scan Algortiması ve
Kaos Tabanlı (Kaotik) sistemler açıklanmıştır.
III. SCAN ALGORITMASI
SCAN, hızlı ve çok sayıda scan tarama desenlerinden
oluşmuş, biçimsel dil temelli ve iki boyutlu bir erişim
yaklaşımıdır. İkili ve gri resimlerde herhangi bir kayıp
olmadan sıkıştırma ve şifreleme işlemleri yapar. Resmin
sıkıştırma ve şifreleme algoritması, SCAN yönteminden
elde edilen SCAN desenlerine bağlıdır.
Şifrelenen bir resmin sıkıştırma ve şifreleme algoritmaları
gizli tutulabildiği sürece şifresi çözülememektedir. Ancak
günümüz de birçok sıkıştırma ve şifreleme yönteminin
algoritmaları bilinmektedir. Varolan yöntemler şifreleme
algoritmasının gizliliğine değilde gizli bir anahtara bağlıdır.
Dolayısıyla güvenli bir şifreleme için hem sıkıştırma hem
de anahtar tabanlı şifreleme yapılmalıdır.

Bu yöntemde ikili bir resim, resimde kodlanmış olarak
belirtilen tarama yolu ve bu yol üzerindeki bit dizileri
kodlanarak
sıkıştırma
işlemi
yapılmakta
yani
şifrelenmektedir. Resim üzerindeki tarama yolu, resmin her
pikselinden sadece bir kere geçilerek elde edilen sıradır.
Böylelikle şifreleme işlemi gizli tutulan bir dizi tarama yolu
kullanılarak yapılmakta ve kullanılan bu tarama yolları
şifreleme anahtarını oluşturmaktadır. Sıkıştırma yönteminin
temelinde, kodlanmış tarama yolunu ve bu yol üzerindeki
kodlanmış bit dizisini ifade etmek için gereken bit sayısını
minimize edecek uygun tarama yolunu belirleyebilmek
yatmaktadır.
SCAN dilinin basitçe kullanımı aşağıdaki gibidir.
İki boyutlu bir diziyi taramak demek (matematiksel olarak
nxn boyutlu bir dizi (nxn)! farklı şekilde taranabilmektedir.)
dizinin her elemanına sadece bir kez erişmektir ve bunun
için kullanılan fonksiyon:
Pmxn= {p(i,j): 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n} den {1, 2,..,mn – 1,
mn} şeklinde gösterilir.
Yukarıdaki fonksiyon kullanılarak oluşturulan 15 temel
tarama deseni aşağıda verilmiştir.

Şekil 1: Scan Yönteminde kullanılan temel tarama desenleri.

Özel uygulamalar için bu tarama desenlerinin sayısı çok
daha fazla arttırılabilmektedir. Tarama desenlerinin 6 çeşit
dönüşümü vardır. Bunlar kendisi, yatay yansıma, dikey
yansıma, 90, 180, 270 derece döndürülmeleri ve bunların
çeşitli bileşenlerinden oluşmaktadır.
IV. KAOS TABANLI SISTEMLER
Klasik şifreleme teknikleriyle kaotik senkronizasyon
kullanılarak şifreleme işlemi yapılmaktadır. Güvenliğin üst
düzey olduğu kaotik kripto şifreleme tekniği halen
kırılamamıştır. Bu yöntemde, şifrelenecek olan veri kaotik
sistem tarafından
üretilen işaret kullanılarak, seçilen
şifreleme algoritmasıyla şifrelenip alıcıya gönderilmektedir.
Alıcı taraf, kaotik senkronizasyon bilgisi ile şifreli bilgiyi
ayıklayıp, şifre çözme işlemini gerçekleştirmektedir. Kaotik
tabanlı sistemlerde kullanılan algoritmalar genellikle basittir
dolayısıyla sistemlerin hızı oldukça yüksektir, hesaplama
maliyetleri düşüktür, görüntü şifreleme konusunda oldukça
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başarılıdır ve sistemler anahtar değişikliğine çok hassas
olduğu için daha güvenlidir [9,10,11].
V. UYGULAMA
Bu çalışmada scan algoritmasıyla ve kaos tabanlı
sistemler kullanılarak görüntü şifreleme yapılmıştır.
Sistemin değerlendirmek için aşağıda verilen ölçütler
kullanılmıştır.
NPCR (The Number of Changing Pixel Rate) ve UACI
(The Unified Averaged Change Intensity) görüntü şifreleme
yöntemlerinin gücünü değerlendirmek için kullanılan
ölçütlerdir. NPCR ve UACI test sonuçları ne kadar yüksek
olursa şifreleme yönteminin diferansiyel saldırılara karşı
direnci o kadar yüksek olur.

(b)

(c)
PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) değerlerinin yüksek
olması resimde çok fazla bozulma olmadığını
göstermektedir.
MSE 

 (P

i, j

Şekil 2: Resimlerin orjinal halleri (a) Cameraman, (b) Rice, (c)
Cell



 Pi , j ) 2

i, j

(4)
PSNR  10. log .

M  N  Max( Pi ,2j )

 (P

i, j



 P i, j ) 2

i, j

(5)
Kaos tabanlı sistemlerde aşağıdaki formül kullanılarak
rastgele sayı üretilir. Üretilen rastgele sayı dizisiyle resim
XOR işlemine tabi tutulur. Artık burda üretilen sayı dizisi
bizim şifreleme anahtarımızı oluşturmaktadır.

(a)

Kaos  k.x.(1  x) * 7 4 mod 256
(6)
Yukarıdaki formülde kullanılan k katsayısı kaos
katsayısıdır ve 3.5 ile 4 arasında değerler alabilmektedir.
Şekil 2:’ de şifreleme için kullanılan resimlerin orjinal
halleri, Şekil 3:’ tede kaos tabanlı sistemler kullanılarak
şifrelenmiş resimler gösterilmiştir.
(b)

(a)

(c)
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Şekil 3: Kaos tabanlı rastgele sayı üreteci kullanılarak şifrelenmiş
resimler (a) Cameraman, (b) Rice, (c) Cell
Kaos tabanlı şifrelemenin histogram sonuçları Şekil 4: ve 5:’ te
gösterilmiştir.

(c)
Şekil 6: SCAN algoritması kullanılarak şifrelenmiş resimler (a)
Cameraman, (b) Rice, (c) Cell
(a)

(b)

(c)

Yapılan
çalışmalarda
görüldüğü
gibi
SCAN
algoritmasının resmin renk değerlerine etkisi yoktur. SCAN
algoritmasıyla şifrelenmiş resmin histogramıyla, resmin
orjinal halinin histogramı birbirinin aynısıdır. Kaos tabanlı
sistemlerdeki sorun ise şifrelenen resmin tahmin
edilebilmesidir. Kaos tabanlı şifreleme görüntüyü bozar ama
Şekil 3:’ te görüldüğü gibi resmin ana hatları bellidir. Bu iki
şifreleme algoritmasının avantajını kullanabilmemiz için
hibrit bir metot geliştirmemiz gerekmektedir. Öncelikle
SCAN
algoritması
kullanılarak
pikseller
farklı
konumlandırılır. Ardından kaos tabanlı sayı üretecinden elde
edilen anahtarla resim XOR işlemine tabi tutularak şifreleme
işlemi gerçekleştirilir. Şekil 7:’de geliştirilen hibrit metotla
şifrelenmiş resimler görülmektedir.

Şekil 4: Orjinal resimlerin histogramları (a) Cameraman, (b) Rice,
(c) Cell

(a)

(b)

(c)

Şekil 5: Kaos tabanlı rastgele sayı üreteci kullanılarak şifrelenen
resimlerin histogramları (a) Cameraman, (b) Rice, (c) Cell

SCAN algoritmasıyla desen belirlenir ve o desene uygun
olarak resim şifrelenir. SCAN algoritmasıyla yapılan
şifreleme Şekil 6:’ da gösterilmiştir.

(a)

(a)

(b)

(b)
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(c)
Şekil 7 : Geliştirilen hibrit metot kullanılarak şifrelenen resimler
(a) cameraman (b) rice (c) cell

(a)

(b)

(c)

Şekil 8: Geliştirilen hibrit metot kullanılarak şifrelenen resimlerin
histogramları (a) cameraman (b) rice (c) cell

Tablo 1: Kaos tabanlı rastgele sayı üreteci kullanılarak şifrelenen
resimlerin NPCR, UACI ve PSNR sonuçları

Kullanılan
Resim

Cameraman

Rice

Cell

Ölçüt

Kaos
Tabanlı
Şifreleme

Scan
Algoritması

Hibrit
Metot

NPCR
UACI
PSNR
NPCR
UACI
PSNR
NPCR
UACI
PSNR

99,6399
6,28.10-4
7,9888
99.4263
0,0040
9,8662
99.8657
0,0020
9,6843

98,8403
1,60.10-4
9,6743
98,8464
7,71.10-5
11,1114
89,6484
-7,18.10-5
21,7420

99,7300
-1,83.10-5
7,8806
99,7803
-8,05.10-6
7,9157
99,9695
2,97.10-5
7,9439

VI. SONUÇ VE ÖNERILER
Bu çalışmada güvenli ve hızlı bir şifreleme
gerçekleştirebilmek için Kaotik sistemler kullanılmıştır.
Görüntü şifrelemede kullanılan kaotik sistemler ve scan
algoritmasıyla ilgili uygulamalar yapılmıştır. Kullanılan
algoritmaların eksik yönleri görülmüş ve bu eksik yönlerini
tamamlamak için hibrit bir metot geliştirilmiştir. Elde edilen
sonuçlar ışığında hibrit metodun diğer metotlardan üstün
olduğu ortaya çıkmıştır.
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Abstract—This paper discusses Malware (malicious software)
and how to overcome them. Malware in Indonesia is a major
threat and it becomes a trend in today's security problems, the
development of information technology is very quickly turned out
to be unbalanced with security awareness of its users. There are
various kinds of Malware in Indonesia ranging from types of
Virus, Trojan, Backdoor, etc.. One of the efforts in dealing with
malware is to study the motion of the Malware itself. That's why
this paper intends to provide a reference for developers and users
of information technology in addressing the malware problem,
and also to inform the public about current security issues in the
field of technology.
Keywords—Security, malware, trojan, backdoor.

I. INTRODUCTION

I

NFORMATION technology is a human engineering of the
process of delivering information from the sender to the
receiver so that the delivery of such information would be:
faster, wider in terms of distribution range, and more durable
for storage purpose. Information technology has an important
role in modern life. Information technology is now widely used
and developed for telecommunications services, banking,
academia, social media, education, and so forth.
Rapid development of Information Technology was not
balanced by the handling of the threat posed by the misuse of
information technology, resulting in a very negative impact for
users of information technology services. Indonesia is one
example of a country that experiencing a lot of security
problems of information technology as a result of weakness in
the security system of information technology services. There
are various things that may cause this problem. Judging from
the root of the problem, there are several causes, among
others, the lack of awareness of the importance of information
technology security, misuse of the technology itself by users,
lax laws, a lack of research in the field of information
technology security, etc.
There are various words related to 'malicious computer
program' like Computer Virus, TrojanWorm, backdoor,
Rootkits, Spyware, Botnets, Keyloggers, Dialers is no stranger
to the users or developers of information technology. The
programs are a few examples of types of malicious software or
commonly known as Malware. The program can steal and
destroy data - data belongs to the victim, this is one of the
major threats to the security problems of information

II. MALWARE ANALYSIS
Malware or Malicious Software has a significant impact on
a system. Malware designed to infiltrate a computer system
without known by the owner of the system.
Malware can be prevented by recognizing patterns or ways
of its working and effects when executed. One way that can be
done is by performing a Reverse Engineering technique.
A. Reverse Engineering
Reverse Engineering is a process to search for and find a
technology that works behind a system, device or object [1]. In
the world of Information Technology Reverse Engineering has
close links with the software or applications running on the
system. Reverse Engineering process is also known as RCE
(Reverse Code Engineering).
Reverse Engineering techniques can be done in several ways:
1) Disassembly
Disassembly is a technique to make reading an application
or file on the machine language level or lower level adjacent
languages. The language used is the language of Assembly, the
lowest level language in cycle systems programming language.
2) Decompile
Decompile a close reading of an application with the current
language of the application was first made.
B. Malware Types
Malware originally used for experimental purposes and for
picking jokes on other people. The culprit was not aware of,
even do not care how great the harm caused by the malware.
Some expert programmers create viruses to prove how far his
skill in making the virus works.
Malware can be divided into several classifications
according to the causes, thereof:
1) Infection Type Malware
2) Covert Type Malware
3) Profit Oriented Type Malware
C. Malware Analysis Laboratory
To build laboratories Malware Analysis is not required a lot
of equipment. This paper discusses the easy development of
the Malware Laboratory so that everyone can do Analysis
easily.
Some Analytical tools is necessary to build Malware
Analysisis. This paper carried out with simple laboratory
analysis stage include the sp 3 windows xp virtual system
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which also installed some additional tools. The additional tools
needed for this program are:
1. Regshot
2. CaptureBAT
3. Process Explorer
4. Process Monitor
5. FakeDNS
6. Wireshark
7. OllyDebugger

executed and the second snapshot is taken after the malware is
executed. This decision was carried to compare what changes
made by malware into the system.

III. DISCUSSION ANALYSIS
In writing this paper, the authors take one of the malware
samples that bloom some time ago. This malware is one of the
Malware which attacks Facebook and Apple.

Figure 1: Regshot Snapshot

From the analysis on the malware Regshot make changes to
the registry and make files.

Table 1 : Malware Information

Name

:

IMSCMig a variant of Win32/Sharat.A

MD5

:

08fe55991d0db6328900fa61e980487c

SHA1

:

f82f541035dc85aafc2169bb371ef91297d668d
e

File Size

:

7.8 KB ( 7993 bytes )

File
Original
Windows

:

KERNEL32.dll,
ADVAPI32.dll,
WININET.dll, urlmon.dll, MSVCRT.dll

A. Scheme Analysis Process
In this paper the authors use three (3) analysis of the
malware process, the stage surface analysis, runtime analysis
phase, and static code analysis. This paper is focused on static
code analysis process scheme or Reverse Engineering.
The three stages were done to analyze the treatment and
causes posed when a malware attacks. By knowing how
malware attacks in working through the system and the impact
caused by it, we hope to make a defense or recovery of the
possibilities - possibilities that occur when malware is
successfully infiltrating the systems we build.
Of the three processes, the writer emphasizes the static code
analysis or known as Malware reverse engineering process.
We use holistic process to dismantle the malware technology
so that we can determine the function and purpose of the
malware attack.
B. Surface Analysis Techniques
This analysis was conducted to determine the motion of
malware by visually observing the process generated by
malwares when executed into our system.
In the process of Surface Analysis, softwares is required to
observe the changes made by malware in the system, such as
file deletion, duplication, etc.. Software used are Regshot, and
CaptureBAT.
1) RegShot
Regshot works by doing snapshots as much as 2 times to the
system. The first snapshot is taken before the malware is

Figure 2: Added Registry Value

2) Process Explorer
ProcessExplorer is a tool used to determine the malware,
whether he is a stand-alone application or replicate to another
as its protector:

Figure 3 : Process Explorer

Malware process is visible under the explorer; it means the
self-Malware does not inject other files. After surface analysis
stage is done the next stage is the runtime analysis
C. Runtime Analysis
Malware will hide or cover up the execution process on a
system. In analyzing this process, it cannot be done with the
naked eye observation, we need tools to record processes that
hidden by the malware.
1) Process Monitor
Process monitor is used to monitor the ongoing process.
With Process Monitor we can determine the course of the
malware in the background.
Process monitor catch all running processes into a system, it
can interfere with batch-process analysis, solution is done is by
using the filters on the process monitor.
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GET. CaptureBAT also indicates the malware attempt to
create a file named bs.gif on temporary internet explorer.

Figure 4 : Process Monitor

Malware is not seen doing any movement on the registry. Or
the process that indicated damage files or other applications.
2) Capture Bat
Capture BAT is an application developed by honeynet in a
project that aims to make the application trap for malware and
intruders. Broadly speaking Capture BAT is similar to
Procmon but the results we get are less than procmon.
Capture Bat resulted the analysis as follows:

Figure 5: Caputre Bat Result

Malware has made bs.gif file in the directory of C: \
Documents and Settings \ cupenk \ Local Settings \ Temporary
Internet Files \ Content.IE5 \ \ SXELSDU9 \ bs [1]. Gif. When
viewed on the location of directory the file mentioned above
does not exist.
3) Wireshark
Wireshark is used to capturing the network activity, analysis
is performed to determine whether malware is using the
network as a way to receive or send information. Now we will
have to make closer examination of the malware to find out
more.

Figure 7 : Host Found in Wireshark Analysis

As a result of surface and runtime analysis method, the
known malware is a Trojan. Malware is trying to open a
connection point to the server. To extract more information
about the Malware static code analysis are performed, also to
find out if there are hidden messages or information within the
malware.
D. Static Code Analysis
The last stage in the discussion of this paper is static stage
code. In doing static code analysis it takes patience and
perseverance because of this stage is slightly different than
before. The analysis is more emphasizing on dismantling the
existed technology in the malware.
Tools used for this stage is OllyDbg.

Figure 8 : OllyDb Snapshot I

Malware has now run through OllyDbg, phase analysis was
carried out by the analysis we saw first used by Malware. The
Module is used as a reference in order to get a first
identification in static code.

Figure 6 : Wireshark Analysis Snapshot

There are visible network activities which are still linked
with previous analysis on CaptureBAT. With wireshark
analysis we know the malware is trying to make contact an
address "www.rbaparts.com / images / bs.gif" with method
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With several modules that we are used, malware move can
be described temporarily. The Malware is loading some
modules that are used to move in the network.
Now, the analysis stage of the string contained in the
malware. String analysis is used to determine the important
points of the malware, for example is there any linkage with
other systems.

Figure 13 : OllyDB Snapshot VI
Figure 10: OllyDB Snapshot III

From the analysis, we know that the malware is related to
the site "http://www.rbaparts.com/images/bs.gif". It is inferred
based on the previous analysis at the time of entrapment by
making false dns. At the moment as though we will be
connected to the network, the malware tries to contact that
address.
Now, we will search for the addresss, www.rbaparts.com on
the memory. This process is used to analyze the workings of
malware that tried to contact the above address.

Malware can now be directed to go to an address
www.rbaparts.com. From the identification results, it can be
seen that the malware uses a WININET, a file module for
windows to run network fitures activity. The module looks at
the time when the malware will run, WININET address were
loaded in EIP address before the cpu executes Malware.
The next stage is we will try to interact more with malware,
allowing it to contact www.rbaparts.com.

Figure 11 : OllyDB Snapshot IV

The address search is done by doing a breakpoint at the
address in memory. After a breakpoint at the address in
memory, the program will be run again with shift + F9. By
doing this analysis will find how to contact a Malware address
MSCMig www.rbaparts.com.

Figure 12 : OllyDB Snapshot V

Figure 14 : OllyDB Snapshot VII

Analysis on the last stage has been completed and found in
malware, the IMSCMig malware valid uses network address
for contacting purposes to www.rbaparts.com, the malware
requires WININET modules to run on the network.

IV. CONCLUSION
The conclusion that can be drawn from this discussion is to
prove that a high success rate in the analysis of malware can be
achieved by using Reverse Engineering Tecnique. The results
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compared to the previous test results did not differ; however,
Reverse Engineering techniques produce higher complexity
compared with the results achieved using other techniques.
Analysis of the obtained results concluded that the malware
can be handled with having a knowledge of the malware
movement itself when it attacking a system. However, the
threat of malware attacks that will come will still remain a
challenge for software and hardware developers.
Malware can be identified by several methods:
1. Surface Analysis
2. Runtime Analysis
3. Static Code Analysis
From the results, it is obtained that there is a real threat to
security world in the development of information and
communication technologies, the development of information
technology security will continue to evolve in line with the
advances in information technology itself.
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Özet—Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan
doktorlarına yönelik bir anket düzenlenerek, en çok reçete
düzenleyen grup olan asistan hekimlerin e-reçete kullanımına
bakış açılarının değerlendirilmesi, e-reçete kullanımının iş
kolaylığı, zaman tasarrufu, ilaç israfını engellemesi açısından
beklentilere ne kadar cevap verdiği, getirdiği yükümlülüklerinin
farkındalığı ve güvenilir bulunup bulunmaması açısından
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan izin alınarak 100 gönüllü
asistan doktora 12 soruluk bir anket uygulanmıştır.
Katılımcıların 51’i (%51) e-reçete eğitimi aldığını, 49’u (%49)
ise bu konuda herhangi bir eğitim almadığını bildirmiştir. 86
(%86) kişi e-reçete kullanmanın getirdiği yükümlülükleri
bilmediğini, 100 kişiden sadece 2’si (%2) e-reçete ile ilgili adli bir
sorun yaşadığını belirtmiştir. 73 (%73) kişi e-reçete kullanımını
güvenli bulmadığını, 85 (%85) kişi e-reçete kullanmanın zaman
tasarrufu sağlamadığını, 72 (%72) kişi e-reçete kullanmanın ilaç
israfını engellemediğini ve yine 72 (%72) kişi de e-reçete
kullanımının hasta açısından olumlu sonuçları olacağını
düşünmediğini bildirmiştir.
Sağlık hizmeti kalitesini artırmayı hedefleyen projelerden biri
olan e-reçete uygulamasının, pratikteki kullanımının artmasından
sonra, amacına ulaşıp ulaşmayacağının zamanla anlaşılacağı ve
bir takım eksiklikler mevcutsa da yeri geldikçe giderilebileceği
umulmaktadır.
Anahtar Sözcükler—E-reçete, SGK, anket, medula.
Abstract— In this study it was aimed to evaluate the viewpoints
of the assistant doctors working in Ege University Medicine
Faculty who mostly fill prescription about e-prescriptions,
evaluate how the e-prescriptions facilitate work, save time,
prevent the extravagance of using drugs, evaluate the awareness
of the doctors about the concomitant responsibilities and the
reliability of e-prescriptions. After approval from the Ethical
Committee of Ege University was obtained, questionnaires with
12 questions were given to 100 voluntary doctors.
51% of the volunteers stated that they had had an education
about the e-prescription, 49% had no education. 86 volunteers
(86%) stated that they didn’t know the concomitant
responsibilities of the e-prescription, only 2 of them stated that
they had had a legal problem before. 85 volunteers (85%) stated
that the e-prescription didn’t save any time, 72 of them (72%)

stated that the e-prescriptions didn’n prevent the extravagance of
using drugs and again 72 volunteers (72%) stated that they
thought no positive results would be obtained by using the eprescription.
After the use of the e-prescriptions in practice, the
implementation of the e-prescription which is one of the projects
targeting the increase of the quality of the medical is service,
hoped both to be understood whether it will be successful or not
and to overcome the existing deficiencies.
Keywords—E-prescription, SGK, questionnaire, medula.

Ü

LKEMİZDE

I. GİRİŞ VE AMAÇ

01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete
uygulamasına geçilmiştir [1, 2, 3]. T.C. Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı'nın 23.05.2012 tarihli "E-reçete sık
sorulan sorular" başlıklı duyurusunda ve 26.06.2012 tarihli
güncellemesinde e-reçetenin tanımı: "Sağlık hizmet
sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından,
kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde MEDULA
sistemine elektronik ortamda kaydedilerek, elektronik reçete
numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete)
olarak tanımlanmaktadır" şeklinde yer almaktadır [1, 3].
E- reçete projesi uygulamasıyla T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün, 663 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye'de sağlık hizmetinin
geliştirilmesi ve memnuniyetin arttırılması kapsamında
elektronik hizmetlerin geliştirilmesi ve bu sayede hizmet
kalitesini arttırmayı hedeflediği, bu kapsamda geliştirilen
projelerden bir tanesi olan e-reçetenin, ülkemizde üretilen tüm
reçetelerin elektronik olarak toplanabilmesine olanak tanıyan,
toplanan veriler üzerinden yapılacak analizler ile politika
belirlenmesine yardımcı olacak bir proje olduğu
açıklanmaktadır [4].
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğünün 28.09.2012 tarihli "e- reçete hakkında" konulu
yazısında; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından
uygulanan şifre protokolünün ıslak imzaya eşdeğer hukuksal
bir nitelik taşımamakta olduğu, reçetelerin ancak 5070 sayılı
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Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenen e-imza prosedürü ile
imzalanması halinde hukuksal nitelik taşıyacağı, bu sebeple
reçetelerin elektronik ortamda yazıldıktan sonra yazıcıdan çıktı
alınarak ıslak imza atıldıktan sonra vatandaşlarımıza verilmesi,
e-imza prosedürü gerçekleştirildiği takdirde yine çıktı alınarak
vatandaşa kağıt reçete verilmesinin uygulamanın sağlıklı
yürütülmesi açısından önem arz ettiği duyurulmuştur [5].
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 07.01.2013
tarihli E-reçete hakkında duyurusunda; hekimlerimiz
tarafından tüm reçetelerin %65’inin e-reçete olarak yazılmakta
olduğu, 105.200 hekimin SGK KURUMSAL HEKİM
ŞİRESİNİ aldığı, e-reçete uygulamasının başladığı tarihten
bugüne kadar 6 aylık dönem içerisinde sağlık hizmet
sunucuları, eczaneler ve hekimlerin, duyurularla, sık sorulan
sorular dokümanlarıyla, özel ve resmi kurum ve kuruluşlara
gönderilen yazılarla, sağlık hizmet sunucularının bilgi işlem
ekranlarına ve hekimlerin mail adreslerine gönderilen
uyarılarla bilgilendirildiği, 15.01.2013 tarihi itibariyle e-reçete
uygulamasının zorunlu olacağı ilan edilmiştir [2].
Bu çalışmada EÜTF asistan doktorlarına bir anket
düzenlenerek, düzenlenen bu anket ile en çok reçete
düzenleyen grup olan asistan hekimlerin e-reçete kullanımına
bakış açılarının değerlendirilmesi, e-reçete kullanımının iş
kolaylığı, zaman tasarrufu, ilaç israfını engellemesi açısından
beklentilere
ne
kadar
cevap
verdiği,
getirdiği
yükümlülüklerinin farkındalığı ve güvenilir bulunup
bulunmaması açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
II. GEREÇ VE YÖNTEM
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu'ndan izin alınarak EÜTF asistan doktorlarına yönelik
12 soruluk bir anket düzenlenmiştir. Anketimiz; katılımcının
yaşı, cinsiyeti, hangi bilimde uzmanlık eğitimi aldığı, bir
günde ne kadar e-reçete yazdığı, e-reçeteyi asistanlıktan önce
kullanıp kullanmadığı, e-reçete kullanmakla ilgili herhangi bir
eğitim alıp almadığı ile ilgili sorular ve “e- reçete kullanımının
getirdiği yükümlülükleri bildiğinizi düşünüyor musunuz?”, “ereçete kullandığınız için herhangi bir adli bir sorun yaşadınız
mı?”, “e-reçete uygulamasını güvenilir buluyor musunuz?”, “ereçete kullanımının zaman tasarrufu sağladığını, ilaç israfını
engellediğini, hasta açısından olumlu sonuçları olacağını
düşünüyor musunuz?” sorularından oluşmaktadır. Gönüllü
olarak çalışmaya katılmayı kabul eden çeşitli branşlardan 100
asistan hekim ile yüz yüze görüşülerek anket uygulanmış ve
elde edilen veriler SPSS for windows programına aktarılarak
frekans analizleri uygulanmıştır.
III. BULGULAR
Çalışma kapsamına alınan 100 kişiden 83’ü (%83) Dahili
Bilimlerde, 16’sı (%16) Cerrahi Bilimlerde ve 1’i (%1’i)
Temel Bilimlerde asistan doktordur. Katılımcıların 60’ı (%60)
kadın, 40’ı (%40) erkektir. Yaş ortalaması 28,6200±3,3598
olup minimum yaş 24, maksimum yaş 43’tür. Asistanlık süreci
başlamadan önce e-reçete kullananların sayısı 37 (%37),
kullanmayanların sayısı ise 63’tür (%63).

Katılımcıların 51’i (%51) e-reçete eğitimi aldığını, 49’u
(%49) ise bu konuda herhangi bir eğitim almadığını
bildirmiştir. 86 (%86) kişi e-reçete kullanmanın getirdiği
yükümlülükleri bilmediğini, 100 kişiden sadece 2’si (%2) ereçete ile ilgili adli bir sorun yaşadığını belirtmiştir. 73 (%73)
kişi e-reçete kullanımını güvenli bulmadığını, 85 (%85) kişi ereçete kullanmanın zaman tasarrufu sağlamadığını, 72 (%72)
kişi de e-reçete kullanımının hasta açısından olumlu sonuçları
olacağını düşünmediğini bildirmiştir. E-reçete kullanımının
ilaç israfını engelleyip engellemediği ile ilgili soruya 1 (%1)
kişi yanıt vermemiş olup 27 (%27) kişi ilaç israfını
engellediğini, 72 (%72) kişi ise ilaç israfını engellemediğini
belirtmiştir.
“Bir günde ortalama kaç reçete yazıyorsunuz?” sorusuna
olguların 23’ü (%23) hiç reçete yazmadığı, 77’si (%77) bir
günde 1 ile 50 arasında değişen sayıda reçete yazdığı cevabını
vermiştir. Günde 1 ile 50 arasında reçete yazan bu 77 (%77)
kişinin; 29'u (%37,7) e-reçete eğitimi almadığını, 48'i (%62,3)
e-reçete eğitimi almış olduğunu, 65'i (%84,4) e-reçete
kullanımının yükümlülüklerini bilmediğini, 58'i (%75,3) ereçete kullanımını güvenilir bulmadığını, 69'u (%89,6) zaman
tasarrufu sağlamadığını, 59'u (%76,6) ilaç israfını
engellemediğini, 58'i (%75,3) bu durumun hasta açısından
olumlu sonuçları olacağını düşünmediğini belirtmiştir.
E-reçete eğitimi aldığını belirten 51 (%51) kişiden ise 41'i
(%80,4) e-reçete kullanımının getirdiği yükümlülükleri
bilmediğini, 37'si (%72,5) e-reçete kullanımını güvenli
bulmadığını, 44'ü (%86,3) zaman tasarrufu sağlamadığını,
%66,7’si hasta açısından olumlu bulmadığını belirtmiştir. Ereçete eğitimi aldığını belirten 51 (%51) kişiden sadece 1'i ilaç
israfını engelleyip engellemediği sorusunu cevaplamamış olup
14 (%27,5) kişi ilaç israfını engellediğini, 36 (%70,6) kişi ise
engellemediğini
işaretlemiştir.
E-reçete
kullanımının
yükümlülüklerini bildiğini belirten 14 kişiden 8'i (%57,1) ereçete kullanımını güvenilir bulmamaktadır.
IV. SONUÇ
Bilişim teknolojilerini kullanmanın zorunluluğu, olumlu
katkılarının yanı sıra, başta kullanıcılar ve muhatapları olmak
üzere, paylaşımın tüm tarafları açısından, uyum süreci ve
güvenlik sorunlarını da beraberinde hayatımıza taşımaktadır.
Dijital dünyayı doğru kullanabilmek gereksinimi, bireysel ve
kurumsal anlamda sağladığı manevra kabiliyeti, lojistik,
istatistik, güncelleme, planlama ve belki de en önemlisi zaman
açısından çağın gerektirdiği kazanımları karşılayabilmesi ve bu
anlamda etkin bir şekilde var olabilmenin ön koşuldur.
Günümüz dünyasında sağlık planlamalarının ve bu alanda
atılacak tüm adımların, bilişim teknolojisine entegre olması
sağlanamadan, bu alandaki gelişmeleri görmezden gelerek ve
şekillenmesini bu dinamiklerden kendini soyutlayarak
yapılabilmesinin olanaksız olduğu aşikârdır. E-reçete
kullanımı bu anlamda iyi sağlık hizmeti verebilmek temellinde
atılması kaçınılmaz olan bir adımdır. Ancak gerek kullanıcılar,
gerek
muhatapları,
gerekse
planlayıcılar açısından,
uygulamayla birebir karşı karşıya kalmak zorunda kalan tüm
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tarafların, entegrasyon sürecindeki pratik deneyimler bazında,
kullanılabilirliğe uyum sağlama, zaman kazanımı elde
edebilme, bilişim dünyasını kullanma tecrübesindeki
yetersizlik, teknolojik alt yapı eksikliği, eksik bilgilendirme ve
eğitim, yasal ve etik ilkelerin getirdiği yükümlülüklerin
farkındalığı, bilgi ve pratik eksikliğinden var olan güven
sorununun ortaya çıkardığı ön yargıların tümü kaçınılmaz
olarak sürecin bir parçası olacaktır. Sağlık hizmeti kalitesini
artırmayı hedefleyen projelerden biri olan e-reçete
uygulamasının, pratikteki kullanımının artmasından sonra,
avantaj ve dezavantajları değerlendirilerek, amacına ulaşıp
ulaşmayacağının zamanla anlaşılıp, kullanımı ile ilgili
eksiklikler ve dezavantajlar mevcutsa bunların zaman
içerisinde yeri geldikçe giderilebileceği umulmaktadır.
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Özet - İnsanoğlu var olduğu günden beri yeni bir şey
üretildiğinde bunu istismar edecek kişiler de ortaya
çıkmaktadır. Söz konusu kullanıcıların kişisel bilgilerini
paylaştığı web siteleri olduğunda bu istismar devam etmekte ve
birçok kullanıcısı olan web sitelerine kötü amaçlı robot
yazılımlarla kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmek için
saldırılar düzenlenmektedir[18]. Web ortamında bot
saldırılarını engellemek için kullanıcının insan mı yoksa robot
mu olduğunu test eden Carnegie Mellon School of Computer
Science tarafından geliştirilen CAPTCHA, bot yazılımcıları
tarafından oluşturulan görüntü işleme algoritmaları içeren
programlar ile aşılmaktadır. CAPTCHA uygulayıcıları ise bot
programcılarına karşı alınan bu mağlubiyeti giderebilmek için
farklı CAPTCHA uygulamaları geliştirmektedir. Bu çalışmada
CAPTCHA oluşturma ve text tabanlı bir CAPTCHA
uygulamasının görüntü işleme teknikleri kullanılarak,
CAPTCHA uygulamasının aşılması ve istenilen bilgilerin ilgili
kontrollere girilerek web sitesine otomatik giriş yapılma
uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: CAPTCHA nedir, CAPTCHA türleri,
CAPTCHA oluşturma, Görüntü işleme teknikleri ile
CAPTCHA aşma, Motion CAPTCHA
Abstract - Since human beings have inhabited the earth, there
have always been people to exploit it when they produce
something new. This exploit continues when it comes to web
sites that users share their personal information and web sites
that have many users’ personal information are exposed to
malicious software attacks organized by robot softwares [18].
In order to prevent programmed robot (bot) attacks in the web
environment, CAPTCHA, developed by Carnegie Mellon
School of Computer Science, testing whether the client is a
robot or a human being, is overcomed by programmes that
include image processing algorithms developed by bot
programmers. CAPTCHA practitioners develop different
CAPTCHA applications so that they can compensate for this
defeat against both programmers. In this study, the automatic
login system application has been developed by using image
processing techniques of CATCHA application and the creation
of CAPTCHA, the overcoming of CAPTCHA application, and
the entering of required information with related controls.
Kelimeler: What is CAPTCHA, types of
CAPTCHA, Creating a CAPTCHA, Breaking
CAPTCHA with Image Processing Techniques, Motion
Anahtar

CAPTCHA

I. GİRİŞ

İ

nternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte web
sitelerinin çoğalması, web yazılımlarının gelişmesine
neden olmaktadır. Web sitelerinin geniş kitlelerce
kullanılması ve kişisel bilgilerin paylaşılması, beraberinde
güvenlik problemlerini doğurmaktadır. Yazılım geliştiriciler
güvenlik problemlerine çözüm üretmeye çalışırken kötü
amaçlı yazılımcılar ise kodlar yardımıyla insanmış gibi
davranan robot kullanıcılar(bot) oluşturarak şifre ile ilgili
bütün ihtimalleri ve alternatifleri deneyerek kırma (Brute
Force saldırısı), spam üretme, reklam ve zararlı link gibi
istenmeyen paylaşımlar yapma, ağ trafiğini meşgul etme,
sistemlere zarar verme ve benzeri amaçlar için robot
yazılımlar geliştirmektedirler. Bu robot yazılımlara çözüm
olarak istemcinin normal kullanıcı olan bir insan mı yoksa
kötü amaçlı bir bilgisayarları mı olduğunu ayırt etmeye
yarayan CAPTCHA uygulamaları ortaya çıkmıştır.
Açılımı "Completely Automated Public Turing test to tell
Computers and Humans Apart" olan CAPTCHA, Türkçe'ye
"Bilgisayar ve İnsanları Ayırt Etmek için Tamamen
Otomatik Turing Testi" olarak çevrilebilir [12]. Açılımında
da bulunan Turing testi bilgisayarın, insanlardan ayırt
edilememeleri durumunda başarılı sayıldıkları bir testtir[12].
Bu yöntem 2000 yılında ABD Pittsburg'deki Carnegie
Mellon Universitesinde Luis von Ahn, Manuel Blum,
Nicholas
Hopper
ve John
Langford
tarafından
geliştirilmiştir[13]. Geliştirilen bu uygulama istemcinin bir
kötü amaçlı bir bot mu yoksa gerçek bir kullanıcımı
olduğunu ayırt etmek için belirli bir sayıda rastgele harfler
ve/veya sayılardan oluşan bir giriş kodu üretir ve ürettiği
kodu text aramalarından kaça bilmek için bir imaj haline
getirir. Eğer istemci insan ise üretilen giriş kodunu imaj
üzerinden okuyup ilgili kontrole doğru girişini bekler. Doğru
giriş kodu ilgili kontrole yazıldıysa istemcinin insan
olduğunu anlar ve sitenin kullanımına izin verir. CAPTCHA
uygulaması kullanılmaz ise kötü amaçlı yazılımcılar
tarafından rastgele kullanıcı adı ve şifre kombinasyonları
deneyen bir bot yazarak sisteme giriş yapılabilinmektedir.
Bilindiği gibi görüntü işlemenin bir dalı olan Optic Caracter
Regocnization (OCR) algoritmaları ile imaj haline getirilmiş
bu giriş kodlarını okumak ve CAPTCHA uygulamalarını
aşmak mümkündür. Bu ihtimali azaltmak için CAPTCHA
uygulamacıları ürettikleri CAPTCHA uygulamalarını farklı
tekniklerle aşılması zor bir hale getirmeye çalışırken
CAPTCHA uygulaması aşmaya çalışan bot yazılımcıları ise
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görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları ile CAPTCHA
aşma tekniklerini geliştirmektedirler. Bu durum adeta karşıt
amaçlı olan CAPTCHA uygulamacıları ile bot yazılımcıları
arasında bir yazılım savaşı oluşturmaktadır.

geçemeyen bot girişi, hatalı bir giriş olarak gözükmeyerek,
hesabın kilitlenmesini engellemektedir. [3]

III. CAPTCHA TESTİNİN DEZAVANTAJLARI
Görüntü işleme ve yapay zeka uygulamaları ile geliştirilen
OCR teknikleri ile CAPTCHA testlerin aşılması
kolaylaşmaktadır. Bu nedenle testin sürekli yenilenmesi ve
gelişmesi gerekmektedir ve bu devamlı bir emek
gerektirmektedir. Ayrıca bazı testler insanların bile
aşamayacağı kadar zorlaşabilmektedir. Testi birkaç kez
yanlış yanıtladığında erişimi engelleyen siteler kullanıcı
kaybına sebep olmaktadır. Ses sistemi kullanmayan testler,
göremeyen ve renk körü olan kullanıcıları yok saymaktadır.
CAPTCHA uygulamasının bir diğer dezavantajı ise
CAPTCHA uygulamasında latin harflerinin kullanmakta
olmasıdır. Latin harflerini kullanmayan kişilerin bu sistemde
işleyebilmeleri olumsuz bir etki yapmaktadır.

Resim 1: CAPTCHA Uygulaması

II. CAPTCHA UYGULAMASININ AVANTAJLARI
Teknolojiyle beraber gelişen yazılımlar sayesinde, İnternet
sitelerine yapılan saldırılar zarar verici hale gelmiştir. Bu
saldırıların bazıları botlarla yapılan flood diye tabir edilen
site trafiğini arttırmak ve veritabanını şişirmek gibi kötü
amaçlı
yazılımlardır[14].
CAPTCHA
uygulaması
aşılamadığı takdirde bu ve benzeri amaçlı saldırıları
engellemek için kullanılmaktadır.
CAPTCHA uygulamaları yoğun olarak kişisel blokların
yorum kısımlarında bloğa üye olmadan yorum yapabilmek
için
kullanılmaktadır.
CAPTCHA
uygulamaları
kullanılmadığı veya aşıldığı takdirde istenmeyen reklamlar
linkler ile verilmektedir. Botlar sürekli ve otomatik olarak
siteye dakikada binlerce yorum göndererek veritabanına
sürekli sorgu gönderilmesini sağlamakta ve bunun
neticesinde, hem veritabanı şişirilmekte hem de sürekli
veritabanına sorgular gönderildiği için sitede yavaşlama
olmakta hatta siteye erişim kesintisi söz konusu olmaktadır.
Web site üyeliğini kontrol etmek amaçlı kullanıcı adı ve
şifre kontrolü esnasında CAPTCHA kullanılmaktadır.
Üyelik ile sunulan ücretsiz hizmetlerden botlar kullanılarak
milyonlarca üyeliğin alınması sağlanabilmektedir. Sistemin
bu şekilde milyonlarca e-mail vs. hizmetler vererek çalışmaz
hale gelmemesi için CAPTCHA kullanılmaktadır.
Spammer diye adlandırılan istenmeyen reklam ve linkleri
başka web sayfalarında yayınlayan veya mail adresinizi ele
geçirip mail atan botlar spam yapabilmek için email
adreslerini kullanmaktadır ve e-mail atacakları adresleri
bulabilmek için de web de text araması yapmaktadırlar. Bir
Bot yazılımın web sitenizden e-mail adreslerini alınmasını
önlemek için CAPTCHA testini kullanmanız ve sitenize giriş
yapan kullanıcının bir bot yazılımı değil insan olduğunuzu
ispatlamanız gerekir.
Şifreyle giriş sistemlerinde, bir hesaba belirli sayıda hatalı
giriş uygulandıktan sonra, o hesap belli bir süre
kilitlenebilmektedir. Botlar, bu kilitlenmeyi kullanarak
sistemdeki
çoğu
hesabın
kullanılamaz
olmasını
hedeflemektedir. Bu noktada CAPTCHA devreye girerek,
hatalı girişin bir kullanıcı tarafından mı yoksa bot tarafından
mı yaptığını anlamaktadır. CAPTCHA uygulamasını

IV. CAPTCHA UYGULAMASININ ORTAYA ÇIKIŞI
Bu bölümde CAPTCHA uygulamalarının ortaya çıkışı ve
gelişim sürecine değinilecektir.
İlk pratik CAPTCHA 1998 yılında AltaVista arama motoru
tarafından oluşturulmuştur[15]. İlk pratik CAPTCHA
karartılmış bir arka plan üzerindeki hafif dönmüş
karakterlerden oluşan bir CAPTCHA olmuştur[15].

Resim 2: İlk pratik CAPTCHA örneği
Benzer bir problem Yahoo da yaşanmıştır ve online sohbet
odalarına katılan botlar gerçek kullanıcılarını reklam
sitelerine davet ederek siteyi yoğunlaştırmışlardır[13]. Bu
problemin çözümü için 2000 yılında Yahoo dan Udi
Manberg CAPTCHA nın öncülerinden Ahn,Blum,Langford
un katılımı ile Carnegie Mellon Üniversitesi’nde bir
araştırma içerisine girmişlerdir ve bu araştırma sonucunda
CAPTCHA ile ilgili ilk bildiri ortaya çıktıştır[13].
V. CAPTCHA UYGULAMASI TÜRLERİ
Bot programcılar tarafından kodlanan Optik Karakter
Tanımlama Programları CAPTCHA uygulamalarını aştıkça
CAPTCHA uygulamaları farklı biçimlerde ortaya
çıkmaktadır. Aşağıda CAPTCHA türleri verilmiştir.
Text Tabanlı CAPTCHA uygulaması:
En çok bilinen CAPTCHA uygulamalarıdır. Karakterleri
karakter yakalayıcı botlardan kaçırmak için bir resim üzerine
oluşturulmaktadır. Text Tabanlı CAPTCHA uygulaması
görüntü işleme tekniklerinin gelişmesiyle bot geliştiriciler
tarafından
aşılınca
CAPTCHA
uygulamaları
bot
yazılımcıları
tarafından
aşılmaması
amacıyla
karmaşıklaştırılmaktadır ve insanların bile okumakta
zorlandıkları bir hale gelmektedir. Ayrıca bu CAPTCHA
uygulamaları görme engelliler ve görme zorluğu olan
insanlar için bir dezavantaj oluşturmaktadır.
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Resim 5: MatCAPTCHA uygulaması

Resim 3 : Text CAPTCHA uygulaması
Re-CAPTCHA uygulaması:
Kütüphanelerde yazılı metinler bilgisayar ortamına
aktarılırken kitap sayfalarındaki bozulmalar veya basım
problemleri sebebiyle, bazı kelimeler okuyucu program
tarafından doğru tanınamaz. Doğru okunamayan kelimelerde
programın uyarı vermesi mümkündür, ancak bu şekilde
kitapların aktarım süreleri ciddi anlamda uzar. Özellikle
eski metinler bilgisayara aktarılırken, işler zorlaşır. ReCAPTCHA projesi hem alternatif bir CAPTCHA hem de
söz konusu bu zorluğu ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir.
Okunamayan kelimeler otomatik olarak internete
aktarılmaktadır. internette birçok kullanıcı tarafından aynı
yazılan ifadeler doğru kabul edilip metinlere aktarılmaktadır.
Böylelikle CAPTCHA uygulaması amacından farklı olan bir
alana hizmet etmektedir. Re-CAPTCHA sayısallaştırılmak
istenilen kitaplardan alınan iki adet kelimeden oluşan bir
CAPTCHA’dır[16]. Bu kelimelerden biri, Okuyucu
programlarca okunmuş kelimelerden seçilirken, diğeri
okunamamış kelimelerden seçilmektedir. Test işlemi
okunabilen kelime ile yapılmaktadır. OCR programlarının
okuyamadığı kelime için verilen cevap metinlerin
bilgisayarlara aktarımında kullanılmaktadır.

Resim 4: Re-CAPTCHA Uygulaması

Asirra Uygulaması:
Microsoft araştırma ekibi Asirra adında CAPTCHA benzeri
bir sistem yapmıştır. Klasik CAPTCHA sistemlerinin aksine
mantık üzerine kurulmuştur[17]. Sistemde kullanıcı açılan
resimlerden kullanıcıdan istenilen resimleri seçmektedir.
İnternet hızlarının ve sunucu depo alanlarının artması ile çok
daha güvenli olduğu düşünülmektedir. Alternatif bir yöntem
olarak uygulamayı oluşturan resimleri petfinder.com'dan
alan sistem her yükleyişte farklı resimler yüklemektedir ve
sistemi bir resim veritabanı oluşturarak kırma yöntemini
imkansız hale getirmektedir. Asirra yönteminde de istenilen
resmi tanıma bot programı yapılmaktadır.

Resim 6: Asirra Uygulaması

KittenAuth Uygulaması :
KittenAuth CAPTCHA’nın yetersiz kaldığı yerde devreye
girmektedir. CAPTCHA ya karşı yapılan yazılımlar artık
resimleri okuyabilmekte ve buna karşın CAPTCHA
resimleri zorlaştırılmaktadır. CAPTCHA uygulamalarının
okunması veya tanınmasının zorlaştırılması aslında sadece
bilgisayarın okumasını engellememekte aynı zamanda
kullanıcının da okumasını engelemektedir.Bu engelleme
CAPTCHA uygulamalarını amacından saptırmaktadır.
KittenAuth uygulaması CAPTCHA uygulamasının aksine
kullanıcıya resimde görünen yazı veya harfleri
yazdırmamaktadır. Birkaç tane resim çıkarttırıp içlerinden
doğru resmin tıklanmasını istemektedir[7].

MatCAPTCHA Uygulaması:
MatCAPTCHA uygulaması matematiksel bir problemin
çözümüne dayanmaktadır. Text CAPTCHA uygulaması
okuyan bot yazılımlar MatCAPTCHA uygulamalarını
aşamamaktadır. MatCAPTCHA uygulamalarını özel
kodlanmış bot yazılımlar tarafından aşılmaktadır.
Matematiği iyi olmayan ve görme zorluğu olan kullanıcılar
için bir dezavantaj oluşturmaktadır.
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H. Kutlu ve E. Avcı
Resim 7 KittenAuth Uygulaması

VII. TEXT CAPTCHA TANIMA UYGULAMASI

Motion CAPTCHA Uygulaması:
Motion CAPTCHA JQuery eklentisidir[1]. Spamları şekil
çizerek durdurmaya çalışan bir CAPTCHA türüdür. Verilen
şekilde gördüğünüz üçgen, dikdörtgen gibi nesneleri
(Sketch) kullanıcının verilen tuvale (Canvas) çizmesini
istemektedir ve istenilen şekil çizildiği taktirde sistem
kullanıcının bir bot yazılım olmadığını algılamaktadır[1].
HTML5 dilinin getirdiği canvas elemanı ile bir
çizim alanı tanımlanmaktadır. Bu çizim alanına Javascript
yardımı ile grafikler, şekiller (sketch) oluşturulmaktadır.
Kullanıcıdan şeklin aynısını bir mouse yardımıyla çizmesi
istenmekte ve çizilen şekil bir unistroke tanımlayıcıyla
tanımlanmaktadır[1].

Bu çalışmada bir sitede yer alan text CAPTCHA
uygulamasını kodlarla tanımak için öncelikle siteyi
açabileceğimiz ve içerisine çalışmasını istediğimiz kodlar
yazabileceğimiz bir web browser oluşturulmuştur. Web
Browser oluşturabilmek için Microsoft Visual Studio 2010
ortamında bir form uygulaması geliştirilmiştir. Gidilen URL
adresindeki resim bilgisayara kaydedilmiştir ve üzerindeki
karakterler görüntü işleme teknikleri ile okunmuştur.
Okunan metin kaynak kodlardan ID si alınan ilgili kontrole
aktarılmıştır. Aynı yöntemle istenilen diğer bilgiler de ilgili
kontrollere aktarılmıştır ve gerçekleştirilen robot yazılım ile
bilgiler otomatik olarak sayfaya girilmiş ve siteye giriş
yapılmıştır. Resim 10-a ve Resim 10-b’de T.C. Milli Eğitim
bakanlığının e-okul Veli Bilgilendirme sisteminde kullanılan
text CAPTCHA uygulaması okunmuş ve okunan bilgi diğer
istenilen bilgilerle beraber ilgili kontrole otomatik olarak
aktarılmış ve sisteme otomatik giriş yapılmıştır . Yapılan
uygulamada CAPTCHA aşma başarı oranı yaklaşık %25’dir.
Bu tür uygulamalarda hedef saldırı olduğu için okuma işlemi
başarılı olmasa da robot yazılım amacına varmış olacak ve
en kötü ihtimalle sunucuyu meşgul edecektir.

Resim 8: Motion CAPTCHA

VI. TEXT TABANLI CAPTCHA OLUŞTURMA
UYGULAMASI
Yapılan çalışmada Text Tabanlı CAPTCHA uygulaması
oluşturulmuştur.Bu amaç ile aşağıdaki adımlar takip
edilmiştir:
 Bitmap nesnesi oluşturulmuştur.
 Bitmap nesnesinin Font, Stil vs gibi özelikleri
ayarlanmıştır.
 Bir random nesnesi ve değişkeni oluşturulup bu
random nesnesinin aralık değerleri oluşturulmuştur.
 Bu random string’i session’a karşılaştırma için
eklenmiştir ve böylece kullanıcının doğru giriş
yapıp yapmadığı kontrol edilmiştir.
 OCR yazılımlarına önlem olarak isteğe göre gürültü
eklenmiştir
Yukarıda verilen adımlar takip edilerek güncel web
programlama dilleri olan PHP ve ASP.NET programlama
dilleri ile Text CAPTCHA uygulamaları geliştirilmiştir.

Resim 10-a Text CAPTCHA okuma uygulaması

Resim 10-b Text CAPTCHA okuma uygulaması
Resim 9 : ASP.NET ve PHP ile oluşturulmuş CAPTCHA
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VIII. SONUÇ
Web sayfalarında kötü amaçlı bot yazılımlarının önüne
geçmek amaçlı bot ve insan ayrımı yapmak için geliştirilen
CAPTCHA günümüzde daha fazla amaca hizmet etmektedir.
CAPTCHA uygulamalarının görüntü işleme algoritmalarıyla
aşılması, dolayısıyla daha zor aşılabilecek CAPTCHA
uygulamaları
geliştirilmektedir
ve
CAPTCHA
uygulayıcılarının bu hamlelerine karşı CAPTCHA
uygulamalarını gelişen görüntü işleme teknikleriyle aşmaya
çalışan bot yazılıcıları karşı hamlelere devam etmektedir.
Gelişen yapay zekâ teknikleri, yapay sinir ağlarıyla öğrenen
bilgisayarlar ve iris tanıma, parmak izi tanıma, aya tanıma
gibi görüntü işleme uygulamalarının gelişmesi hızlanmasıyla
bot yazılımcılarının web sayfalarına doğrulttukları silah en
son kendilerini vuracaktır.
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Abstract—In assuring the security in information and
communication technologies, user awareness and
acquired-user habits are inevitable components, yet they
may be qualified as the feeblest ones. As the information
technology tries to put its best in providing maximum
security, user awareness plays the key-role. The relation in
between the demographic factors, usage frequency and
security awareness not to be known yet. Therefore, this
study investigates information and communication
technology usage characteristics of users on providing
secure usage of computers.. For this purpose, a survey was
conducted among 466 citizens from different layers of the
society. Interestingly the results indicated that, sociodemographic factors; gender, age, education and
experience have impact on computer-security awareness
and security-related behaviors.
Keywords—Computer security, user demographic factors, ICT
usage frequency.

I. INTRODUCTION

A

S the information and communication technologies (ICT)
pervade all business domains, the security functions
needed to be performed by these technologies also get more
complex and more diverse. While the technology tries its best
to improve security mechanisms, security breaches are proven
to be on a constant rise in recent years [1], [2]. When the
subject is security in ICT, the key component is almost always
pointed as end users. Users, while taking part as
administrators, technicians or users in ICT systems are
inevitable and weakest rings in security-chain. Uncertainty in
human behaviors is generally deemed as the grounds for the
weakness of user component. Thus, it is usually hard to
predict the expected response of a user when any security
related experimental setting is given. Even security-responses
of two users would most likely be different than each other
when they are exposed to similar settings although they were
subject to the same education and directions. The factors
effective in human decision-making process are fuzzy.
Most preferred behavioral practices, habits, of any ICT user
play an important role in predicting user responses towards a
security challenge. It is pointed out in one of the research
studies; the success in information security greatly depends on
user security habits and awareness [3]. Adams and Sase
indicate “Since security mechanisms are designed,
implemented, applied and breached by people, human factors

should be considered in their design” [4]. Appropriate and
constructive behavior by end users, system administrators, and
others can enhance the effectiveness of information security
while inappropriate and destructive behaviors can
substantially inhibit its effectiveness [5]. In his interpretation
on information security behaviors of human, Secrets and Lies,
Schneier asserts „„Mathematics is logical; people are erratic,
capricious, and barely comprehensible.‟‟[6]. End user security
related behaviors would suggest several mechanisms to
improve observed practices. Most of the academic
publications refer to user training on security as a possible
cure to develop user behaviors. But, there are scientific studies
which prove that user practices are not always in parallel with
their beliefs [8], [9]. Secure ways of ICT usage must be
practiced and internalized [9].
An improvement in ICT usage behavior calls for a change
in every day practices of users. Training, user intentions and
experiences are factors known to induce behavioral changes.
Researchers go along with the need to focus on user
motivations and usage habits in designing ICT security
mechanisms [10] [11] [12].
In this research study we examined the effect of ICT usage
characteristics on secure computer usage. In order to scrutinize
the problem in focus an 16-question survey was carried out in
shopping malls on 466 randomly selected participants.
Interpretations and conclusions in this study are derived from
the results of the survey.
The rest of this paper is organized as follows: In the next
chapter research methodology used in the study is presented
along with the hypotheses scrutinized. Following the research
design and test method, we state the results found in the study.
In the final chapter, conclusion is submitted.
II. RESEARCH METHODOLOGY AND HYPOTHESES
The literature reported existence of digital divide within
countries [13]. Some studies investigated the attitude of
individuals toward using ICT and the relationships between
ICT issues and socio-demographic factors (see for example
[14], [15], [16], [17],[18], [19], [20], [21]).
For the citizens, ICT technologies can offer a huge range of
information and services, which means the key to use ICT is
not technology but the citizens as there are still many people
who do not or can not access to computers and/or internet.
This is due to the gap between citizens‟ attributes including
gender, education, income, age, households, business and
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geographic areas at different socio-economic levels with
regard to both their opportunities to access information and
communication technologies (ICTs) and their use of the
internet for a wide variety of activities. Of these attributes,
gender, age and education have attracted special interest. On
the other hand organizational characteristics and values play
an important role in shaping individuals‟ attitudes towards the
use of IT [22]. Some studies reported significant differences
between the types of IT applications among organizations
from public and private sectors [23], [24]. In these studies Lau
and Gupta et al. reported significant differences between the
types of IT applications among organizations from different
sectors.
Tarafdar and Vaidya [25] agreed about the impact of
education on the ICT issues and education level form
significant barriers to the adoption of new technologies.
Bhatnagar and Ghose [26] supported this view and stated that
education has a statistically significant effect on ICT usage
behavior. Additionally, most research findings indicate that
the better educated use the Information Technology (IT) for
diverse tasks [27]. With this backdrop education may be
taken as one of the key elements in ICT security issues, which
covers computer, web and communication (i.e. e-mail)
securities. Therefore, present study mainly performs a
systematic analysis to investigate the impact of independent
(decision) variable education level on security issues in using
computers. Research model can be described in schematic
presentation as shown in Figure-1 below.
Reason and
frequency of ICT
usage
ICT_commun

Socio_demographic
H1
gender
age

H2

H3

ICT_banking

education

ICT_commerce

sector

ICT_edu_research
ICT_enjoyment

ICT experience
ICT_profession
Computer_security
C_awareness



Do socio-demographic factors have impact on
computer security factors?
Do socio-demographic factors have impact on reason
and frequency of ICT usage?
Is there any significant relationship between
computer security factors and, reason and frequency
of ICT usage?




For this purpose, three empirical factors are used as follows:
(i) Socio-Demographic, (ii) Computer security and (iii)
Reason and frequency ICT usage. The justification for
empirical factors and their corresponding hypotheses are
provided below.
The hypotheses in this category are as follows:
Hyp.
H1

Definition
Socio-demographic factori (i=1,2...,5) is not related
to computer_security factorj (j=1,2..,5).

H2

Socio-demographic factori (i=1,2...,5) is not related
to reason and frequency of ICT_usage factorj
(j=1,2,..,6).

H3

Computer_security factori (i=1,2,..,5) is not related
to reason and frequency of ICT_usage factorj
(j=1,2,..,6).

III. RESEARCH DESIGN
The respondents were ordinary citizens belonging to
different groups in the society since the survey was
conducted in big shopping malls in different cities in different
days of the week by the young members of Turkish Chamber
of Electrical Engineers. The sampling method was selected to
be “judgment sampling” and the respondents participated in
the study voluntarily. A total of 466 completed survey
questionnaires were received. Thirty three responses were
discarded due to the existence of unqualified data, which
means 433 responses included in the analysis. Thus, the
approximate response rate was approximately 93 percent
which can be considered acceptable for the purpose of this
study [28].
Table 1: Summary of Research Questions and Variables

Q
1

Variable
gender

C_scan

2

age

C_protect

3

education

4

sector

5

experience

C_info
C_backup

Figure-1 Research Model

The research model was developed to find an answer to the
following main questions:
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Definition
Range of values
What is your
male, female
gender?
What is your
<21, 21-30, 31-40,
age?
41-50, 51-60, >60
What is your
graduate/undergra
education level? duate/others,
What is the
private, public, not
sector of your
working
organization?
What is the level (retired/student/
0, 1-5, 6-10, 11-15,
unemployed/
of your ICT
16-20,
>20 etc)
experience
(years)

İ. Akman and A. Bostan

6

C_awareness

What is your
level of
awareness on
computer
7 C_ info
Do you store
security?
critical/valuable
info on your
8 C_backup
How frequently
computer?
you back up
information
on
9 C_scan
How
frequently
yourscan
computer?
you
your
computer?
10 C_protect
Do you use a
licensed scanner
/firewall.
11 ICT_commun
How much do
you use ICT for
communication?
12 ICT_banking
How much do
you use ICT for
electronic
banking?
13 ICT_commerce
How much do
you use ICT for
electronic
commerce?
14 ICT_edu_research How much do
you use ICT for
education and
research?
15 ICT_enjoyment
How much do
you use ICT for
enjoyment?
16 ICT_profession
How much do
you use ICT for
your professional
activities?

very high, high,
average, little, very
little
yes/no

in this part. This is followed by the results of regression
analysis for each demographic factor.
Descriptive results
The background profile of respondents is provided in Table 2.

very high, high,
average, little, very
little high, high,
very
average, little, very
little
yes/no

Table 2: Profile of Respondents

Variable

Number

very high, high,
average, little, very
little
very high, high,
average, little, very
little
very high, high,
average, little, very
little
very high, high,
average, little, very
little
very high, high,
average, little, very
little
very high, high,
average, little, very
little

IV. TEST METHOD
Testing of the hypotheses (H1i-H3i) concerning the impact
of education on the usage frequency and level of security
awareness for computers, web and e-mail services were
conducted using multivariate regression. Regression Analysis
is a powerful statistical tool and is used in a wide variety of
applications. It has the advantage that no assumption is made
about the nature of the relationship between dependent and
independent variables. Additionally, it can handle categorical
data better and, therefore, is normally preferred when the
independent variables are categorical [29]. The chi-square test
method [29] is used whenever there is a need to examine the
relationship between the dependent and independent variables.

V. RESULTS
The results of the present survey are presented in the
following sequence. Initially, the results of the survey are
presented using descriptive analysis. As it was mentioned
earlier, chi-square test method was also used whenever there
was a need to have a better insight to the respondents‟ profile

Turkish graduate students
%

Gender

433

100

Male
Female
Unknown
Age

239
188
6
433

55
44
1
100

<21
21-30
31-40
41-50
>50
Sector

91
204
89
40
9
433

21
47
21
9
2
100

93
76
238
26

21
18
55
6

Private
Public
Not working
Unknown

The respondents were observed to be almost equal in terms
of gender (male: 55%; female: 44%) in this survey. This is
expected since it was conducted in shopping malls where there
is no reason for dominancy of any gender. Of the males in the
sample, 21% reported their awareness on computer security to
be above average and this percentage for females is 8%. Chisquare test results indicate that there is significant relation
between gender and awareness on computer security (ChiSquare = 24.081; DF = 5; P-Value = 0.000).
The age distribution showed a high percentage for the group
of less than 30 years of age (68%) whereas this percentage for
elder people, who are greater than 40 years is only 11% . This
should be considered normal because the percentage of young
people visiting shopping malls every day is observed to be
high and young people show more interest in responding
surveys. Of the young respondents (<30 years of age), 20%
reported their awareness on computer security to be above
average and this percentage for elder people (>40 years of
age) is 0%. Chi-square test results indicates significant
relationship between age and computer security (Chi-Square =
52.197; DF = 9; P-Value = 0.000).
Regarding respondents from private sector organizations,
16% reported their security awareness above average for
computer security. This percentage for public sector
employees are observed to be 12%. Public sector employees
seem to be less security-aware in this dimension and Chisquare test results show significant relationship between sector
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and computer security (Chi-Square = 21.081; DF = 12; PValue = 0.049).
Test results

age

H132

-0.247

0.021*

education

H133

0.157

0.000*

sector

H134
0.0936
0.185
P-values in last column of Table 3 indicate that except for the
experience
H135
0.371
0.000*
hypotheses H114, all the remaining ones are not supported by
gender
the survey results at 5% significance level for C_awareness. C_scan
H141
-0.439
0.000*
This means H111, H112, H113 and H115 are rejected at 5
age
H142
-0.207
0.042*
percent significance level since their p-values are all 0.000.
This can also be interpreted as the socio-demographic factors
education
H143
0.145
0.001*
gender, age, education and experience have impact on the
sector
awareness of computer security. Interestingly the work place
H144
-0.002
0.973
does not have any impact. Similar view is also observed for
experience
H145
0.391
0.000*
the dependent variables C_backup and C_scan. In other
words, H121, H122, H123 and H125 for C_backup and H131, C_protect
gender
H151
-0.271
0.000*
H132, H133 and H135 for C_scan are all rejected at 5 percent
age
significance level. This means the independent variables
H152
-0.105
0.054*
gender, age, education and experience have impact on the
education
H153
0.0485
0.032*
behavior regarding frequency of having back up for the data
sector
stored on personal computer and frequency of scanning the
H154
0.0839
0.020*
computer. The work place does not have this effect.
experience
H155
0.134
0.000*
Regarding the behavior of storing critical/valuable info on
personal computer, it is found that gender (p-value=0.000), *indicates statistically significant at 5 per cent significance level.
sector (p-value=0.000) and experience (p_value=0.000) have
significant impact. Interestingly age (p_value=0.066) and Interestingly, inspection of p-values in the last column of
education (p_value=0.418) do not show any relationship at Table 4 indicates rejection of H215, H225, H235, H245, H255 and
alpha=0.05 significance level. Interestingly, the inspection of H265. This means, that the socio-demographic factor
p-values in the last column of Table 3 shows rejection of H1 51, experience has significant impact on all of the dependent
H152, H153, H54 and H155. This means that the socio- factors,
IC_commun,
ICT_banking,
ICT_commerce,
demographic variables gender, age, education, sector and ICT_edu_research, ICT_enjoyment and ICT_profession since
experience all have significant impact on the behavior for p-values. It can also be interpreted as with the increasing level
using a licensed scanner on personal computer since their p- of experience the usage of ICT is increasing in different fields
values are all less than alpha=0.05 significance level.
such as communication, banking, commerce, education and
research, enjoyment and professional usage. On the other
Table 3: Regression test results of socio-demographics against
hand, p-values indicate rejection of H211, H231, H241 and H251.
computer security
In other words, gender is found to have impact on
Dependent
Indep. var.
Hyp.
alphap-value*
IC_commun, ICT_commerce, ICT_edu_research, and
var.
value
ICT_enjoyment. This means, there is a significant relationship
C_awareness
gender
H111
-0.372
0.000*
between gender and usage of ICT for communication,
commerce, education and research, and enjoyment. Regarding
age
H112
-0.328
0.000*
the socio-demographic variable age, H222, H232, H252 and H262
education
are not supported by the survey results and, therefore, we
H113
0.123
0.000*
reject them. This implies that age has significant impact on
sector
H114
-0.0351
0.489
usage of ICT for banking, commerce, enjoyment and
experience
professional purposes. For the hypotheses H213, H223, H233,
H115
0.504
0.000*
H243, H253 and H263, p-values were found to be 0.024, 0.000,
C_info
gender
H121
-0.236
0.000*
0.008, 0.000, 0.125 and 0.000. Therefore, we again reject
H223, H233, H243 and H263 at 5% significance level in this
age
H122
-0.109
0.066
empirical category. This also means that for the variables
education
ICT_banking, ICT_commerce, ICT_edu_research and
H123
0.199
0.418
ICT_profession the variable “level of education” has
sector
H124
0.140
0.000*
significant influence on ICT usage. In other words, level of
education categories does not show identical behavior in their
experience
H125
0.121
0.000*
populations for ICT usage frequency and ICT usage purpose.
C_backup
gender
Finally, inspection of p-values indicates that the variable
H131
-0.325
0.000*
sector is not in favor of H224, H234, H244, H254 and H264, which
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leads to their rejection. Another plausible explanation is that
the work place has significant impact on the frequency of ICT
usage for banking, commerce, education and research,
enjoyment and professional usage.
Table 4: Regression test results of socio_demographics against
reason and frequency of ICT usage

Dependent var.
ICT_commun

ICT_banking

ICT_commerce

ICT_edu_researc
h

ICT_enjoyment

ICT_profession

Independent Hyp.
var.
gender
H211

alphavalue

p-value*

- 0.548

0.000*

age

H212

- 0.003

0.975

education

H213

0.085

0.024

sector

H214

0.037

0.536

experience

H215

0.696

0.000*

gender

H221

- 0.045

0.425

age

H222

- 0.247

0.026*

education

H223

0.193

0.000*

sector

H224

0.067

0.361

experience

H225

0.593

0.000*

gender

H231

- 0.130

0023*

age

H232

- 0.218

0.052*

education

H233

0.125

0.008*

sector

H234

- 0.194

0.009*

experience

H235

0.436

0.000*

gender

H241

- 0.447

0.000*

age

H242

- 0.011

0.924

education

H243

0.196

0.000*

sector

H244

- 0.364

0.000*

experience

H245

0.683

0.000*

gender

H251

- 0.602

0.000*

age

H252

- 0.213

0.040*

education

H253

0.066

0.125

sector

H254

- 0.238

0.001*

experience

H255

0.649

0.000*

gender

H261

- 0.048

0.449

age

H262

- 0.259

0.039

education

H263

0.242

0.000

sector

H264

0.236

0.005

experience

H265

0.627

0.000

*indicates statistically significant at 5 per cent significance level.
The regression test results for the relationship between
computer security and reason and frequency of ICT usage are
given in Table 5. Interestingly, the inspection of p-values in
the last column of Table 5 indicate similar trend for the
dependent variables ICT_banking and ICT_commerce. In
other words, H321, H322 and H323 for C_banking and H331,
H132 and H133 for C_commerce are all rejected at 5 percent
significance level. This means the independent variables
C_awareness, C_info and C_backup have impact on both the
dependent variables C_banking and C_commerce. In other
words, computer security awareness, the behavior of storing
critical/valuable info on personal computer and the behavior
regarding frequency of having back up for the data stored on
personal computer influence the usage and frequency of ICT
usage for banking and commerce purposes. Behaviors for the
frequency of scanning computer and using licensed scanner
on personal computers do not influence the ICT usage for
banking and commerce. Interestingly, the test results also
show similar results for the dependent variables
ICT_commun, ICT_enjoyment. In other words, there is a
significant relationship between the dependent variables
ICT_commun, ICT_enjoyment and the independent variables
C_awareness and C_protect. Therefore, we reject H3 11 and
H315 for ICT_commun and reject H311 and H355 for
ICT_enjoyment. The others are accepted in this category. This
can be interpreted as security awareness and , the behavior of
storing critical/valuable info on personal computer and the
behavior regarding using licensed scanner on personal
computers have significant impact on frequency for using ICT
for communication and enjoyment. Furthermore, using ICT
for education and research purposes is significantly influenced
by all the security variables, except behavior for backup
frequency (p_value=0.817). In other words, security
awareness (p_value=0.000), the behavior of storing
critical/valuable info on personal computer (p_value=0.001),
scanning frequency (p_value=0.025) and using licensed
scanner on personal computers have significant impact on
using ICT for research and educational purposes
(p_value=0.051). Finally, test results show that the dependent
variable ICT_profession is significantly influenced by
C_awareness (p_value=0.000) and C_backup (p_value=0.000)
and therefore we reject H361 and H363. All the other
hypotheses are accepted in this category. This can be
explained as there is a significant relationship between using
ICT for professional purposes and security awareness and
backup frequency. In other words, individuals using ICT for
professional purposes have more awareness on computer
security and intend to get backup for the data stored in their
computer more frequently.
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Table 5: Regression test results of computer security against reason
and frequency of ICT usage

Dependent var.
ICT_commun

ICT_banking

ICT_commerce

ICT_edu_research

ICT_enjoyment

ICT_profession

VI. CONCLUSIONS

Hyp.

alphavalue

p-value*

H311

0.701

0.000*

C_info

H312

0.159

0.080

C_backup

Independent
var.
C_awareness

H313

0.038

0.533

C_scan

H314

0.489

C_protect

H315

0.045
0.281

0.004*

C_awareness

H321

0.514

0.000*

C_info

H322

0.000*

C_backup

H323

0.419
0.242

C_scan

H324

0.098

0.179

C_protect

H325

0.093

0.394

C_awareness

H331

0.491

0.000*

C_info

H332

0.000*

C_backup

H333

0.397
0.232

C_scan

H334

0.007

0.925

C_protect

H335

0.466

C_awareness

H341

0.077
0.727

C_info

H342

C_backup

0.000*

0.001*

The results observed in this study support that sociodemographic factors; gender, age, education and experience
have impact on computer-security awareness and securityrelated behaviors. But work-place does not have any influence
on these user-features. On the other hand, experience is
observed to have significant impact on the usage frequency in
all six categories of ICT usage (communication, banking,
commerce,
education/research,
enjoyment
and
ICT_profession). This can be interpreted as, if users are
experienced enough, then they are expected to use computer
more frequently in diverse domains than less experienced
ones.
The regression tests also indicate that as the awareness on
computer security increases people are more likely to use
computer for communication and entertainment.
There are some limitations to the present study. The sample
is composed basically of ordinary citizens, which may not be
representative of different layers in the society. Therefore, an
extension to consider different groups in the society such as
professionals may provide interesting results. Other socioeconomic factors such as income should also be investigated.
Another important limitation may be based on the studies of
Calhoun et al. [30], Chirkov et al. [31] and other researchers
which concluded that culture affects the use of ICT in
significant way and the effect of culture on ICT usage among
organizations may be studied from an organizational
perspective among different countries in the future.

0.000*
0.001*

H343

0.380
0.0171

C_scan

H344

0.178

0.025*

C_protect

H345

0.222

0.051*

C_awareness

H351

0.675

0.000*

C_info

H352

0.617

C_backup

H353

C_scan

H354

0,050
0.025
0.060

C_protect

H355

0.464

0.000*

C_awareness

H361

0.597

C_info

H362

C_backup

H363

0.219
0.307

0.000*

C_scan

H364

0.0619

0.463

C_protect

H365

0.817
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This study conducts a quasi experimental design by analyzing
secondary data, which was gathered from Malatya and Elazig police
departments. Data includes all [real person] complaints to those
police departments during the last 12-13 months (1 year period)
related with the offences of digital information technologies.
Descriptive statistics (frequencies and crosstabs) and t-test are
performed with the 160 cases utilized from both police departments.
The unit of analysis is victim of the digital information technologies.

Abstract— The aim of the study is to find the demographic
characteristics of an ordinary victim of the offences of the digital
information technologies in Elazig and Malatya, Turkey.
This study conducts a quasi experimental design by analyzing
secondary data, which was gathered from Malatya and Elazig
police departments. Data includes all [real person] complaints to
those police departments during the last 12-13 months (1 year
period) related with the offences of digital information
technologies.
Descriptive statistics (frequencies and crosstabs) and t-test are
performed with the 160 cases utilized from both police
departments. The unit of analysis is victim of the digital
information technologies.

II.
LITERATURE REVIEW
Definitions
Cyberspace refers to the global network of interdependent
information
technology
infrastructures,
telecommunications
networks and computer processing systems in which online
communication takes place (Wikipedia, 2013).
Computer-crime is defined as criminal activities against a computer
or facilitated by or committed by the use of a computer
(Cybercitizenship.org, 2013).
The United States Department of Justice categorizes computer crime
in three ways: using the computer as a target –attacking the
computers of others (e.g. spreading a virus, malware); using the
computer as a tool – using a computer to commit “traditional crime”
(e.g. illegal gambling, phishing); using the computer as an accessory
– using a computer to store illegal or stolen information
(Cybercitizenship.org, 2013).
Cyber-crime is defined as “unlawful acts wherein the computer is
either a tool or a target or both” (Cybercitizenship.org, 2013). The
Oxford Reference Online defines cyber-crime as crime committed
over the Internet.
Phishing is persuading someone to give out their banking details
such as passwords and then attacking the bank or credit card account
by using those details (Sommer, 2009).
Hacking is defined as using technology as a means of gaining
unauthorized access to private computer systems, frequently for the
purpose of obtaining confidential information or perpetrating some
kind of fraud (Burden et al., 2003).
Personal computers are open programmable devices regardless the
owners’ will to have such features. Openness and programmability
provide the personal computer with its fascinating flexibility and
adaptability. Concurrently, they attract many forms of cyber-crime to
occur (Sommer, 2009).
The increase in the use of broadband more complicates the cybercrime. Broadband offers much greater speeds and in turn, much more
data traffic per second; yet, is billed at a monthly flat rate. The longer
time for online sessions, the more risk for malware to become
implanted on the computers of victims. Uninterrupted connection to
the Internet through an unprotected computer is highly vulnerable to
attack. There exist other multipliers; such as, social networking,
media downloads, e-commerce sites, e-banking and other financial

Keywords—Victimization, Profiling, Information Technologies,

I.

INTRODUCTION

The Internet is the venue that constitutes the virtual world, or
cyberspace, as we know it. Cyberspace is identified as a place where
no physical or social boundaries constrain people from enjoying it
(Alshalan, 2005).
The advancements in Computer Technology and the enormous use of
the Internet have created new platforms and abundant opportunities
for criminals. In other words, cyberspace has offered new ways to
commit old crimes.
Cybercrime in Turkey is dramatically increasing just like in any
other part of the world because the Internet has become an
inseparable tool of our lives. In 2012, … million households in
Turkey (.. percent) had Internet access nationwide. Likewise, there
were … households in Elazig and … households in Malatya with
Internet access in 2012. With the increase in the number of Internet
users, the number of victims of cybercrime is expected to escalate,
correspondingly.
Strangely enough, many computer users think their systems and their
networks are immune. Yet, once computers are connected to the
Internet, they are open to ample of virtual threats. Alshalan (2005)
remarks that when a person has a computer and a modem connected
to the Internet, it is just like living in a high-crime neighborhood.
Accordingly, computers make the crimes easier to commit and those
crimes are more devastating when their moral and physical impacts
are taken into consideration. Additionally, compared to conventional
crime types, it is harder to detect computer crimes. Last but not the
least; computer crimes are doable from long distances where no
disturbance is posed.
The aim of the study is to find the demographic characteristics of an
ordinary victim of the offences of the digital information
technologies in Elazig and Malatya, Turkey.
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services sites. Such advancements have encouraged governments to
use the Internet as a way of delivering government services, as well
(Sommer, 2009).
According to Nielsen’s 2009 Report on Global Faces and Networked
Places, in the upcoming years, social networking seems to will shape
people’s online habits and dominate the online consumer experience
in general. In 2008, Facebook was visited monthly by three in every
10 people online. One in every 11 minutes online globally is
accounted for by social network and blogging sites. Not only the
number of Internet users increases worldwide, but also the number of
online hours increases, day to day. The Internet has become second
nature for big portion of the world population.
In the real world, people develop an instinct for personal security in
terms of familiar things such carrying money and high value objects,
or when making purchases in shops and markets. As the Internet
environments are new to most of the population, the self-protective
instincts are not present (Sommer, 2009). The vulnerability to
information security threats rests on the fact that many personal
Internet users do not have the information security knowledge to
understand and protect their computers and their personal
information, as well (Furnell et al., 2007). On one hand, personal
computers accessing the Internet for social networking, Internet
banking and for other financial or entertainment services are growing
in number; on the other hand, most of the home users are information
security ignorant and they stay exposed to virtual threats (Kritzinger
& von Solmes, 2010).
In short, advancements in Computer Technology and the enormous
use of the Internet without necessary safety precautions have created
new platforms and abundant opportunities for criminals to exploit
(Nykodym et al. 2005).

105
136

152/2
158/1
243-244

Sexual
harassment
Gathering/s
preading
data
Insult/cast
aspersion on
Fraud
or
phishing
Corrupting/a
ltering
system/data
Total

Cumula
tive
Percent

Freq.

Percent

Valid
Percent

1

.6

.6

.6

19

11.9

11.9

12.5

19

11.9

11.9

24.4

44

27.5

27.5

51.9

77

48.1

48.1

100.0

160

100.0

100.0

III.

METHODS

This study is going to conduct a quasi experimental design by
analyzing secondary data, which gathered from Malatya and Elazig
police departments. Data includes all [real person] complaints to
those police departments during the last 12-13 months (1 year
period) related with the offences of digital information technologies,
it does not include the complaints by public/private corporations or
enterprises. As a result, this study is limited with 1 year and Malatya
and Elazig real person complaints to the police about the offences
related with the digital information technologies. The data has 160
cases and involves the following variables: place of offence, type of
offence, gender (victim), birth date (victim), education level (victim),
number of siblings (victim), employment status (victim), living place
(victim), and offender (known/unknown).
The aim of the study is to find the characteristics of an ordinary
victim of the offences of the digital information technologies.
Therefore, by the help of SPSS, this study tries to find out the most
common type of offence of the digital information technologies; the
status of the average victim (mean age, education level, employment
status); if there is a relationship between being a victim of digital
technologies and gender; if there is a relationship between type of
offence and gender; if there is a relationship between living place of
the victim (county/city) and offender (know/unknown); if there is a
relationship between place of offence and offender (know/unknown);
and if there is a difference in age of being a victim between males
and females.
Descriptive statistics (frequencies and crosstabs) and t-test are
performed. The unit of analysis is going to be victim of the digital
information technologies. The number of the cases (N=160) is
enough to make this study reliable (Nachmias & Nachmias, 2000). In
addition, a measure with high validity is an aim for this study. It is
known that the cases of the digital information technologies can
easily become old, so using current data is very important for validity
of this kind of studies. For that reason, freshly mined data is used to
increase validity.
IV.

FINDINGS

Among the victims (N=160), over 48% complaints are for
the offence of "corrupting the system, gathering, altering or wiping
the data". The second most common type of offence is fraud by using
information technologies (27.5%). These offences are followed by
"gathering data and spread the victims' information illegally"
(11.9%) and "insulting and casting aspersion upon victim by using
technology" (11.9%), as the common complaints of the victims.
Table 1: type of offence
Among the victims 28.8% are female (46) and 71.2% are male (114).
This result shows that males are more likely to be a victim of digital
technologies than females. It may be interpreted that internet access
among males are more common than females. If it is considered that
digital viruses or trojan horses (hidden malware programs) attack or
destroy the system or data after visiting inappropriate web sites or
web sites with banned content. Therefore, it may remind the reader
that males may visit inappropriate web sites or web sites with banned
content more than females.
When the relationship between type of offence and gender
is checked, there is a significant relationship between males and
females (p=.043). Actually, both males and females are mostly the
victims of the offence of "corrupting the system, gathering, altering
or wiping the data". However, the second most common offence
among males and females are different. It is "fraud or phishing by
using information technologies" among males, but "insult and cast
aspersion upon victim by using information technologies" among
females. Phishing attacks usually come from e-mail messages or
fake, but real looking, attractive web sites (Simsek, Durmaz, &

Alshalan (2005) examined the extent of Cyber-crime victimization
among household Internet users in the US, by employing routine
activities theory and fear of crime perspective. He utilized the data
from the 2004 National Cyber Crime Victimization Survey in the
US. He telephone surveyed 1.207 subjects. He suggested that with
the advent of the Internet people have changed the way in which they
communicate and interact with others. As a result, the probability of
their victimization for the motivated offenders has increased.
Alshalan (2005) reported that the more frequently people use of the
Internet (routine activity), the more likely they will become victims
of cyber-crime. People who stay longer on the Internet tend to have a
greater risk of becoming victims of cyber-crime. The more people
divulge their credit or debit card number, the more they are at risk of
becoming victims of cyber-crime.
In the current study, the demographic characteristics of an ordinary
victim of the offences of the digital information technologies in
Elazig and Malatya provinces of Turkey will be examined.
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Karatas, 2012). Findings, parallel to this statement, support the
comment above, which confirms that intention to visit inappropriate,
insecure web sites or web sites with banned content may be more
frequent among males than females.
105
:Sexual harassment
by using information tech.
136
:Gathering data and
spread information illegally
152/2
:Insult and cast
aspersion on by using
technology
158/1
:Fraud or phishing
by using information
technologies
243-244:Corrupting system,
gathering, wiping and
altering data
OFFENCE TYPE
105

GENDE
R
Total

GENDER
FEMAL
MALE
E
1

1

8

19

152/2

12

7

19

158/1

38

6

44

243-244

53

24

77

114

46

160

Table 2: offence type * gender crosstabulation

Results show that the mean number of siblings among
victims is 4 (mode 2). 85.6% of the victims live in city centers and
14.4% lives in counties. More than half (53.8%) of the victims have
university degrees. This percentage does not include the university
students, who were accepted as high school degrees. Among the
victims 15.6% are students; and among the students only one of them
is 17 years old, the rest are older than 17 years, which means almost
15% of the victims are almost certainly university students.
Therefore, it is easy to say more than 2/3 of the victims have
university degrees. Only 20% of the victims have primary school
degrees. According to this result, victims of the digital information
technologies are more educated than average man in the country
(Turkey).
TYPE OF OFFENCE

Total

COLLAGE &
UP

Total

25

28

61

114

7

14

25

46

32

42

86

160

Also, among those victims 1/3 of them (N=53) referred to
the Elazig Police Department, and the remaining victims (N=107)
referred to the Malatya Police Department. Along with 160 cases,
only 35% of them (N=56) seem to have known offenders. The rest of
the cases (65%) have unknown offenders (N=104). Results show
that 30% of the complaints in counties and 35% of the complaints in
cities have known offenders (solved cases); so, there is no significant
relationship between living place of the victim (county/city) and
offender (known/unknown) (p=.814).
However, outcomes of the analysis confirms that there is a
significant relationship between place of offence (Malatya/Elazig)
and offender (known/unknown) (p=.000). Among the Elazig cases
29/53 (55%) have known offenders, and among the Malatya cases
27/107 (25%) have known offenders. On the one hand, it may be
thought that Elazig Police Department is more successful than
Malatya Police Department in solving those cases. However, on the
other hand, there might be other considerations impact on solving
those cases. Therefore, in order to speak about success, there needs
to be in depth analysis of the solved cases.

Total

0

HIGH
(&
collage students)
COLLAGE-UP

EDUCATION
PRIMAR
Y
HIGH

Table 4: education * gender crosstabulation

11

EDUCATION
PRIMARY

MALE
FEMALE

136

Total

Still, there is no significant relationship between gender
and education among victims (p=.587).

PLACE OF
OFFENCE

136

152/2

158/1

243-244

0

3

2

13

14

32

0

6

6

9

21

42

1

10

11

22

42

86

1

19

19

44

77

160

MALATYA
ELAZIG

Total

UNKONOWN

KNOWN

80

27

107

24

29

104

56

53
160

Table 4: place of offence * offender (known/unknown)
crosstabulation

Moreover, the table below shows the employment status of
the victims by type of offence. According to the table, students
(15.6%), workers (13.8%), self-employees (12.5%), and (female)
home-makers (10%) are the most common jobs among the victims.
"Insult and cast aspersion" is common offence among soldier victims
and "fraud and phishing" is common offence among retired victims.
This result reminds the analysts that soldiers may be touchy because
of their profession, and retirees, due to their older age, may be
unaware of the danger of using information technologies and sharing
digital information.

Total

105

Total

OFFENDER

Table 3: education * type of offence crosstabulation
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%

OFFENCE TYPE
152/
105 136
2

158/1

243244

1.9

PROFESSOR

0

0

0

1

2

3

6.9

SOLDIER

0

1

5

1

4

11

1.3

LAWYER

0

0

0

1

1

2

.6

FARMER

0

0

0

1

0

1

4.4

RETIRED

0

0

0

5

2

7

6.3

STOREKEEPER

0

1

1

2

6

10

10.0

HOME-MAKER

1

2

1

3

9

16

.6

JURNALIST

0

0

1

0

0

1

.6

JUDGE

0

0

0

0

1

1

1.3

NURSE

0

0

0

1

1

2

13.8

WORKER

0

3

3

7

9

22

5.6

OFFICER

0

1

2

1

5

9

1.3

ENGINEER

0

0

0

1

1

2

15.6

STUDENT

0

6

1

5

13

25

8.1

TEACHER

0

1

2

3

7

13

5.0

PRIVATE
SECURITY
POLICE

0

0

1

4

3

8

3.8
.6
12.5

0

0

0

3

3

6

ARTIST

0

0

0

0

1

1

SELFEMPLOYMENT

0

4

2

5

9

20

1

19

19

44

77

160

Total

Cybercrime in Turkey is dramatically increasing just like in any
other part of the world because the Internet has become an
inseparable tool of our lives. Yet, policing the cyberspace is
relatively new to the Turkish Law Enforcement.

Total
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Table 5: employment status by type of offence

The average victimization age is 35. In order to find out age
difference of victims by gender, t-test is used. Results of the test
proves that there is a significant difference in age of being a victim
between males and females (t=2.902, p=.004). Although the mean
age of victimization for females is 30.8, it is 36.7 for males. This
result may be because offenders, who choose female victims, prefer
younger ones frequently; or intention to use digital information
technologies is rare among older females.
t=2.90
2
p=.004
AGE

GENDER
FEMALE

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

46

30.85

10.956

1.615

MALE

114

36.71

11.800

1.105

Table 6: t-test results of "age & gender"

V.
DISCUSSION
While progress is being made in combating cyber-crime, a large gap
continues to exist in legislative compatibility across international
borders. Often over looked in regards to profiling is cyber-crime
(Nykodym, Taylor & Vilela, 2005).
VI.

CONCLUSION

It is obvious that more research in this area is needed. The results
presented in this study will recommend further research and policy
thoughts, which may expand the findings of this study. Future
researches might include offenders as variables and check their
tendencies, social status, criminal and social backgrounds.
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Abstract – Along with the use of computer networks, the
communication between the systems usually developed as packetbased. Nowadays, Internet network communication is
performing with network packets that certain protocols and
standards define especially Internet Protocol (IP).
In this paper, the information about protocols of TCP/IP was
informed, and network packet manipulation with Scapy that is
developed in Python programming language was investigated.
Producing and processing packets by the Scapy module in which
protocols were examined.
Keywords – Scapy, TCP/IP, Hping, Nmap, Packet Manipulation.

Özet – Bilgisayar ağlarının kullanımı ile birlikte, sistemler
arasındaki iletişim çoğunlukla paket temelli olarak gelişmiştir.
Günümüzde Internet ağının iletişimi başta Internet Protokolü
(IP) olmak üzere belli protokol ve standartların belirlediği ağ
paketleriyle yapılmaktadır.
Bu makalede TCP/IP iletişim protokolleri hakkında bilgi
verilmiş, Python programlama dilinde geliştirilen Scapy modülü
ile ağ paketlerinin manipülasyonunun nasıl yapıldığı, modülün
hangi protokollerde paket üretip işleyebildiği örnekleriyle
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Scapy, TCP/IP, Hping, Nmap, Paket Manipülasyonu.

I. GĠRĠġ
Bilgisayar ağları üzerinde paket iĢleme ve analizi için
geliĢtirilmiĢ belli baĢlı program ve araçlardan bazıları Scapy
[1] ile beraber Tshark, Wireshark, tcpdump, Windump, Hping,
Nmap, Ngrep, Snort, Kismet, Metasploit, Nessus, AirCrack,
Cain and Abel, Netcat, TCPTrace, LibNet gibi araçlardır [2-4].
Bu araçların temel hedefleri, OSI modelinin katmanları olan
ikinci seviyedeki veri bağlantısı (data link), üçüncü seviyedeki
ağ (network) ve dördüncü seviyedeki ulaĢım (transport)
katmanları olmasına rağmen, bunlardan bir kısmı daha üst
katmanlardaki protokollere de destek verirler.
Verilerin ağ paketlerine yüklenerek iletilmesinden dolayı,
iletilen bir paketin kaynağı veya hedefi olmayan, ancak iyi
veya kötü amaçlarla iletim hattında bu paketleri takip eden,
loglayan, yorumlayan veya aktif bir Ģekilde bu paketlere cevap
verebilen, paket üzerinde değiĢiklik yapabilen, bozabilen,
hedefe ulaĢmasını engelleyebilen değiĢik sistemler, araçlar
geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca yine iyi veya kötü amaçlarla paket

üretimi yapan ve bu paketleri istenilen hedefe gönderen ve
gelecek olan cevabı amacı doğrultusunda kullanan araçlar da
mevcuttur.
Bu makale çalıĢmasında, TCP/IP protokol kümesi ve
Scapy ile ilgili genel temel bilgiler verilerek, Scapy ile paket
manipülasyonunun nasıl olduğu ve paket manipülasyonu ile
beraber Scapy’nin neler yapabildiği sunulmaktadır.
II. GELĠġTĠRĠLMĠġ ARAÇLAR VE YAPILMIġ
ÇALIġMALAR
Ağ tarayıcısı olarak en çok göze çarpan araçlardan Nmap
[5], bilgisayar ağları uzmanı Gordon Lyon (Fyodor) tarafından
C/C++ ve Python programlama dilleri kullanılarak
geliĢtirilmiĢ bir güvenlik tarayıcısıdır. Taranan ağın haritasını
çıkarabilir ve ağ makinelerinde çalıĢan servislerin durumlarını,
iĢletim sistemlerini, portların durumlarını gözlemleyebilir.
Nmap kullanılarak ağa bağlı herhangi bir bilgisayarın iĢletim
sistemi, çalıĢan fiziksel aygıt tipleri, çalıĢma süresi,
yazılımların hangi servisleri kullandığı, yazılımların sürüm
numaraları, bilgisayarın ateĢ duvarına sahip olup olmadığı, ağ
kartının üreticisinin adı gibi bilgiler öğrenilebilmektedir [6].
Paket oluĢturma uygulamalarının öne çıkanlarından olan
Hping [7], istenilen türde TCP/IP paketleri oluĢturmak için
kullanılır. Her ne kadar adı ping komutundan esinlenilse de
klasik ping uygulamasından çok daha geliĢmiĢ bir
uygulamadır. Hping, oluĢturulacak paketlerde tüm alanları
kendimize özgü belirlenebilmesi, dinleme modu ile hostlar
arası dosya transferi ve komut çalıĢtırma özelliği (Truva atı
özelliği), IDS/IPS testleri için özel veri alanı belirtilebilmesi
(IDS imzalarının testi) gibi ileri düzey özelliklere sahiptir [8].
Ağ paketlerinin analizi ve manipülasyonu hakkında, ortaya
konulmuĢ makale ve çalıĢmalara bakacak olursak; Emre, ağ
trafiği analizi yapan paket dinleyicilerini ve bunlardan nasıl
veriler elde edileceğini, tespitinin nasıl yapıldığını ve
korunmak için neler yapılması gerektiğini anlatmıĢtır [9].
Kobayashi ve arkadaĢları, endüstriyel ağ protokollerinin
güvenlik analizi için Scapy'nin eklentisi olan Modbus'un nasıl
kullanılacağını sunmuĢlardır [10]. Bonaventure, canlı bir ağ
ortamında paketleri yakalamayı, tekrar göndermeyi ve inĢa
etmeyi sağlayan birkaç aracı incelemiĢtir [11]. Balan ve
arkadaĢları, kayıplı ortamda tıkanıklıktan paket bozulmasını
ayırt etmek için TCP'ye imkân veren bir TCP uzantısı olarak
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bir TCP baĢlık sağlama (checksum) seçeneği sunmuĢlardır
[12]. Ahsan ve Kundur, TCP/IP çalıĢan iletiĢim ağlarında
pratik veri gizleme amacıyla steganografi, ağ protokolleri ve
güvenlikle ilgili bir çalıĢma yapmıĢlardır [13]. Bu çalıĢma
paket baĢlığı manipülasyonu ve IPSec frameworkünde paket
sıralama olmak üzere iki yaklaĢım sergilemiĢtir. Bo ve
arkadaĢları, IP baĢlığına veri gizleyerek, Internet üzerinden
fark edilmeden noktalar arasında mesaj aktarımını sağlayan,
Ahsan ve Kundur’un yaklaĢımına göre daha güvenli yeni bir
yaklaĢım sunmuĢlardır [14]. Ayrıca Ahsan çalıĢmasında,
TCP/IP protokol kümesinin taĢıma ve internet katmanlarının
analiziyle bilgisayar ağlarındaki gizli kanalların varlığını
araĢtıran bir tez yazmıĢtır [15]. Ciobanu ve arkadaĢları,
SCONeP (Steganography and Cryptography over Network
Protocols) adını verdikleri, gizli veriyi Ģifreleyerek
korunmasını sağlayan bir uygulama önermiĢler, SCONeP’i
kullanan iki senaryonun performansını diğer steganografi
araçlarıyla karĢılaĢtırıp ortaya koymuĢlar ve veri gizleme için
az kullanılan iki protokol olan ICMP ve UDP’yi
açıklamıĢlardır [16].
TCP baĢlığında her zaman kullanılmadan kalan ayrılmıĢ
altı bit vardır. Chawdhury ve Habib, TCP baĢlığının ayrılmıĢ
bu altı bitini kullanarak karma Ģifrelerin (hashed password)
güvenliğini arttıracak yeni bir yöntem önermiĢler,
matematiksel fonksiyon kullanarak rastgele bir anahtar ile
karma Ģifreleri ĢifrelemiĢlerdir [17].

IP baĢlığının alan bilgileri aĢağıdaki gibidir [19][20].
Alanların uzunluğu ve yerleĢimi ġekil 2’de gösterilmiĢtir.
 Version: Kullanılan IP paketinin versiyonunu belirtir.
 Header Length: 32 bitlik birimler olarak paket baĢlığının
uzunluğunu belirtir. 5’ten küçük olamaz.
 Type of Service: Ġstenilen servis kalitesini belirtir.
 Total Length: BaĢlık ve veri dâhil paketin toplam
uzunluğunu belirtir.
 Identification: Gönderici tarafından atanan, bölünmüĢ
paketlerin birleĢtirilmesi için gerekli tanımlama değeri.
 Flags: 3 bitten oluĢan kontrol bitleri.
 Fragmentation ofset: ParçalanmıĢ paketlerde her parçanın
bütünün içindeki yerini gösterir.
 Time to Live: YaĢam süresini gösterir. En fazla 255’tir.
 Protocol: Bir üst katman protokolüne ait kodları içerir.
 Header Checksum: BaĢlıktaki hataları fark etmek için
kullanılır.
 Source IP Address: Göndericinin IP adresi.
 Destination IP Address: Alıcının IP adresi.
 Options: Pek kullanılmaz. Gerektiğinde kaynak
yönlendirme, zaman, güvenlik amaçlı kullanılır.
Kullanıldığında 32 bit ve katlarında olmalıdır.

III. TCP/IP PROTOKOL KÜMESĠ
TCP/IP dört katmanlı bir baĢvuru modeli üzerine
kurulmuĢtur. TCP/IP protokolü ailesinden olan tüm
protokoller bu modelin en üstteki üç katmanında yer alır [18].
ġekil 1’de gösterildiği gibi TCP/IP modelinin her katmanı
Uluslararası Standartlar Örgütü’nün (ISO) önerdiği yedi
katmanlı Açık Sistemler Arası Bağlantı baĢvuru modelinin bir
veya daha çok katmanına karĢılık gelir [19].
ġekil 2: IP BaĢlığı

ġekil 1: TCP/IP Protokol kümesi [18]

Uygulama katmanında (Application Layer) yer alan
Telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, SNMP, http gibi protokoller
bazı araçlar tarafından analiz ve iĢleme tabi tutulabiliyorken,
bu makalede incelediğimiz yönüyle baktığımızda analiz ve
manipülasyon araçları daha çok Internet ve Transport
katmanlarına yoğunlaĢırlar.

197

TCP baĢlığının alan bilgileri, alanların uzunlukları ve
yerleĢimleri ġekil 3’de gösterilmiĢtir [19,21].
 Source Port Number: Kaynak port adresi.
 Destination Port Number: Hedef port adresi.
 Sequence Number: SYN bayrağı 1 ise ilk sıra numarasıdır,
0 ise geçerli oturum için arttırılmıĢ sıra numarasını belirtir.
 ACK Number: ACK bayrağı 1 iken alıcının beklediği sıra
numarasıdır. Bağlantı kurulduğunda bu değer daima
gönderilir.
 Data Offset (4bit): 32 bitlik birimler halinde TCP baĢlık
uzunluğunu belirtir.

Scapy ile Ağ Paket Manipülasyonu
düzenleyebilirsiniz. Bunlar Nmap, hping gibi diğer araçlara
göre bize büyük avantaj sağlar [22].

ġekil 3: TCP BaĢlığı

 Flags (9bit): Kontrol bitleridir.
 Window: Alma penceresi büyüklüğü; bu segmentin
göndericisinin Ģu anda almak için istekli olduğu pencere
boyutu birimlerinin sayısını belirtir.
 Checksum: BaĢlık hata kontrolü için kullanılır.
 Urgent Pointer: Acil bir verinin iletilmek istendiğini
belirtir.
IV. SCAPY
Scapy, hem paket analizi hem de özellikle paket
manipülasyonunda kullanılan, Python programlama dilinin bir
modülü olarak Philippe Biondi tarafından geliĢtirilmiĢ bir
araçtır. Scapy, interaktif, güçlü bir paket manipülasyon
programıdır. Birçok protokole ait paketleri iĢleyip çözebilir,
gönderebilir, yakalayabilir, istek ve cevapları eĢleyebilir ve
daha fazlasını yapabilir. Tarama (scanning), iz sürme
(traceroute), derinlemesine araĢtırma (probing), birim testleri
(unit test), saldırılar (attack) ve network keĢfi gibi pek çok
klasik iĢin üstesinden kolaylıkla gelebilir (hping, nmap’in bir
kısmı, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump, tethereal, p0f gibi
programların yerini tutabilir). ġekil 4’de görüldüğü gibi
Scapy, diğer pek çok aracın yapamadığı geçersiz çerçeve
(frame) gönderimi, kendi 802.11 çerçevelerinizin enjeksiyonu,
birleĢtirilmiĢ teknolojiler (VLAN atlama+ARP önbellek
zehirleme, WEP ile ĢifrelenmiĢ kanallarda VOIP çözme vs.)
gibi iĢlemleri çok iyi bir Ģekilde yerine getirir [1].

ġekil 4: Scapy ile Yapılabilecek Uygulamalar

Scapy, temelde paket gönderme ve gönderilen paketin
cevabını alma iĢlemlerini yapar. Bir paket seti tanımlarsınız,
scapy paketlerinizi gönderir, cevabını alır, talep ettiğiniz
paketlerle gelen paketleri karĢılaĢtırır ve bir paket çifti halinde
(request, answer) size sunar. Bu iĢlemler ġekil 5’de
gösterilmiĢtir. Göndereceğiniz paketleri dilediğiniz gibi

ġekil 5: Scapy’in Paket Gönderip Cevap Alması [1]

Scapy, baĢlarda daha çok Unix benzeri (Linux, BSD, Mac
OS X) iĢletim sistemleri için geliĢtirilmiĢ olsa da Windows
iĢletim sistemi üzerine de kurulması mümkündür.
Scapy, Python programlama dilinin bir modülü
olduğundan, paket oluĢturma, gönderme, alınan cevapları
iĢleme v.b. bütün iĢlemler Python komutlarının yazılıĢına
benzer Ģekilde yazılan komutlarla yapılır. Bu durumda Scapy,
hem Python komut satırı gibi kullanılabilir hem de Python
script dosyalarında normal program kodları içerisine çağrılıp
dâhil edilerek kullanılabilir. Bu yönüyle programcıların iĢine
çok yarayacak olan Scapy, diğer araçlardan farklı olarak kendi
baĢına kullanılan bir araç olmaktan ziyade, bir uygulamanın
kodları içerisinde, uygulamanın bir parçası, bir kütüphanesi
olarak kullanılır.
V. PAKET TANIMI VE MANĠPÜLASYONU
Scapy’de her bir protokol veya paket türü için bir
fonksiyon
mevcuttur.
Desteklenen,
kullanılabilecek
protokollerin veya katmanların listesi ls() komutuyla
öğrenilebilir. ls() komutunun bir diğer kullanımı, hakkında
bilgi alınacak bir paket sınıfının adının parametre olarak
kendisine gönderilmesi Ģeklindedir. Bu durumda o sınıfa ait
alanlar ve varsayılan özellikler listelenir. Örneğin ls(IP) gibi
bir komutla IP sınıfının ve dolayısıyla bu sınıfın oluĢturacağı
IP paketinin içindeki alanların varsayılan özellikleri liste
halinde kullanıcıya sunulur.
IP paketi oluĢturmak için IP() fonksiyonu kullanılır. Bu
fonksiyon yalın haliyle IP() Ģeklinde kullanılırsa, oluĢturulan
paketin alanları Scapy’nin belirlediği önceden tanımlı
değerlere sahip olur. Örnek paket tanımı ġekil 6’da
gösterilmiĢtir.
“_” (alt çizgi karakteri) Python dilinde en son komut
satırında elde edilen sonucu çağırır. show() metodu paket
detayını gösterir.
1 >>> IP()
2 <IP |>
3>>> _.show()
4 ###[ IP ]###
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5
version= 4
6
ihl= None
7
tos= 0x0
8
len= None
9
id= 1
10 flags=
11 frag= 0
12 ttl= 64
13 proto= ip
14 chksum= None
15 src= 127.0.0.1
16 dst= 127.0.0.1
17 \options\
18 >>>

15 <Ether type=0x800 |<IP frag=0 ttl=32 proto=tcp
dst=192.168.56.101 |<TCP dport=6300 flags=A |>>>
16 >>>

ġekil 7: Paket Manipülasyon ve Protokol Bindirme

Burada dikkat edilirse, Scapy, IP paketinin proto alanını
eklenen pakete göre otomatik olarak güncelliyor ġekil 8, üst
katmandaki protokol eklenirken alt katmandaki protokol
üzerine etkisini gösteriyor.

ġekil 6: Paket Tanımlama

Bir paketin içeriğini değiĢtirmek için iki yöntem
kullanılabilir. Birinci yöntemde paket tanımı yapılırken alanlar
ve değerleri parantez içinde parametre olarak belirtilir. ġekil
7’de 1.satırda bu durum gösterilmektedir.
Ġkinci yöntem
değiĢkene atılan paketin alanlarını paket değiĢkeni üzerinden
değiĢtirmektir. ġekil 7’de 4.satırda da bu ikinci yöntem
gösterilmektedir.
TCP paketi oluĢturmak için TCP() fonksiyonu kullanılır.
TCP paketi ilk oluĢturulurken varsayılan olarak SYN
paketidir, yani flags alanı “S”dir ve hedef port numarası
80’dir.
Hangi protokol olursa olsun, paket tanım Ģekli (sentaks
açısından) hepsinde aynıdır.
IP ve TCP’den baĢka Scapy ile en çok bilinen ARP,
DHCP, DNS, Ethernet, ICMP, IPv6, LLC, NTP, PPP, RIP,
RTP, SCTP, SNMP, TFTP ve UDP ile beraber yüzlerce
standart ve protokole ait paketler tanımlanabilmekte ve
üzerinde iĢlem yapılabilmektedir. Örneğin Ethernet için
Ether() fonksiyonu ile ikinci katman seviyesinde Ethernet
paketi oluĢturulabilir ve paketin kaynak-hedef MAC adresleri
değiĢtirilebilir.
Alt seviye protokole üst seviye protokolü eklemek için /
(bölü) operatörü kullanılır. Bu Ģekilde katmanlar ve
protokoller arasında veri bindirme iĢlemi gerçekleĢtirilir (ġekil
7 satır 10).
1 >>> a=IP(dst="192.168.56.101")
2 >>> a
3 <IP dst=192.168.56.101 |>
4 >>>a.ttl=32
5 >>> a
6 <IP ttl=32 dst=192.168.56.101 |>
7 >>> b=TCP(dport=6300,flags="A")
8 >>> b
9 <TCP dport=6300 flags=A |>
10 >>> c = a/b
11 >>> c
12 <IP frag=0 ttl=32 proto=tcp dst=192.168.56.101
|<TCP dport=6300 flags=A |>>
13 >>> d=Ether()/c
14 >>> d

ġekil 8: Protokol Bindirmede Alanların DeğiĢimi [1]

Paket gönderimi için ondan fazla fonksiyon mevcuttur.
Bunlardan en çok kullanılanları send() ve sr() fonksiyonlarıdır.
send(), sadece paketleri gönderir, paketlerin cevabıyla
ilgilenmez, sr() ise paketleri gönderir ve bize cevaplanmıĢcevaplanmamıĢ Ģeklinde paket çifti geri döndürür. Ġkinci
katman seviyesinde paket gönderimi sendp() fonksiyonuyla
yapılmaktadır.
ġekil 7’deki c paketini hedefe gönderip, hedef makinede
bu paketi Wireshark [23] ile analiz ettiğimizde ġekil 9’daki
görüntüyü elde ederiz. Burada görülebileceği gibi
tanımladığımız paket istediğimiz Ģekilde, hedef portu 6300 ve
ACK paketi olarak hedefe ulaĢmıĢtır.

ġekil 9: Örnek Paketin Wireshark Tarafından Yakalanması

ġekil 10’da bazı örnek paket tanımları yanlarında
açıklamalarıyla verilmiĢtir.
Paket tanımı
IP(dst=“192.168.56.101”)
p=IP(dst=“abc.com”)/ICMP()/“Merha
ba”
IP(dst=“10.1.99.2”)/TCP(dport=23)
IP(dst=“10.1.99.2”)/TCP(sport=666,
dport=[22,80,21,443], flags="S")

Açıklama
Hedef IP adresi 192.168.56.101 olan IP
paketi
IP paketine bindirilmiĢ, üzerinde
“Merhaba” metnini taĢıyan bir ICMP
paketi p isimli değiĢkende tutuluyor
10.1.99.2 IP adresi hedefli, 23 nolu porta
gidecek olan TCP paketi
Kaynak port 666, hedef portlar
22,80,21,443 olan SYN paketleri seti

ġekil 10: Örnek paket tanımları

A. Paket Seti Oluşturma
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Scapy ile Ağ Paket Manipülasyonu
Scapy’de paket seti oluĢturma iĢlemi gayet kolaylıkla
yapılabilen bir iĢlemdir. Tek paket tanımlarken yazılan
koddaki ufak bir değiĢiklikle bunu bir paket seti haline
getirebiliriz. Örneğin 192.168.56.0 ağında 0-15 aralığında IP
adreslerine gidecek paketler üretmek istiyorsak, hedef adres
(dst) alanına “192.168.56.1/28” yazmamız yeterli olacaktır.
Buradaki 28 rakamı IP adresinin ikilik düzendeki soldan
basamak sayısını belirtir.
Diğer bir yöntem baĢlangıç IP adresinin sonuna “-” (tire)
karakteri ile bitiĢ IP adresinin son oktetini yazma Ģeklindedir.
Örneğin 192.168.56.1 ile 192.168.56.10 arasındaki IP
adresleri için paket seti tanımlamak için dst=“192.168.56.110” yazılmalıdır.
ġekil 11’de “a” isimli değiĢken 4 adet farklı IP adresinin
her birinin iki farklı portuna gidecek toplam 8 adet TCP paket
bilgisini tutuyor. “c” isimli değiĢken ise 6 adet farklı IP
adresine gidecek ICMP paketlerini tutuyor.

protokolleri üzerinde manipülasyon sağladığından spoofing
iĢlemi için uygun bir araçtır.

>>> hedef="192.168.56.1/30"
>>> t=TCP(dport=[80,443])
>>> a=IP(dst=hedef)/t
>>> [p for p in a]
[<IP frag=0 proto=tcp dst=192.168.56.0 |<TCP dport=http |>>,
<IP frag=0 proto=tcp dst=192.168.56.0 |<TCP dport=https |>>,
<IP frag=0 proto=tcp dst=192.168.56.1 |<TCP dport=http |>>,
<IP frag=0 proto=tcp dst=192.168.56.1 |<TCP dport=https |>>,
<IP frag=0 proto=tcp dst=192.168.56.2 |<TCP dport=http |>>,
<IP frag=0 proto=tcp dst=192.168.56.2 |<TCP dport=https |>>,
<IP frag=0 proto=tcp dst=192.168.56.3 |<TCP dport=http |>>,
<IP frag=0 proto=tcp dst=192.168.56.3 |<TCP dport=https |>>]
>>> b=IP(dst="192.168.56.1-6")
>>> c=b/ICMP()
>>> [p for p in c]
[<IP frag=0 proto=icmp dst=192.168.56.1 |<ICMP |>>,
<IP frag=0 proto=icmp dst=192.168.56.2 |<ICMP |>>,
<IP frag=0 proto=icmp dst=192.168.56.3 |<ICMP |>>,
<IP frag=0 proto=icmp dst=192.168.56.4 |<ICMP |>>,
<IP frag=0 proto=icmp dst=192.168.56.5 |<ICMP |>>,
<IP frag=0 proto=icmp dst=192.168.56.6 |<ICMP |>>]
>>>

F. Traceroute
Traceroute (iz yolu), belirlenen bir makineye ulaĢmak için
ağ paketlerinin geçtiği noktaları belirleme iĢlemidir. Scapy’de,
TCP SYN paketleriyle, UDP ve DNS paketleriyle traceroute
iĢlemi kolaylıkla yapılabilir.

ġekil 11: Paket setleri

B. IP ve Port Tarama
IP tarama, bir ağda belli IP aralığındaki makinelere belli
paketler yollayıp hangilerinin açık hangilerinin kapalı
olduğunu alınan cevaba göre teĢhis etme, port tarama ise belli
bir makinenin istenen portlarına TCP paketleri gönderip hangi
portların açık, hangilerinin kapalı olduğunu belirleme
iĢlemidir. Bu iĢlemler için değiĢik yöntemler mevcuttur. ACK
Scan, Xmas Scan, ARP Ping, ICMP Ping, TCP Ping ve UDP
Ping ip ve port tarama yöntemlerinden bazılarıdır. Bu
yöntemleri uygulamak için paketler üzerinde manipülasyonlar
gereklidir. Scapy ile bunların hepsi mümkündür. Ayrıca
Scapy’de bu tür iĢlemlerin bazıları için hazır fonksiyonlar da
mevcuttur.
C. Spoofing (Aldatma)
Aldatma, kaynak IP, kaynak MAC adreslerini gerçeğinden
farklı göstererek bir sisteme saldırma veya bilgi elde etme
amacıyla ağ paketi göndermektir. Scapy hem Ethernet hem IP

D. Sniffing
Sniffing, belli bir ağ ara yüzündeki gelen-giden paket
trafiğini takip edip dinleme iĢlemidir. Bu iĢlem için dinleyici
programın veya aracın desteklediği protokoller kadar,
kullanıcı açısından analiz için listeleme ve filtreleme
seçenekleri de önemlidir. Scapy’de sniffing iĢlemi geliĢmiĢ
filtrelerle yapılabilmekte, paketler saklanıp daha sonra analiz
edilebilmektedir.
E. SYN Flood
Scapy ile yapılabilecek iĢlemlerden SYN Flood, DoS
(Denial of Service, Hizmet Engelleme) saldırılarından en
basitçe uygulanabilenidir. SYN bayrağı set edilen bir TCP
paket kümesinin hedefe sürekli olarak gönderilmesi iĢlemidir.

G. Diğer Bazı Özellikler
Scapy programının bize sağladığı diğer bazı özellikler
aĢağıda listelenmiĢtir [1]:
 Fuzzing iĢlemiyle, karıĢtırılmıĢ ve belirlenen Ģekilde
rastgele değerlere sahip protokollerden paket üretimi.
 Pcap dosyaları üzerinden içe ve dıĢa veri aktarma.
 Paketlerin hexadecimal (onaltılık) düzende dökümünü
alma (dump), Base64 ile kodlama.
 Oturum desteği
 Paket bilgilerini tablo halinde görüntüleme
 Paket yönlendirme
 Paketlerden elde edilen değerleri grafiksel olarak çizme
 Gelen paket setlerindeki IP ve port numarası gibi
bilgilere göre paketler arası iliĢkileri gösteren çizgeler
oluĢturma, traceroute sonucunda elde edilen bilgilerden
aynı Ģekilde iliĢkileri grafiksel olarak gösterme
 Kablosuz çerçeve enjeksiyonu
 ARP önbellek zehirleme
 Etherleaking, ICMP Leaking
 VLAN atlama
 Wireless sniffing (koklama)
 Paketleri Wireshark’ta gösterme
 TCP zaman damgası filtreleme
 OS fingerprinting (ĠĢletim sistemi tespiti)
 Scapy kullanarak kendi aracınızı geliĢtirme
 Eklenti desteği
 Yeni protokoller ekleyebilme
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VI. SONUÇ
Internet paket temelli olduğundan, paketler üzerindeki
iĢlemler son derece önem arz etmektedir. Internet ağında
yeterli güvenliği sağlamak, ağ paketlerinin dilinden iyi
anlamayı gerektirir.
Scapy’nin Python modülü olması ve dolayısıyla
programcıların kendi programlarının içine dâhil ederek
kullanabilmesi, paket manipülasyonunun script dili tadında
yapılması, tanımlanan, iĢlenen, gönderilen ve alınan tüm
paketlerin değiĢkenlere atılabilip, sonradan kullanılabilmesi
v.b. iĢlemler diğer araçlara göre bu aracın daha kullanıĢlı
olduğunu gösterir. Scapy ile paket tasarımı veya gönderimalımı bir defa yapılır ve yorumlama-analiz iĢlemi istenildiği
zaman istenildiği kadar yapılabilir.
Ancak paket iĢlemleri için yazılan kod Python tarafından
yorumlandığından Scapy yüksek hızlı ağlarda yavaĢ kalıp
yetersiz olabilmekte, belli bir hızdan sonra canlı ağda paket
iĢlemlerini yetiĢtiremeyebilmektedir. Python’da yazılmıĢ
olması ayrıca fazla hafıza kullanımına da sebep olmaktadır
[24].
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investigators spend their time. But although these new
techniques can be helpful, they also have their limitations.
Ultimately, a combination of human and computer intelligence
will be required.
Existing TAR solutions focus on document review with fulltext search and retrieval solutions enhanced with vector-space
clustering and predictive coding technologies. However, these
solutions tend to ignore the remaining rich variety of multimedia files that is found on modern computers as well as other
tracks that are left by users, e.g., visited web sites and
documents recently opened by the user. Such tracks can only be
examined by digital forensics experts with specialist tools.
Inspired by this problem we identify a number of research
questions in the next section. Then, after a short survey of
existing digital forensics tools, we propose Tracks Inspector1
[10]. This is a commercial solution that enables investigators
without a technical background to easily investigate digital
evidence using a web browser. Tracks Inspector brings
simplicity, scalability and collaboration to the handling,
storage, processing, management and reporting of digital
evidence. While not intended to replace laboratory-quality
solutions such as FTK and EnCase, Tracks Inspector provides
a complementary solution to solve more cases and solve them
faster by reducing the workloads on digital specialists to only
the most complex cases.

Abstract - With the pervasiveness of computers and mobile
devices, digital forensics becomes more important in law
enforcement. Investigators increasingly depend on the scarce
support of digital specialists which impedes efficiency of
criminal investigations. This paper describes the architecture of
Tracks Inspector, a commercially available product for
computer assisted discovery of digital evidence. Tracks
Inspector was designed to put digital investigation in the hands
of non-technical investigators. The design criteria aim to look
for "low hanging fruit" in the evidence without the help of
digital forensic experts. As a result we expect that backlogs will
be reduced and investigators can better explain to the experts
what they are looking for. Experts can then focus on the
challenging work. The architecture of Tracks Inspector is
scalable, robust, secure and supports cases with hundreds of
evidence units giving access to hundreds of users through a
simple web-based user interface.
Keywords— digital forensics, technology assisted review, early
case assessment, cross drive analysis

I. INTRODUCTION

L

aw enforcement today relies on digital forensics in a greater
variety of criminal investigations. With the pervasiveness
of computers and mobile devices in society, the occurrences
and volume of digital information in cases are exploding.
Investigators who are intrinsically involved in collecting and
assessing evidence must depend on specialists, unfamiliar with
their cases, to process digital information. This impedes and
even prevents prosecuting cases since there are too few digital
forensics specialists and labs to support caseloads.
Investigators typically investigate the evidence looking for
events and information about persons. This process is
essentially a review task that is similar to electronic reviews in
E-Discovery projects that are described by the EDRM model
[6].Other research has revealed that technology assisted review
(TAR) can greatly improve the precision and recall of relevant
items [9].
Digital forensic experts acknowledge that automation and
artificial intelligence can be a solution to deal with the
increasing complexity and volume of digital evidence [5].
Automation is a necessary part of the solution of maintaining
consistency, increasing efficiency and optimizing how digital
1

II. RESEARCH QUESTIONS
Inspired by the problem outlined in the introduction, we would
like to design and implement a system which assists in the
review of digital evidence in such a way that it:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.tracksinspector.com

1

has an intuitive user interface with native language
support,
supports collaboration in a team of investigators
working on the same case,
assists in identification of user tracks on a computer,
mobile phone or digital storage media,
is scalable to meet increasing number of users,
number of evidence units and processing speed,
enables the investigation to start while a forensic
image of the evidence is created, and
produces a report in a human digestible format.
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forensic image of a hard disk and simultaneously process the
evidence on this disk and provide investigators access to
extracted data.

III. EXISTING DIGITAL FORENSICS TOOLS
During the past ten years quite a number of digital forensic tools
have become available for investigating digital evidence.
In this paragraph we will discuss a small selection.

The interface of Tracks Inspector is intuitive with a look and
feel that is commonly found on modern internet websites. The
processing software recognizes email archives, documents,
pictures, video, audio and internet history files. When a known
operating system is detected, additional features (e.g. list of
installed software, user activity) are extracted and processing
starts with analyzing data in user folders before analyzing other
(system) folders.

The SANS Investigative Forensic Toolkit is a forensic
application which supports a large variety of evidence images
and file systems. It is not one tool but it includes several
(external) software packages to analyze the data. It is available2
for download and runs on the Ubuntu operating system. This
toolkit is a powerful collection of tools but requires a trained
expert to use these tools and to understand their limitations.

The Tracks Inspector appliance is based on one or more
servers running Ubuntu. The framework is custom developed
but many components are based on open source programs for
mounting file systems, performance monitoring, extracting
meta data and converting content but also for storing
information in MySQL databases. In this paragraph we describe
the global system architecture as well the supported media and
file types.

The Digital Investigation Framework is an open source
solution. It includes a file browser and supports most file
systems. Furthermore it reconstructs and analyzes the Windows
registry and has an attractive timeline analysis feature that
visualizes operations on the computer along a time line [2].
XIRAF is a prototype forensic warehouse system developed
by the Netherlands Forensic Institute (NFI) [1]. The prototype
has been further developed and is now offered as a hosted
solution to law enforcement in the Netherlands. XIRAF uses a
XML Database layer upon an Oracle database solution for the
storage and XQuery as the query language to retrieve
information. It provides a framework for feature extraction and
is accessible through a web-based interface. The user interface
allows users to construct powerful filters but is not intuitive to
use for non-technical users.

A. Global system architecture
A schematic overview of the system is depicted in Figure 1. The
system consists of various processes that connect with each
other through remote procedure calls (RPC). All data
communication is based on serialized protobuf messages via
RPC so that daemons actually have the ability call other
daemons that can exist on remote servers. With a few
exceptions, daemons can be run on multiple servers and use
multi-threading which results in a scalable architecture. There
is virtually no restriction on the number of servers in a Tracks
Inspector appliance. The processes depicted in Figure 1 can be
described as follows:

Forensic Toolkit (FTK) from Access Data [6] is a
commercially available solution. This is a forensic solution
which processes and renders are large variety of digital
evidence. FTK is popular with digital forensic experts. Version
4.x is completely database driven and processing can be
distributed over multiple servers. Access Data ECA provides a
web-based front end to the traditional FTK backend and
provides a web-based user interface for early case assessment.
Unlike the other tools mentioned earlier, FTK users can start
analyzing a case while processing is in progress. But processing
does not start until a complete forensic image of the evidence is
presented.

The evidence monitor monitors connected evidence units
that are directly connected to that host or indirectly connected
via a remote evidence host. These can be physical devices like
compact discs / DVD's / hard disks / USB sticks and memory
cards. The evidence monitor can also monitor a designated
input folder in which forensic or raw images of physical devices
can be placed or a folder with logical files.

Guidance Software has developed Encase [4], one of the
most well-known software packages in the forensic world. This
software can be used for both forensic acquisition of data as
well as the analysis of forensic images. It is designed for experts
and does not have a web-based interface.

The evidence controller manages the connected evidence
units and assigns analysis tasks to processing units. This
information is available in the evidence database which
contains a list of tasks that need to be completed for a particular
evidence unit.

IV. TRACKS INSPECTOR

The evidence host is an optional process that is not required
to use Tracks Inspector. The evidence host typically runs on a
table top shuttle in a lab environment called physical evidence
station and can be used to connect evidence using a standard
write blocker. The evidence host listens to local input slots and

Tracks Inspector is a commercial solution developed by FoxIT. It is an appliance for capturing, processing and browsing
through digital evidence and associated meta data. One of the
unique features of Tracks Inspector is that it can capture a
2

http://computer-forensics.sans.org/community/downloads
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Figure 1: Tracks Inspector scalable architecture

connects the evidence to Tracks Inspector if it is connected and
if it can be mounted.

be predefined, e.g. the NIST list, or they can be uploaded by an
administrator. All files which are hashed by processing, are
compared with the known hashes in the hashes host. This can
be used for example for default system files or known hashes of
illegal materials. If matches are found, the nodes are tagged
with a predefined tag.

The processing host processes evidence nodes. Processing
an evidence node can either mean that a node must be
discovered or, for end nodes, that it needs to be analyzed. Node
discovery creates a hierarchical tree of sub nodes (e.g. files in a
file system, compressed folder or messages and attachments in
an email archive) which remain to be processed. End node
analysis extracts metadata and generates conversion tasks for
certain file formats (e.g. video files).

The session host manages the user session at the front-end.
It bridges the gap between the front-end host and the evidence
database. The case and user information are cached at the
session host to reduce the amount of RPC calls.

The evidence db stores all information about the evidence
units. A case typically contains 10 to 100 or even more evidence
units. Each evidence unit has its own evidence database which
contains all processed and extracted information. The system is
scalable because evidence databases can be controlled on
different servers by different evidence monitors.

The case host and its associated database manage the cases
that are added by the users in the front-end. Case administrators
can link evidence units to a specific case.
The user host stores all front-end user information, like the
session and the user privileges and roles. User privileges can
differ per case.

The hashes host process controls hash lists. These lists can
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The front-end exists of a lightweight web server Lighttpd 3.
It is based on the Python web framework Django 4. This
framework is combined with HTML5 technology and offers an
intuitive web interface that works on popular browsers
including tablets and smart phones.

Once a device, (forensic) image file, logical folder or third
part data has been detected, it becomes an evidence unit in the
system. A case administrator should assign this evidence unit to
a case and start processing. Processing always commences with
node discovery in which the complete folder tree of the
evidence unit in the logical file system is recursively traversed.
After this tree is completed, general information about the
operating system (if present), user accounts and/or third party
XML is parsed and added to the evidence unit database. Then
file processing starts.

This architecture is designed for processing large amounts of
evidence data. Most of the functions in the architecture can be
executed on multiple servers. For example, a system can have
one evidence monitor and 100 processing units for fast data
processing. For a system with many users, it may be useful to
execute multiple front-end hosts etc. A few functions such as
the evidence controller, case host and user host only have one
instance.

C. Supported file types
Currently, Tracks Inspector has support for most popular file
types (cf. Table 1). File extensions can be misleading and
therefore Tracks Inspector detects file type not by extension but
by analyzing the file signature. This is done using the file magic
command in Linux which is augmented with custom rules to
enhance the detection of certain complex MIME types. The list
of supported file types is continuously being extended and
Tracks Inspector relies on open source tools for extracting fulltext and metadata as well as for conversion.

B. Supported media
The main purpose of Tracks Inspector is to provide a quick
analysis of user data on digital evidence in order to find "low
hanging fruit". The system currently processes logical files
from four types of input media:
1. Physical devices
The evidence monitor or remote evidence host supports every
storage device that is connected to it and that is mountable. For
instance, an optical disc that is inserted in the CD / DVD drive
will automatically be processed. All connected USB devices are
read and monitored as well as hard disks coupled through USB,
IDE, (e)Sata etc.

Category
Audio
Compressed /
Archive Files
E-mail message
Spreadsheet
Document

2. Disk images
Forensic EnCase5 images as well as raw DD (Unix disk
dump) images are supported, these are low-level copies of raw
data of physical disks. Types like ISO, DAA or other disk image
file formats are also supported, provided that they can be
mounted by the Ubuntu operating system that is hosting the
evidence monitor process. If mounting fails the image is not
processed.

Presentation
Picture

Video

3. Logical folders
The third input evidence type is a folder which can contain
logical files and subfolders. This folder should be accessible to
the evidence monitor as a local folder or as a folder that is
mounted from a remote file server.

Misc

4. Third party data
Tracks Inspector can also accept digital evidence that has
been exported (typically in an XML format) from supported
third party applications. Currently exports from the two market
leaders in mobile phone forensics are supported. The first one
is UFED, developed by Cellebrite6. The second one is XRY,
developed by MicroSystemation7. With this type of input
mobile phones can be added to cases as evidence units.

Filetype
AAC, MP3, WAV, WAVE, WMA
EAR, GZ, JAR, RAR, REV, WAR, XPI,
ZIP
EML, MHT, MSG, OST, PST
ODS, XLS, XLST, XLT, XLTX
DOC, DOCM, DOCX, DOT, DOTM,
DOTX, ODT, OTT, PDF, RTF, WPD,
WP, WPn, WRI
POT, POTX, PPS, PPSX, PPT, PPTM,
PPTX
BMP, DIB, GIF, ICON, JIF, JFI, JFIF,
JPE, JPEG,JPG, PGA, PNG, SVG, TIF,
TIFF, XGA
3G2, 3GP, ASF, AVI, F4A, F4B, F4P,
F4V, FLV, M4A, M4B, M4R, M4P,
M4V, MK3D, MKA, MKS, MKV, MP4,
MOV, MPE, MPEG, MPG, QT, SWF,
WM, WMA, WMV
IE History ﬁle, Windows Registry ﬁles,
Chrome / FF History ﬁles (SQLite),
Digital Business card (VCF, VCARD)

Table 1: Tracks Inspector supported file types

Documents
Most common Microsoft / Open office document types for
word processing, spreadsheets and presentation are supported
and meta data, e.g. author field, is extracted.

3

6

4

7

http://www.lighttpd.net/
https://www.djangoproject.com/
5
http://www.guidancesoftware.com/

4

http://www.cellebrite.com
http://www.msab.com/xry/what-is-xry
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is stored separately for each user account that was encountered
on the evidence. Similar information is extracted from other
browsers like Google Chrome and Mozilla Firefox.

E-mail archives
A variety of Email archive formats is supported. For example
Microsoft Office Outlook Pst/Ost, MBOX and Thunderbird. In
addition to these email archive formats, also single email file
formats such as MSG and EML are supported. Lotus Notus
NSF email is currently not supported and needs to be converted
prior to presenting it to Tracks Inspector.

V. USING TRACKS INSPECTOR
Tracks Inspector processes evidence units that have been
identified by the system and that have been assigned to a case
by a case administrator. This process has already been outlined
in the previous paragraph. During file processing, general file
metadata (e.g. filename, folder path, date created, modified, last
accessed) and specific file metadata (e.g. Office document
author, photo Exif data, video duration, email header fields) as
well as full-text content for supported file types is extracted and
stored in the evidence unit database. This data becomes
immediately searchable using the standard MySQL full-text
indexing capability.
In addition to this extraction, files are also converted to a
HTML5 compatible format so that they can be viewed by
investigators in their web browser. This eliminates the need for
downloading native files and installing custom 3rd party
software on desktop computers, increases ease of use and
reduces the risk of accidentally leaving confidential data on
computers used by investigators.
As soon as evidence is being processed, Tracks Inspector
presents various dashboards to monitor progress and to start
with the analysis. Figure 2 illustrates the evidence dashboard
that is presented to a user when accessing a case. This particular
example shows 12 evidence units. The first one is an iPhone,
second one a MacBook etc. The evidence units are represented
by rectangular shapes which show evidence name, a short
description and the number of objects discovered per category.

Data archives
Tracks Inspector processes (compressed) data archives as if
they are folders. The archives are extracted and the contents of
the archive are analyzed as a folder with subfolders. The
archives are scanned for password protection and cryptography
usage. Multi-part archives are also supported as well as archives
in archives and archives in email attachments, emails in
archives etc.
Images, Video and Audio files
Most well-known mime types for image formats are
supported. The EXIF (meta data) information is extracted as
well to give some side information about the image. Most
popular video and audio types are also supported including
typical mobile phone formats.
Internet history
The Internet history of the most modern browsers is
recognized and analyzed. This data will be extracted from the
history files, which are stored on a disk. For Internet Explorer
[12] the data is extracted per day, per week and overall. With
this information a detailed time line can be generated to give an
overview of the browsing behavior of users. This information

Figure 2: Tracks Inspector dashboard
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The second evidence unit has a padlock icon because Tracks
Inspector detected encrypted data in the file system during
processing.

specific training. Not only did they find relevant material to
support the allegation, they also found evidence for an
additional criminal complaint. The public prosecutor on the
case felt comfortable with the standard report that was
produced based on all files that had been tagged as relevant by
the investigators. This report has been added to the case
binder. The office of the public prosecutor felt also
comfortable with the system because investigators could
eliminate privileged using the mark-as-privileged function in
the interface.

Other dashboards in Tracks Inspector reveal particular
details about certain media. For instance, a list of user accounts
with user login times, list of installed programs or type of
operating system. Particularly interesting dashboards are the
Case wide search, Case Identities and the Case Analysis
dashboards. The case wide search dashboard allows users to
search for keywords across all evidence units in the case. The
Case Identities dashboard displays identities that have been
extracted from document authors, user accounts, mobile phone
data etc. A summary of this dashboard and underlying
algorithms is described in [11]. The Case Analysis dashboard
provides a cross evidence-unit analysis of identities. These
three dashboards assist an investigator in discovering
interesting identities which in turn may help with the
prioritization of the evidence unit analysis.

At the end of 2012 a multi-server Tracks Inspector system
was tested in a national Dutch pilot project with a 100 user
license. The multi-server system consists of 5 servers with a
total of 40 Tb of storage. The system is connected to the wide
area network which has well over 100 users in the region. This
test was positively concluded. The largest case currently on
the system consists of 80 evidence units. The scalability goals
in terms of number of users and processing speed of evidence
units is considered satisfactory and the 100 user license was
procured early in 2013.

The concept of evidence correlation in digital forensics is not
new. Garfinkel [8] has proposed a method to find similarities
among evidence units using cross-drive analysis based on
forensic feature extraction. An important difference with the
approach followed here is that Garfinkel extracts features from
raw disk data without considering the logical structure of the
data on a disk. The advantage of this approach is that feature
extraction is robust and is not complicated by neither file
system, operating system nor file format interpretation.
However, the drawback of this approach is that it does not make
use of valuable contextual information and that it will have to
analyze all disk sectors even if they are not allocated to logical
files. Although this type of feature extraction can be considered
useful, it is not useful when it is intended to assist a user who
has to understand the context from which certain features have
been extracted.

Although these results are not based on scientific
experiments, we at least have practical evidence which
indicates that Tracks Inspector is a user friendly application
that enables non-technical investigators to analyze digital
evidence. We have demonstrated that the base system can be
scaled easily to a multi-server system to increase processing
speed and to handle 20-30 concurrent users. The standard
report produced by the system is considered readable, not only
by the investigators but also by the public prosecutor.
VII. FUTURE WORK
Future work on Tracks Inspector will focus on identifying
more tracks that are left by users on a computer and on
automated analysis based on evidence unit correlation to assist
users in intelligent review and prioritization of evidence units.
Feature extraction from evidence units is essential for
meaningful correlation and will be an ongoing task. Version 1.4
already has built in support for identity extraction, semiautomatic merging and alias detection which are presented as a
table formatted heat map. We plan on including more sources
for extracting identities, e.g., from cookies and selected registry
keys. Also other features will be considered such as registration
of USB devices, WiFi networks, common user security
identifiers (SID), multi-media analysis etc. Future work will
also focus on internet usage and attempt to identify which
features in addition to internet history urls are of additional
value to non-technical investigators. Lastly, we intend to
include other visualization methods (inspired by existing
research) such as a plotting events on a timeline and plotting
GPS-coordinates on map.

VI. RESULTS AND CONCLUSIONS
Beginning of 2012 a series of workshops was organized to
measure Tracks Inspector usability using the System Usability
Scale [3]. In total 36 non-technical investigators from Dutch
law enforcement and other government investigation
organizations were interviewed after they experienced Tracks
Inspector in a half day workshop. The system scored 88,1 out
of 100 points on the System Usability Scale which suggests
that Tracks Inspector is an easy to use application.
After these workshops Tracks Inspector has been tested by a
team of five non-technical investigators of Dutch Law
enforcement. The investigation was related to a human
trafficking case. A total of 49 evidence units had been seized
amounting to a total of 2 Tb. A Tracks Inspector base system
consisting of a single server with dual hex-core, 96 Gb RAM
memory and 10 Tb storage (6 x 2 Tb Sata 7,200 rpm disks in
RAID5 mode) was installed in their office. While loading the
evidence, the five investigators were able to analyze all
evidence units concurrently in two weeks’ time without any
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Özet— Adli soruşturmalarda suç mahallinin yeniden
oluşturulması en önemli unsurlardan biridir. Fotoğraf, el
çizimleri ve sözlü anlatımlar gibi geleneksel yöntemler
kullanarak suç sahnelerinin yeniden yaratılmasının yerini artık
günümüzde bilgisayar destekli animasyon teknikleri almaktadır.
İzleyiciye suç yada kaza sahnelerinin durumunu anlatmak ve
karmaşık mekansal bilgilerin yorumlanmasına yardımcı olmak
için en doğru araçlardan birisi bilgisayar destekli oluşturulmuş
görsellerdir. Gerçek verilere dayanarak oluşturulan adli
animasyonlarla mekanlar, kişiler ve olaya dahil olan tüm
elemanlar değişik zamansal periyotlarda ve değişik bakış
noktalarından tekrar canlandırılabilirler. Mekan modellendikten
sonra sürücünün kurbanın yada tanığın bakış açısından
kolaylıkla tekrar animasyon üretilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler—3d Animasyon, 3d suç bilimi, sanal
gerçeklik, Adli bilişim 3d.
Abstract— Crime scene reconstruction is one of the most
important aspects of forensic investigation. Using computer
animation techniques to reconstruct crime scenes is replacing the
traditional illustrations, photographs, and verbal descriptions
and becoming popular in today’s forensics. Computer-generated
animation is an ideal media to accurately visualize crime or
accident scenes to the viewer to help understand the situation and
retain the complex spatial information. Based upon factual data,
forensic animations can reproduce the scene and demonstrate the
activity and location of vehicles, objects, and involved persons at
various points in time. Once the animation has been produced, it
is easy and cost-effective to observe the scene from various
viewpoints such as a driver's view, a victim's view, and a witness'
view.
Keywords—3d Animation, 3d crime-science, virtual reality,
Forensic 3d.

sektörlerinde hızlı bir gelişim göstermiş ve hala da göstermeye
devam etmektedir. Bu sektörlerde animasyonun daha fazla ve
yaygın kullanılmasının nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:
• 3d modelleme ve animasyon yazılımlarının son yıllarda
hızla gelişmesi
• Bu yazılımlarının kullanımı ile ilgili eğitim yeri ve
dökümanlarının yaygınlaşması
• Bu yazılımların her geçen yeni sürümde, kullanımlarının
kolaylaşması
• Bilgisayarda bellek ve işlemci teknolojisinin her geçen yıl
ilerlemesi
• 3d hazır modellerinin sayılarının ve ulaşılabilirliğinin
artması
• Mekan ve sahnelerin sayısallaştırılmasını sağlayan donanim
ve cihazların teknolojik olarak gelişmesi
• Her alan için kullanılabilecek hazır 3d modellerin artması
ve ulaşılabilirliğinin kolaylaşması
• Bilgisayar grafikleri konusunda çalışan yetkin eleman
sayısının artması
• Web tabanlı yazılım ve donanımların teknoljik olarak
gelişmesi gibi yenilikler bu sektörlerde animasyon kullanımını
yaygınlaştırmaktadır.
Sonuç olarak, son yıllarda 3d boyutlu modelleme ve
animasyon sektöründe donanım ve yazılım olarak çok hızlı
gelişmeler yaşanmıştır. 10-15 yıl öncesinde 3-5 dakikalık bir
animasyon yapabilmek için bu amaç için yapımış özel stüdyo
ve labaratuvarlara, yüksek kapasiteli bilgisayar donanımlarına
ve konusunda profösyonel anlamda uzmanlaşmış personelene
ihtiyaç duyulmaktaydı. Günümüzde ise kişisel bilgisayarla bu
görüntüler çok daha kısa bir sürede oluşturulabilmektedirler.

II. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANİMASYON VE ADLİ OLAYLAR
I. GİRİŞ
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesine paralel olarak diğer
kullanıldığı alanlarda ve ek donatı elemanlarında da yenilikler
olmuştur. Biribirini tamamlayan bu yenilikler zaman ve
yeterlilik açısından kullanıcılara sonsuz kolaylıklar
sağlamışlardır [1].
Bilgisayar grafiklerinin gelişmesi kullanıldığı her alana
yansımış hayalgücü ile yarışır hale gelmiştir. Özellikle 3d
modeleme ve animasyon alanındaki gelişmeler; Mimari
görselleştirme, reklamcılık, endüstri ve CAM sistemleri, tıpbi
görüntüleme ile özellikle sanal dünya oluşturma ve sinema

Geçen yüzyılda adli olaylarda ve mahkemelerde sözlü
anlatımları desteklemek amacıyla el çizimleri kullanılırdı.
1900 lerin başında fotoğrafın keşfi ve ilk olarak askeri
nedenlerle 1. Dünya savaşında fotoğraf görüntülerinin
kullanılması ile adli olaylarda da kimlik teşhisi amaçlı
fotoğraflar kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraları ise sözlü
anlatımlarla fotoğraf, el çizimleri, diyagram ve tabloların
kullanılması inandırıcılığın artırılmasında yardımcı olarak
kullanılmıştır [2].
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak fotoğraf, resim ve
video gibi görsel nitelikteki ürünlerin bilgisayar kullanılarak
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zenginleştirilmesi yaşamın her alanına yansımıştır. Bu
teknolojik gelişme, kısa zamanda adli olaylarda kullanılan
görsel ürünlerin geliştirilmesini sağlamıştır (Şekil 1.)

mahkeme ve Jüri tarafından uzman görüşü delil olarak
kullanılmaktadır (Scholfield 2011).

Şekil 1: Adli olayların anlatımdaki zamansal değişim

Bilgisayar grafikleri ve görüntüleri uzun yıllardır
kullanılmaktadır. Ancak bilgisayar destekli animasyon adli
olaylarda ve mahkemede delil olarak ilk kez İngiltere’de
Whorton (1994) tarafından kullanılmıştır. Bu amaçla 100
bilgisayarın kullanıldığı olay bir banka saldırısını
göstermekteydi. Soygun anının canladırıldığı animasyon, olay
anını diğer metodlara göre daha iyi anlatmıştır.
Ore (1998) ise İngiltere Birmingham kentindeki çok araçlı bir
trafik kazasını mahkeme için canlandırmıştır. Araçların ve
kurbanların gözünden ayrı ayrı yapılan animasyon 15 saniye
uzunluktaydı. İlk kez jüri ve mahkemeye sunulan bu
animasyon teknoljisi günümüzde İngiltere’de trafik
kazalarında sigorta şirketleri tarafından tercih edlir duruma
gelmiştir [3].
ABD mahkemelerde jüri ikna etmelerde sinemalaştırılmış olay
anı görüntülerinin kullanımı son yıllarda yaygılaşmaktadır.
Adli olayların çözümünde Polis teşkilatının animasyon
hazırlayan özel ekipleri vardır. Ayrıca ABD çok sayıda özel
şirket de idda ve savunma makamları için ücret karşılığında
sadece bu işi yapmaktadırlar [4].
Günümüzde örneğin, karmaşık bir trafik kazası, geleneksel
metodlar (kaza raporu, uzman görüşü ve olay yeri fotoğları)
ile anlatılması ve anlaşılabilmesi bazen zor olabilmektedir.
Ancak günümüz teknoloji kullanılarak sanal bir ortamda kaza
yeri ve çevresi modellenerek canladırıldığı takdirde olay anı
ve zamanı bilimsel olarak açıklanabilmektedir. Kazada yer
alan araçların dinamik hareketleri ve harekete cevap verilen
tepki şiddetleri, matemetiksel ve fiziksel prensiplerle bu
animasyon içinde canlandırabilmektedir. Ayrıca kazanın
yeniden canlandırılmasındaki en önemli özellik, yerleştirilecek
sanal kameralarla, olay anını farklı açılardan değerlendirme
imkanı yaratmasıdır. Böylece her sürücünün gözünden olay
anı görüntülenebildiği gibi tepeden, geniş açıdan veya harketli
başka bir kameradan da olay anı tekrar tekrar
canlandırılabilmektedir.
Olay
anı
gerçek
zamanlı
görüntülenebildiği gibi yavaş çekimde kronolojik olarak
tekrarlanabilmektedir (Şekil 2).
Trafik kazası canlandırılması günümüzde yaygın olarak
İngiltere, ABD ve Avustralya’da yaygın olarak kullanılmakta

Şekil 2: Trafik kazası canlandırması

Trafik kazalarının dışında diğer adli olaylarda da bilgisayar
destekli animasyonlardan yararlanılmaktadır. Özellikle gasp,
saldırı ve cinayet davalarında olayın çözümlenmesi ile ilgili
ipuçlarının ortaya çıkarılmasında bu tip canlandırılmalar
kullanılmaktadır. Bu canlandırmalarda öncelikle olay
mahallinin modellenmesi gerekir (şekil 3). Bu işlem rapor ve
fotoğrafların incelenmesi ile yapılabildiği gibi günümüzde
artık açık alanda çevresini tarayarak bilgisayar ortamına üç
boyutlu
olarak
aktarabilen
3d
scanner
cihazları
kullanılmaktadır. Bu cihazlar tüm ortamı 3d olarak
oluşturabilmektedirler.
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Şekil 3: Olay mahali 3d modellenmesi

K. Kaplan, M.Atmaca ve Ç. Ünal
Suç mahali canlandırılmalarının yanında ayrıntılı karekter
modellemeleri de olay çözümlemelerinde animasyon
kullanımına imkan sağlamaktadır. Şekil 4’de bir araç içi silahlı
saldırıda farklı kameralardan olay anı canlandırılmaya
çalışılmıştır.

Şekil 4: Siahli saldirinin karekter ile canlandırılması

III. GERÇEK ZAMANLI OYUN MOTORLARININ KULLANIMI
Bilgisayar oyun sektörü bütün dünya da hızla gelişmekte ve
yaygınlaşmaktadır. Bu sektördeki teknolojik yenilikler
bilgisayar grafiklerinin kullanıldığı diğer aalanlara yansımakta
ve kullanılmaktadır. 3D bilgisayar oyunları bir oyun motoru
üzerinde çalışmaktadırlar. Bu oyun motoru 3d olarak
oluşturulmuş sahneleri gerçek zamanlı olarak kullanıcıya
gösterebilmektedirler. Örneğin 3d bir mekanda belirli bir rota
üzerinde görüntüler alabilmek için animasyon oluşturarak
bilgisayarın bu görüntüleri peşpeşe gösterecek video
oluşturma süreci beklenmesi gerekir. Modellerin ayrıntısına
bağlı olarak 3 dakikalık bir animasyon için bilgisayarın 540
görüntüyü oluşturması beklenmektedir. Bu 3 dakikalık render
saatlerce veya günlerce sürebilmektedir. Oysa oyun motorları
görüntüleri gerçek zamanlı oluşturmaktadırlar. İzleyici
işaretleyici (mause) ile nereye giderse motor o sahneyi aynı
anda render alarak izleyiciye gösterebilmektedir. Böylece
zamansal olarak çok fayda sağlanabilmektedir [5].
Adli olarda 3D oyun motorlarının kullanımı oldukçe yenidir.
Deneme aşamsında olan bu yöntem ABD bazı adli olaylarda
kullanılmaya başlanmıştır. Hiç şüphesiz ki bu alandaki
teknolojik yenilikler kullanım alanlarını da yaygınlaştıracaktır.
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Özet— Günümüzde adli bilişim adil yargılama, kişisel veri
gizliliği, fiil ile fail arasında illiyet bağı kurulması ve devlet ve
birey hukukunun korunması için yargılama ve diğer
süreçlerde kamu kurumları, özel sektör ve akademisyenler
tarafından derinlemesine araştırmalar yapılan, konferanslar
düzenlenen konularının başında gelmektedir. Adli bilişim
perspektifine paralel olarak siber güvenlik ve siber saldırılar
da benzer özellikler gösteren popülaritesi tartışılmaz aynı
amaçlarla mutlaka göz önünde bulundurulması gereken ulusal
güvenlik stratejilerinin başında gelmektedir.
Yapmış olduğumuz bu çalışmada adli bilişim kavramı
detaylı bir biçimde açıklandıktan sonra siber güvenlik ve
önemine değinilmiştir. Temel tanımlamaların yapılmış,
dünyada birçok adli merciin ve kolluk kuvvetinin kabul ettiği
adli bilişim yazılımları ve bu yazılım firmalarının siber
güvenlik alanında yapmış oldukları çalışmalardan bahsedilmiş
ve siber güvenlik ile adli bilişim arasındaki kuvvetli ilişkiye
değinilmiştir. Aynı zamanda bu ilişkinin ülkelerin ulusal
güvenliklerine yapacağı katkılara değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler—Adli bilişim, siber güvenlik, siber uzay,
sayısal adli bilişim, cyber security, computer forensics, digital
forensics, cyber space.

I. GĠRĠġ
ünümüzde gazete manĢetlerinden ya da internet
sitelerinden “Polisin yapmış olduğu baskın sonucundan
suçlulara ait olduğu tespit edilen şu kadar bilgisayara, cd ye
ve hard diske el koyulmuştur.”, “Savcının sunmuş olduğu
delillerde maktulün suçluluğunu kuvvetlendiren birçok
görüntü ve videoya rastlanmıştır.” , “Danıştay Saldırısı
delilleri TUBİTAK raporundaki bilirkişilerinin tespiti ile
tespit edildi”, “Uluslararası hacker grubu Anonymous,
İsrail gizli servisi MOSSAD’ın resmi web sayfasını
hacklediğini açıkladı. Grup, Mossad ajanlarının bilgilerini
yayınladı. ” Ģeklinde sayısız haber ya da açıklama
yayınlanmaktadır. Açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere adli
biliĢim, karĢı casusluğun tespiti ve siber güvenliğin bir ulus
için büyük önem arz ettiğini göstermektedir. Az önce
belirtilen adli biliĢim açıklamalarından da anlaĢılacağı üzere
devletin dâhili de kendi ya da bir bireyine ait hukuki
süreçlerinin sağlıklı iĢletebilmesi için adli biliĢim ve karĢı
adli biliĢim tespiti büyük önem arz etmektedir.

G

Bu açıklamaların yanı sıra devletlerin hem kendi hem de
bireylerini ulusal ve uluslararası siber saldırılardan koruması
aynı zamanda da vatandaĢların kendilerini güvende
hissetmelerini ülkenin ulusal güvenliği açısından büyük
önem arz etmektedir.

II. ADLĠ BĠLĠġĠM
ÇalıĢmamızın bu aĢaması adli biliĢim ve süreçleri detaylı
bir biçimde sunulacaktır.
A. Adli Bilişim
Bilgisayar adli biliĢimine ait genel tanımlamalar, süreç
açıklamaları gibi detay bilgilere inmeden önce örnek bir adli
biliĢim davasından bahsedilmesi konunun daha iyi
anlaĢılmasını sağlayacaktır. 14 Mayıs 1999’da 54 yaĢındaki
Sharon Guthrie Güney Dakota’daki evinin banyosunda
küvette kendi kendine boğulmuĢ olarak bulunmuĢtur. Olay
ne kadarda doğal olarak görülürse görülsün yerel makamlar
tarafından yapılan otopsi sonucunda ölen Ģahsın vücudunda
10-20 adet Temapezen isimli uyku hapının olduğu teĢhis
etmiĢtir. Yapılan bu teĢhis yerel polis ve adli makamların bu
olayın bir boğulma değil bir cinayet olabileceği hakkında
Ģüpheye düĢmelerine neden olmuĢtur. Bayan Guthrie’nin eĢi
olan aynı zamanda da Presbiteryen Kilisesi rahibi William
Guthrie bu hapları eĢinin uyku problemleri olduğunu ve bu
nedenle almıĢ olabileceğini söylemesi yerel polisi tatmin
etmemiĢ ve polis tarafından olağan Ģüpheli olarak
araĢtırmalar yapılmasına karar verilmiĢtir. Bu aĢamadan
sonra polis yapmıĢ olduğu normal olay yeri inceleme
süreçlerinde zanlı hakkında herhangi bir delile
ulaĢamamıĢtır. Daha sonra kiliseye ait ve papaz tarafından
kullanıldığı bilinen bilgisayarlara polis tarafından el
konulmuĢ ve incelemesi için adli biliĢim uzmanları
çağırılmıĢtır. Birkaç gün süren çalıĢmalar sonucunda adli
biliĢim uzmanı tarafından bilgisayarlarda acısız ve kesin
öldürme yöntemleri için birçok araĢtırmaların yapıldığına
dair kesin deliller elde edilmiĢtir. Bunların yanında elde
edilen delillerde uyku haplarının etkileri ve cinayet
sonrasında deliller nasıl ortadan kaldırılabileceği gibi detaylı
notlar da elde edilmiĢtir. Pederin eĢi için bir cinayeti nasıl
planladığına dair deliller iliĢkilendirilerek 11 Ocak 2010
yılında yapılan duruĢma sonrasında 12 jüri üyesinin
oybirliği ile Guthrie suçlu bulunmuĢ ve iki hafta içinde de
hâkim
tarafından
müebbet
hapis
cezası
ile
cezalandırılmıĢtır.” [3]
Bilgisayar adli biliĢim kavramı birçok kurum,
akademisyen ya da biliĢimci tarafından farklı Ģekillerde
tanımlanmıĢtır. Bilgisayar adli biliĢimi, suç iĢlendikten
sonra suç mahallînde bulunan ya da suçlu tarafından
kullanılan masa üstü, dizüstü ve ya netbook tarzı
bilgisayarların adli birimlerce prosedürlere uygun bir
biçimde adli biliĢim laboratuvarlarına taĢınmasından,
bilgisayarlar içindeki delil barındıracak tüm elektronik
alanların incelenmesi, gerekli iliĢkilendirmelerin yapılması,
raporlanması ve adli makamlara sunulması süreçlerinin
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bütünü Ģeklinde tanımlanabilir.[4 – 5] Benzer biçimde adli
biliĢim elektromanyetik-elektro optik ortam(lar)da muhafaza
edilen ve/veya bu ortamlarca iletilen; ses, görüntü, veri/bilgi
veya bunların birleĢiminden oluĢan her türlü biliĢim
nesnesinin, mahkemede sayısal (elektronik-dijital) delil
niteliği taĢıyacak Ģekilde: Tanımlanması, elde edilmesi,
saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması
çalıĢmalar bütünü olarak da tarif edilebilir [6 – 7].
B. Adli Bilişim Süreçleri
Adli biliĢim süreçleri mutlaka adım adım detaylı, titiz,
kontrol edilebilir, doğrulanabilir – tekrarlanabilir olmalıdır.
Adli biliĢim süreçleri ġekil – 1’de sunulduğu gibi verinin
elde edilmesi, verinin tespiti, değerlendirme - analiz ve
raporlama olarak dört ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu
kategoriler detaylı bir biçimde aĢağıda sunulacaktır.

• Hedef Tanımı
• Ağ haritasının
analizi
• Fiziksel olarak
verilerin elde
edilmesi

Veri Elde Etme

Veri Tespiti
• Kurtarılacak
veri/veri tiplerinin
belirlenmesi
• Çeşitli Adli Bilişim
yazılmları kullanılar
verilerin
kurtarılarak
sınıflandırılması

• Veriler delil olabilir
mi ?

Raporlama

Veri Tespiti

Bu aĢama soruĢturma ya da mahkeme kararı paralelinde
muhtemel veri ya da veri tiplerinin belirlenmesi ile
baĢlamaktadır [8 – 10]. Terör örgütü mensuplarına ait
bilgisayarlarda doküman, resim ya da ses dosyalarının delil
olması muhtemel iken, çocuk pornosuna ait bilgisayar
taramalarda video ve görüntü dosyalarının delil olması
muhtemeldir. Bu nedenle adli biliĢim yazılımları
kullanılarak görüntü dosyalarından verilerin tespit
edilmesinden hemen önce olası dosya türlerinin belirlenmesi
adli biliĢim süreçlerinin hızlanmasını da sağlayacaktır.
Ayrıca bu aĢamada elde edilen olası delil verileri dosya türü
yada soruĢturma içeriğine göre değerlendirme ve analiz
aĢaması için gruplandırılması yapılmaktadır.
c)

Değerlendirme – Analiz

Raporlama aĢamasından bir önceki adımdır. Bu aĢamada
dosya türü ya da olası suç türü gibi bir çok Ģekilde
gruplandırılmıĢ verilerin ilgili mahkeme yada soruĢturma
kararı içerisindeki itham ile iliĢkisi kurulmaktadır. Kurulan
iliĢkilendirmelerden sonra bu iliĢkilerin derecelendirilmesi
sağlanarak önceliklendirilme yapılmaktadır.

• Delilerin adli
mercilerce
anlaşılabilcek
seviyede sunulması

d)

Raporlama

Temel süreçlerin son aĢamasında adli biliĢim uzmanları
elde ettikleri delilleri kanun, yönetmelik yada kurumlar
tarafından belirlenmiĢ standartlar çerçevesinde adli
merciilere sunarlar.

Değerlendirme

Süreçteki iĢlevsel adımların yanında her aĢamadaki her
adımın uygun biçimde dokümante edilmiĢ olması ve hukuki
süreçlerin asla dıĢına çıkılmaması çok büyük önem arz
etmektedir. Örneğin soruĢturma kararında bulunan “A
şahsının bilgisayarı terör suçu ile ilgili teşkil edecek
delilleri ihtiva etmesi olasılığından dolayı…” ifadelerine
rağmen adli biliĢim uzmanı tarafından hedef bilgisayarda
“kaçakçılık” içeren suç delili bulması neticesinde yeni bir
soruĢturma açılması ve adli biliĢim delillerinin o
soruĢturmaya dâhil edilmesi gerekmektedir.

Dökümantasyon
Hukuki Süreç

ġekil 1: Bilgisayar adli biliĢim süreçleri

a)

b)

Veri Elde Etme

Adli kolluk birimlerinin var olan el koyma talimatı ile
beraber hedef lokasyondaki sayısal veri içerebilecek
cihazlara el koyması ile baĢlayan süreçtir. Öncelikli olarak
olayın gerçekleĢtiği, suçluya ait verilerin olduğu ya da
olması ihtimali yüksek olan bilgisayarlar kolluk
kuvvetlerine ait adli biliĢim uzmanları tarafından tespit
edilir. Daha sonra tüm açılardan bilgisayarların,
harddisklerin, ortamın, bilgisayarların varsa birbirleri ile
ilgili tüm bağlantı noktalarının resimleri olay yerine hiçbir
Ģekilde el sürülmeksizin fotoğraflanır. Bilgisayarlar eğer bir
ağa bağlı ise ilerde olası yapılacak bir simülasyon için o ağ
içerisindeki tüm bağlantılar etiketlenir. El konulan
bilgisayara ait hard diskler uygun adli biliĢim yazılım ve
donanımları ile kopyalanır. Kopyalanan ve kopya disklere
ait hash bilgileri elde edilerek tutanaklanır. Genel olarak
kolluk kuvvetleri tarafından kasa ve usb, cd gibi veri
kaydedilebilecek aletlere el konulmaktadır. El konulan tüm
aletler tutanaklanır ve imzalanarak adli biliĢim
laboratuvarına götürülür.

III. SĠBER GÜVENLĠK
Siber güvenlik kavramı ve siber uzay tanımı son zamanlarda
dünya gündemini bir hayli meĢgul etmekle birlikte birçok
ülke ve organizasyon tarafından da tartıĢılan önemli konular
listesinde en üstte yer almaktadır. Yeni bir savaĢ alanı
olarak gündemimize giren siber uzay (cyberspace)
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından
“Bilgisayarlar, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ağları ve
bunların programları, bilgisayar verileri, içerik verileri,
trafik verileri ve kullanıcıların bazıları ya da hepsi
tarafından oluĢturulan fiziksel ya da fiziksel olmayan
alanlar.” [11] Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Siber güvenlik siber uzayda, kurum, kuruluĢ ve
kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla kullanılan
araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, güvenlik
teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaĢımları,
faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulamalar ve teknolojiler
bütünü olarak tanımlanmaktadır[12 – 14]. Siber uzaya
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yapılacak herhangi bir saldırı bazı ülkeler tarafından savaĢ
sebebi olarak bile sayılabilmektedir.

kanıtlanmasıdır.
Suç verilerinin ya da delil

Siber

içeriğinin olması muhtemel

tanımlanan tüm alan siber

elektronik donanımların adli

saldırı

biliĢim

karĢıyadır

araĢtırmaları

sürecinde

değiĢmemesinin

garanti

ġekil 2: ITU_T.X.1205 Raporuna göre Siber Güvenlik
ġeması [15]

edilmesi

bir

mahkeme

kararı

da

soruĢturma

ya

kararı olması gerekmektedir.

Herhangi bir mahkeme ya
da

soruĢturma

olmadan

kararı

hükümet,

kamu

kurumu ya da özel iĢtirakler
siber

güvenlik

izlenmesi ve anında gerekli
önlemlerin

alınması

Siber

donanımlar kesinlikle ilgili

tanımlanmıĢ devlet, kurum,

adli

tarafından

organizasyon ya da belirli

doğruluğu

bir

birimler
ve

edilmiĢ

ürünler

olmalıdır

uzay

alandaki

donanım

ve

olarak

elektronik
verilerin

korunması için kendine özel
yazılım ya da donanımlar
oluĢturabileceği gibi gerekli
durumlarda

adli

biliĢim

Elde edilen sonuçlar suç

Tehditlerin durumuna göre

içeriği tespit edilsin ya v da

bertaraf edilen tehditlerin

edilmesin uygun bir Ģekilde

kaynağının

raporlanıp adli makamlara

neticesinde birim içi, kurum

sunulmalıdır.

içi

tespiti

önlem

raporları

hazırlanabilir. Maddi ya da

tedbirleri

manevi zararların oluĢması

alınabilir. Ancak, bildiğimiz

neticesinde adli makamlara

gibi yargı dokunulmazlığı
gereğince

korunması,

yazılımlarını da kullanabilir.

Siber Güvenlik

Kesinlikle

karĢı

Kullanılacak yazılım ya da

Tablo 1: Adli BiliĢim – Siber Güvenlik
Adli Bilişim

ile

gerekmektedir.

kabul

Adli biliĢim ve siber güvenliğin birbiri ile olan anlamlı
iliĢkisini daha iyi kavrayabilmek için öncelikle bu iki
yaklaĢımın benzer ve farklı yönlerini anlamamız
gerekmektedir. AĢağıdaki tabloda benzerlikler ve farklılıklar
sunulmuĢtur.

tehditi

olarak

gerekmektedir.

onaylanmıĢ
IV. SONUÇ

uzay

sunulacak

mahkemelerden

içerik

oluĢturulabilir.

siber güvenliğin gereği için
karar alınması verilmesi her

Özeldir.

Geneldir.

zaman için olasıdır.

Kesin kurallar ve adımlar

Duruma

Süreçler tümüyle ayrıntılı bir

Siber güvenlik savunma ya

bütünüdür.

tedbirler değiĢebilir. Daha

biçimde

da saldırısı öncesi veya

dökümante

edilmelidir.

Temel

amaç

kaynağındaki

hedef

sonrasında dökümantasyon

Devlet eli ile ya da devlet

Siber uzay tanımı yapan

ve yol haritasi belirtilmesi

tarafından onaylanmıĢ özel

kurum, organizasyon ya da

önemli tavsiye

kuruluĢ

kiĢi

niteliğindedir.

tarafından yapılmalıdır.

AkıĢ

halindeki

delil

üzerinde ya da statik veriler
olası

bir

üzerinde

değiĢim,

edilmesi ya da suç teĢkil

yetkisiz eriĢim gibi bir çok

edebilecek

güvenlik açığının tespiti için
genel bir kontrol yapısıdır.

ya

da

kiĢiler

topluluklarına

göre

biliĢim uzmanları tarafından
süreçleri yerine getirilebilir.

ağ

sayılabilecek bilginin elde

bulunmadığının

alınacak

esnektir.

veri

bilgilerin

göre

Dünyada birçok adli makam tarafından güvenilirliği kabul
edilmiĢ adli biliĢim yazılımları ve bu yazılımları
gerçekleĢtiren firmaların siber güvenlik alanında yapmıĢ
oldukları çalıĢmalara bakılması adli biliĢim ve siber
güvenliğin ne kadar içli dıĢlı olduğunu anlamamızı
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sağlayacak bir baĢka etmendir. Bu iliĢkinin daha iyi
anlaĢılabilmesi için Guidance Software’a ait Encase
Forensic araçları ve Encase Cyber Security araçları ile
AccessData firmasına ait Digital Forensic ve Cyber Security
güvenlik paketleri incelenmiĢtir [16].
Guidance Software adli biliĢim çalıĢmaları için geliĢtirmiĢ
olduğu EnCase Forensic araçları [17] ile;

Adli analiz yapılacak veriler neredeyse dijital tüm
alanlardan toplayabilmektedir.

ToplanmıĢ verilerin adli makamlarca kabul
edilmesi için MD5 gibi hashlama yöntemleri
kullanılmaktadır.

SilinmiĢ dosyaların tespit edilmesi,
iyileĢtirilmesi, dosya imzalarının analizi ve hash
analizini tüm dosya alanlarında ve unallocated
alanlarda aranması iĢlemlerini yerine getirmektedir.

Elde edilen veri kümesi üzerinde kullanıcı dostu
bir ara yüz ile araĢtırmaların yapılabilmesi.

ġifreli dosyaların tespit edilmesi ve Ģifrelerini
çözülmesi için geliĢtirilmiĢ modüler yapı.

EnCase SmartPhone Examiner ile akıllı
telefonlar üzerinde adli biliĢim çalıĢmalarının
yapılmasına olanak sağlanmıĢtır.
Bunun yanında EnCase Cyber Security adlı bir güvenlik
paketi daha oluĢturmuĢtur. Bu paket temel olarak adli
biliĢimin yaptığı gibi sadece belirli bir odaklanma noktasına
değil de tüm akıĢ trafiği ya da statik veri üzerinde olası
değiĢim ya da tehditlerin tespit edilmesini sağlamaktadır.
Platform temel olarak acil müdahale (incident response) ve
veri denetleme – güvenlik katmanlarından oluĢmaktadır.
Aynı zamanda AccessData firmasına ait Digital Forensic
ve Cyber Security paketleri detaylı bir biçimde
incelendiğinde Cyber Security paketinde bulunan; tüm
bilgisayar ağını detaylı bir biçimde izleyen SilentRunner
Sentinel ile SilentRunner Mobile ve bilgisayar belleğinde
derin paket analizi yapılmasını sağlayan temelde anında
müdahele (incident response) aracı AD Enterprise araçları
aynı zamanda Digital Forensic paketinde de bulunduğu
görülmektedir.
Yukarıda bahsedilen yazılım firmalarının kuruluĢ
amaçları adli mercilere yardım için adli biliĢim araçları
geliĢtirilmesi iken bahsi geçen yazılım paketlerinden de
görüleceği üzere siber güvenlik yazılım paketleri de
geliĢtirmiĢlerdir. Bu geliĢtirilen yeni paketlerde ise alt yapı
olarak adli biliĢim yazılım paketlerini kullandıkları
görülmektedir. Kısacası adli biliĢim alanında yazılım
sektörünün ilerlemesi hem hukuki manada adli olayların
aydınlanmasına vesile olacağı gibi ulusun siber güvenlik
savunma sistemlerine de yardımcı olacağı çok aĢikârdır.
Bu nedenle yapılması planlanan siber güvenlik ya da adli
biliĢim çalıĢmalarına her iki alanda çalıĢan uzmanların ortak
katılımı ile hem iĢ gücü – süre maliyetlerinden kazanım
sağlanacaktır aynı zamanda ise farklı vizyonlara ve bakıĢ
açılarına sahip beyinlerden kaliteli ve değerlendirilebilir
projelerin gün yüzüne çıkması sağlanabilecektir.
Bunu en güzel örneği ülkemizde çok yakın zamanda
Emniyet Genel
Müdürlüğü çatısı altında kurulan ve
öncelikli görevi biliĢim suçları ve adli biliĢim çalıĢmalarının
yapılması olan BiliĢim Suçları ile Mücadele dairesi
baĢkanlığının adının Siber Suçlarla Mücade Daire baĢkanlığı
olarak değiĢtirilmesi ve görev alanın geniĢletilmesidir. Bu
değiĢim neticesinde adli biliĢim çalıĢmaları ile siber

güvenlik çalıĢmalarının aynı elde kontrol edilecek olması da
bu ikisinin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunun
göstergesidir.
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Kan Hücrelerinin DeğiĢmez Momentler
Kullanılarak Otomatik Olarak Tanınması ve
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Özet--Bu
makalede
mikroskobik
görüntülerindeki
kan
hücrelerinin tanınması ve sınıflandırılması için değişmez moment
ve çoklu sınıf destek vektör makinelerine (ÇSDVM) dayalı bir
yöntem
önerilmiştir.
ÇSDVM
en
çok
kullanılan
sınıflandırıcılarından biri olmasına rağmen bugüne kadar kan
hücrelerinin sınıflandırılmasında kullanılmamıştır.
Bu yöntem önişlem aşaması, öznitelik çıkarma aşaması,
sınıflandırma aşaması ve test aşaması olmak üzere 4 süreçten
oluşur. Ön işleme aşamasında, gri tona çevirme, median
filtreleme, kontrast, eşikleme ve morfolojik-mantıksal süreçleri
kapsar. Öznitelik çıkarma aşamasında, kan hücrelerinin değişmez
momenti hesaplanır. Sınıflandırma aşamasında ise bir önceki
aşamada çıkarılan özniteliklerin sınıflandırılmasında çoklu sınıf
destek vektör makinesi (ÇSDVM) kullanılır. Son aşama olan test
aşamasında ise bu önerilen yaklaşımın başarı yüzdesi
hesaplanmıştır. Bu çalışmada başarı yüzdesini tahmin edebilmek
için MATLAB programı kullanılmıştır ve testin sonunda, toplam
%97,4 başarı oranı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Görüntü İşleme nedir, Kan Hücreleri nelerdir, Görüntü İşleme
Teknikleri nelerdir, Hu’nun Değişmez Moment nedir, Çoklu
Destek Vektör Makineleri Sınıflandırıcısı nedir
Abstract-- In this paper the recognition and classification of blood
cells does not change for the microscopic moment in displays and
multi-class support vector machines (MCSVM) proposed a
method based on. Despite being one of the most commonly used
classifiers are MCSVM so far been used in the classification of
blood cells.
This method is to preprocess stage, feature extraction stage,
classification stage, and testing stage of the process consists of the
four. Pre-processing stage, the gray tone dial, median filtering,
contrast, involves thresholding and morphological-logical
processes. Feature extraction stage, the blood cells are calculated
invarient moments. The classification of the extracted features for
the classification of the previous stage, multi-class support vector
machine (MCSVM) is used. The final step in the testing phase,
which is calculated by the percentage of success of this proposed
approach. In this study, MATLAB software was used to estimate
the percentage of success and at the end of the test, the total
success rate of 97.4% was determined.

Keywords:
What is Image Processing, Blood Cells, what are the Image
Processing Techniques, What Hu Moment Invariant, What is
Multiple Support Vector Machines classifier

I. GĠRĠġ
Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hızla geliĢmesinden
dolayı görsellik çok önem kazanmıĢtır. Biyomedikal alanında
mikroskoptan gelen görüntüleri analiz etme ve değerlendirme
gibi uygulamalar yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı görüntü
iĢleme alanı giderek değer kazanmaya baĢlamıĢtır. Görüntü
iĢleme teknolojisi sadece tıp alanında değil güvenlik, üretim,
bilim ve uzay, askeri ve daha birçok alanda yenilikler ve
kolaylıklar sağlamıĢtır.
Görüntü iĢleme teknolojisi ile numunelerin analizi ve
değerlendirilmesi sonucunda yüzde yüze yakın sonuçlar elde
edilebilmekte ve bu olaylar kısa zamanda gerçekleĢerek zaman
kaybını önlemektedir. Böylelikle önceden tek tek insanlar
tarafından incelenen veriler, bu teknoloji ile yani görüntü
iĢleme teknikleri ile daha kolay, hatasız ve zaman kaybına
uğramadan kısa sürede gerçekleĢtirilebilir.
Görüntü iĢleme tekniklerinin, biyomedikal alandaki önemi
hastalık teĢhisinde ya da tanısında ve sınıflandırılmasında
büyük bir öneme sahiptir. Kan hücreleri beyaz kan
hücreleri(lökosit), kırmızı kan hücreleri(alyuvar) ve trombosit
olmak üzere 3 tipi vardır. Beyaz kan hücreleri(lökosit) ise
bazofil, eozinofil, lenfosit, monosit, nötrofil olmak üzere 5 tipi
vardır.
Kan hücrelerinin sayımı, birçok hastalığın tanı ve
tedavisinde büyük öneme sahiptir. Bu sayım sırasında birçok
hatalı iĢlemeler yapılabilir ve ayrıca bu iĢlemler çok fazla
zaman harcanması gibi birçok problemi beraberinde getirir.
Bunlardan dolayı otomatik bir sistem tercih edilir. Bu otomatik
süreçte kan hücrelerinin tanımı ve sınıflandırılması en önemli
aĢamalardan birisidir.
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Bu denli uygulama imkanı çok fazla olmasıyla beraber
literatürde de bu konu ile ilgili çok sayıda makale
bulunmaktadır. Örneğin; Gerard P. Connolly, metabolik
hastalıkların belirlenmesinde hücre görüntülerini ve morfolojik
iĢlemleri kullanmıĢtır[1]. Rizzuto R. ve Carrington W.,
mikroskop altındaki canlı hücreleri sayısal görüntü iĢleme
kullanarak incelemiĢtir [2].
Bu çalıĢmada ise, kan hücrelerinin tanımlanması ve
sınıflandırılması esas alınmıĢtır. Elde edilen mikroskobik kan
hücre görüntülerini üzerine çeĢitli görüntü iĢleme teknikleri
uygulanmıĢtır. Sonra Hu‟ nun 7 adet değiĢmez momentler
yöntemi uygulanarak görüntülerin özellikleri elde edilmiĢtir.
Sınıflandırma aĢamasında, bu elde edilen öznitelikleri
sınıflandırmak için çoklu sınıf destek vektör makineleri
(ÇSDVM) sınıflandırıcısı uygulanmıĢtır. Test aĢamasında tanı
ve sınıflandırma iĢleminin doğruluk yüzdeleri hesaplanarak
değerlendirilmiĢtir.
II. TEMEL GÖRÜNTÜ ĠġLEME TEKNĠKLERĠ
Görüntü iĢleme günümüzde bilgisayar bilimlerinin en
önemli alanlarından biri olmuĢtur. Teknolojinin ilerlemesiyle
görüntü iĢleme alanındaki yazılımlara olan ilgi artmıĢtır.
Bununla birlikte günlük hayatta görüntü iĢleme tekniklerinden
nasıl faydalanılacağı araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Görüntü
iĢleme teknolojisi tıp, güvenlik, üretim, bilim alanlarında
yenilikler ve kolaylıklar sağlamaktadır [3].
Temel görüntü iĢleme teknikleri kullanılarak alınan resmi
istenen hale getirebilmek için birçok yöntemler uygulanır. Bu
makale de kullanılan görüntü iĢleme teknikleri Ģunlardır;






Görüntüyü gri tona çevirme,
Görüntüye medyan filtreleme uygulama,
Görüntüyü iyileĢtirmek ve belirginleĢtirmek,
EĢikleme yapmak,
AĢınma, Dolum ve Mantıksal iĢlemler

dolum ve mantıksal iĢlemler yaparak bu eksikliği giderilmiĢ
olur.
III. HU‟NUN DEĞĠġMEZ MOMENTLER YÖNTEMĠ
Literatürde momentler, daha çok istatistik teorisinde ve
klasik mekanikte kullanılmaktadır [4]. Momentler, verilerin
ortalamaları, değiĢimleri, eğrilikleri ve basıklıkları olarak
tanımlanır. Görüntü iĢlemede ise nesnelerin özellik
çıkarımında kullanılır. 1960‟ların baĢında Hu, matematiksel
moment teorisinden 7 değiĢmez moment geliĢtirdi [5]. Bu 7
adet Hu değiĢmez moment değerleri, ölçeklendirme, döndürme
ve dönüĢüm iĢlemleri altında değiĢmeyerek sabit kalmaktadır.
Ayrıca karakter tanıma gibi iki boyutlu örüntü tanıma
problemlerinin çözümünde gözle görülür baĢarı sağlamaktadır
[6]. Bu yüzden, Hu değiĢmez momentleri gemi tanıma, uçak
tanıma, el yazısı ve karakter tanıma gibi iki boyutlu örüntü
tanıma problemlerine uygulanmıĢtır [7-8].
Bulunan bu ilk moment değiĢmezleri Dudani tarafından ilk
kez uçan nesneler üzerinde denenmiĢ, hızlı ve güvenilir
oldukları görülmüĢtür [9]. Daha sonra Smith ve Wright
otomatik gemi resmi yorumlama uygulamasında, Woth dekor
esneme uygulamasında moment değiĢmezlerini kullanmıĢlardır
[10].
Klasik mekanikte tanımlanan momentlere benzer olarak iki
boyutlu (a+b) dereceli ve f(x,y) dağılımlı bir görüntü için
moment Ģöyle tanımlanır;

m ab   x a y bf ( x, y).x.y

mab = ∫∫

(1)

burada a,b = 0, 1, 2,……değerlerini alabilir. Genelde bu
momentlerin değerleri, herhangi bir bozulma etkisine karĢı
değiĢmezler. Bunun sonucunda merkez momentleri
tanımlanmıĢtır ve aĢağıdaki gibi ifade edilir;

 ab  ( x  x ) a ( y  y ) b f ( x, y).( x  x ).( y  y )

(2)

x ve y değerleri resmin x ve y koordinatlarının ortalama

Renkli resim olan kan hücre resimlerini görüntü iĢleme
tekniği kullanarak gri renk tonuna çevrilir. Medyan filtreleme,
kan hücre resimlerinin gürültüsünü azaltmak için kullanılır. Bu
yöntem ile gürültü minimum seviyeye indilir. Görüntünün
parlaklığı artırma-azalma iĢlemleri kullanarak daha da
belirginleĢtirilir. EĢikleme yapılırken en uygun olan bir eĢik
değeri seçilir. EĢikleme değeri ne kadar iyi olursa istenilen
sonuç da iyi olur. En son olarak morfolojik ve mantıksal
iĢlemler uygulanır. Bunun nedeni ise eĢik değeri iyi
seçilemeyebilir. Bu durumda ilave iĢlemler yaparak aĢınma,

değeridir. Burada

x

m10
m00

ve y 

m01
m00

(3)

olarak tanımlanır. Merkez momentleri, dönüĢüm altında
değiĢmezlerdir. Merkezi momentler, genellikle boyutlarına
göre momentleri normalize etmek için kullanılır. Bu iĢlem μ00
moment değeri ile gerçekleĢtirilebilir. Böylece normalize
merkez momenti;
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 ab

 ab
r
 00

(4)

olarak tanımlanır. Burada

r  1

( a  b)
dir.
2

Hu, normalize merkez momentlerini kullanarak yedi adet
değiĢmez moment geliĢtirmiĢtir. Hu‟nun geliĢtirdiği momentler
Ģöyledir;

1   20   02
 2  ( 20   02 ) 2  411
 3  ( 30  312 ) 2  (3 21   03 ) 2

ġekil1: SVM‟ nin hiperdüzlemde ayrılması

 4  ( 30  12 ) 2  ( 03   21 ) 2
 5  ( 30  312 )( 30  12 )( 30  12 ) 2  ( 21   03 ) 2 



 (3 21   03 )( 21   03 ) 3( 30  12 )  ( 21   03 )
2

2

Buradaki M sınır eğrisidir. Bu veri noktalarının her ikisi için
en yakın noktasının hiperdüzleme olan mesafesidir [11-12-13].



 6  ( 20   02 )( 30  12 ) 2  ( 21   03 ) 2 
 411 ( 30  12 )( 21   03 )
 7  (3 21   03 )( 30  12 )( 30  12 ) 2  3( 21   03 ) 2 



 ( 30  312 )( 03  12 ) 3( 30  12 )  ( 21   03 )
2

2



ÇSDVM sınıflandırıcı tüm olası hiperdüzlemler arasındaki
maksimal marjı kullanarak karar sınırını yerleĢtirir. M‟yi
maksimize etmek için ║w║ „nin aĢağıda verilen Ģartlara göre
minimize edilmesi gerekmektedir;

(5)

min ( ║w║2 / 2 ) s.t.

n,

yn ( ‹ w.xn › + b) ≥ 1

n = ÇSDVM‟ nin giriĢ verileri sayısıdır.

IV. ÇOKLU DESTEK VEKTÖR MAKĠNELERĠ
SINIFLANDIRICISI

xn = GiriĢ veri noktası
Destek Vektör Makinelerinin ana teması, olumlu ve
olumsuz (pozitif ve negatif) öznitelikleri bilinen uzayı en
uygun Ģekilde iki sınıfa ayırabilecek bir heperdüzĢemi bulmaya
çalıĢır. Kısaca DVM öğrenme, sınıflandırma ve test
yöntemleridir. DVM „nin diğer sınıflandırıcılardan farkı yanlıĢ
sınıflandırma ihtimalini en aza indirecek çözümler sunmasıdır.

b = skalar eĢik değeri
DVM f(x) üzerinden elde edilen optimal hiperdüzlem aĢağıda
gösterilmiĢtir;

t

Çoklu Destek Vektör Makineleri Sınıflandırıcısının temel
amacı karar sınırı veya hiperdüzlemi belirleyen bir fonksiyon
f(x) elde etmekdir [11-13].

f(x) = ∑ yn an < xn . x > + b
n=1

xn sıfır olmayan bir lagrange çarpanı (an) destek vektör olarak
adlandırılır.
Destek vektörler haricinde veri noktalarını kullanarak f(x)
hesaplanması gerekli değildir [11-12-13].
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V. METODOLOJĠ
Bu çalıĢmada, kan hücrelerinin otomatik tanınması ve
sınıflandırılması iĢleminde çoklu sınıf destek vektör makineleri
sınıflandırıcısı kullanılır. Bu deneysel çalıĢmada 7 farklı kan
hücreleri olan, trombosit ve bazofil, eozinofil, lenfosit,
monosit, nötrofil-segmented nötrofil kullanılmıĢtır.
Bu kan hücre resimleri Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden
alınmıĢtır.

basophil

eosinophil

Resimlerdeki anlamlı nesneler çeĢitli görüntü iĢleme
teknikleri kullanarak daha net olması sağlanır. Elde edilen
görüntülerden özeliklerini çıkartabilmek için değiĢmez
moment uygulanır. Sonra ÇSDVM sınıflandırıcısı kullanılır.
Bu deneysel çalıĢmalarda bütün algoritmalar MATLAB
yazılım ortamında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bu çalıĢmada kan hücrelerinin tanınması ve sınıflandırılması
için değiĢmez moment ve çoklu sınıf destek vektör makinesine
dayalı 4 aĢamalı bir örüntü tanıma sistemi kullanılmıĢtır.
Bunlar ön-iĢleme aĢaması, öznitelik çıkarma aĢaması,
sınıflandırma aĢaması ve test aĢamasıdır.

lymphocyte
MĠKROSKOBĠK KAN HÜCRE
GÖRÜNTÜSÜ

monocyte

neutrophil

Segmented
neutrophil

ÖN-ĠġLEM AġAMASI

Gri tona çevirme
Medyan filtreleme
Kontrast

trombosit
EĢikleme

ġekil2. Kan hücre resimlerinin mikroskobik görüntüleri

Mantıksal ve morfolojik iĢlemeler

ġekil2. de Kan hücre tiplerinden her birinin dijital
mikroskobik resimleri verilmiĢtir.
ÖZELLĠK ÇIKARMA AġAMASI
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Kan Hücrelerinin Değişmez Momentler Kullanılarak Otomatik Olarak Tanınması ve Sınıflandırılması
elde edilmiĢtir. Veritabanından rasgele yarısı seçilerek
MCSVM sınıflandırıcısın eğitimi için kullanılmıĢtır.

DeğiĢmez momentler ile
Hesaplama

Test aşaması: Bu aĢamada ise veritabanındaki mikroskobik
görüntülerin diğer yarısını sınıflandırabilmek için ÇSDVM
dayalı tanı ve sınıflandırma sisteminin test aĢamasında
kullanılmıĢtır. ÇSDVM göre sistemin sınıflandırma doğruluğu
Tablo1 de verilmiĢtir.

SINIFLANDIRMA AġAMASI

Çoklu-sınıf destek vektör
makinesi (ÇSDVM)

Tablo1: ÇSDVM göre sistemin sınıflandırma doğruluğu
Kan Hücre
Doğru
Tipleri
SınıflandırılmıĢ
Kan hücre sayısı

TEST AġAMASI

ġekil3: Kan hücreleri için önerilen uzman tanı sisteminin genel
aĢamaları
Ön-işleme aşaması: bu aĢamanın amacı farklı nesneleri
ortaya çıkarmaktır. Bunların değiĢmez momentlerini
hesaplamadan önce bir takın ön-iĢleme adımlarına tabi tutulur.
Bunlar gri tona çevirme, medyan filtreleme, kontrast, eĢikleme
ve mantıksal ve morfolojik iĢlemlerden meydana gelmektedir.
ġekil4. de ön-iĢleme aĢamasına tabi tutulmuĢ bir örnek vardır.

Monocyte
ön-iĢlem aĢamasından önce

Monocyte
ön-iĢlem aĢamasından sonra

Bazofil

52

2

%96.3

Eozinofil

54

0

%100

Lenfosit

51

3

%94.5

Monosit

54

0

%100

Nötrofil

53

1

%98.2

Segmented
Nötrofil

53

1

%98.2

Trombosit

51

3

%94.5

368

10

%97.4

Toplam

ġekil4: Beyaz kan hücresi olan monocyte ön-iĢleme
aĢamasından önceki ve sonraki durumu
Özellik çıkarma aşaması: Bu aĢamada biz Hu‟nun
değiĢmez momentler yöntemini uyguladık. Ön-iĢleme
aĢamasından sonraki resimlerin ağırlık merkezleri dikkate
alınarak 7 farklı özellik türetilmiĢtir. Bunun nedeni ise
sınıflandırma yapılırken doğruluk yüzdesinin daha yüksek
olmasını sağlamak içindir.
Sınıflandırma aşaması: Bu aĢamada özellik çıkarma
aĢamasındaki özniteliklerin sınıflandırılmasında çoklu-sınıf
destek vektör makineleri (ÇSDVM) kullanılmıĢtır. Kan hücre
resimlerini 5 derecelik açılar ile 0-165 dereceleri arasında
toplam 18 farklı ölçek alınmıĢtır. Bu Ģekilde, her bir kan hücre
resmi için 108 adet mikroskobik resim elde edildi. Ön-iĢleme
ve özellik çıkarma aĢamalarından sonra toplam 756 tane veri

YanlıĢ
Doğru
SınıflandırılmıĢ Sınıflandırma
Kan hücre sayısı Yüzdesi

Tablo 1 de görüldüğü gibi 7 kan hücresinin 2 ünün doğru
sınıflandırma oranı %100 „ dür. Ayrıca tüm doğru
sınıflandırma oranı % 97,4 „ dür.
VI. SONUÇ
Bugune kadar pek çok örüntü tanıma çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Bununla birlikte birçok özellik çıkarma ve sınıflandırma
yaklaĢımları kullanılmıĢtır. Bu çalıĢma, MATLAB ortamında
tasarlanmıĢ bir sistemdir. GeliĢtirilen sistemle ÇSDVM
sınıflandırıcısı kullanılarak mikroskobik insan kan hücrelerini
sınıflandırır. Bu sınıflandırma yüksek bir baĢarı oranı ile
Tablo1 de gösterilmiĢtir. Elde edilen doğru sınıflandırma oranı
%97.4‟dür. Bir kaç yanlıĢ sınıflandırmanın nedeni benzer
Ģekillerin olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar, görüntü mikroskobik
insan kan hücrelerini doğru sınıflandırmak için önerilen
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ÇSDVM „ nin en önemli parçası öniĢleme aĢaması olduğunu
göstermiĢtir.
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Abstract— Cloud computing is the current determinative
technology trend because of its potential to decrease the cost and
increase the productivity and it is also strongly promoted by the
leading industrial companies. Web service is one type of cloud
service, which commonly used and it renders various benefits to
service consumers. To understand these benefits, it is necessary
to evaluate the quality of web service and maintain
comparatively higher level of its quality based on the evaluation
result .This paper proposes a QoS (Quality of Services) model for
software services deployed on the cloud. The model identifies
QoS concerns from many dimension. The paper present a
dependable QoS monitoring facility relies on the ‘’as a service”
paradigm, and can thus be made available to virtually all cloud
users in seamless way (XoSynaptic).This approach using
different some machine learning algorithm (KMeans, LMT,
SMO) to classify services According to evaluated QoS values thus
services classified into five class. Thanks to our novel approach
users have useful information about service quality assurance.

A. Cloud Computing Architecture
Cloud computing contains Software as a Service (SaaS),
Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS)
[1]. Using cloud computing, the software, platform and
infrastructure are provided to the users as a service. Recently,
various companies provide a lot of solutions at each layer.
Fig. 1 shows the cloud computing architecture and some of
the solutions available.

Keywords—Cloud services selection , services quality(QoS),

QoS Provisioning
I.

INTRODUCTION
Fig. 1: Architecture of Cloud Computing

Cloud computing is the use of computing resources (hardware
and software) that are delivered as a service over a network
(typically the Internet)[1]. IT serve cloud-based service model
from servers and infrastructure to Office Software... Many
companies provide cloud-based IT services, however there is
no enough supervision over this companies. Cloud computing
providers offer their services by several models: infrastructure
as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), and software
as a service (SaaS) In this study, we are going to focus on
infrastructure as a service (IaaS) [2].
IaaS is a level of cloud platform. It provides the most
fundamental IT requirements such as servers, storage,
networking solutions on a usage-based payment model. These
companies typically make a lot of investments in data center
and other infrastructure, and after rent it out, allowing
consumers to avoid investments of their own. However, these
providers are not all pursuing the same business model. While
the largest and most well- known are focused on the general
public, with fully on-line automated set-ups, In addition there
are some niche players and these players cater only to the
enterprise market, smaller companies.

Computing infrastructure resources such as processing,
storage and networks are provided by IaaS at the bottom layer.
To illustrate Amazon EC2 is a IaaS. It provides platform
where the users can configure the resources for need and
purchase. The middle layer enables the users to deploy
applications on the cloud infrastructure which is PaaS.
Microsoft Azure Platform [4] and Google App Engine [4] are
PaaS solutions. To access applications running on a cloud
infrastructure from various devices, SaaS enables users.
Service level agreements (SLAs) [5, 16] are used for
negotiations between service provider and service consumer.
SaaS application has a set of specified SLAs. It specifies the
required level of performance and QoS. Computing resources
need SLAs for their application. In addition to the commercial
cloud computing solutions, there are a variety of open source
cloud implementations, such as Eucalyptus [5, 16], and Open
Nebula [6].
The architecture of cloud computing is based on virtual
machines with associated storage and network connectivity.
Multiple applications can run on a single virtual machine to
share the physical resources, such as the processing and
storage [1, 13].
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Fj ( x)  a0j   avj .v ,

(3)

vVt

If

for

The model represented by the whole logistic model tree is
then given by where I(x ∈ St) is 1 if x ∈ St and 0 otherwise.

f ( x)   ft ( x).I ( x  St )

(4)

tT

Note that both standalone logistic regression and ordinary
decision trees are special cases of logistic model trees, the ﬁrst
is a logistic model tree pruned back to the root, the second a
tree in which
Fig. 2: QoS based Cloud Architecture

Vt = ∅ for all t ∈ T [8].

B. Logical Model Trees
A logistic model tree includes a standard decision tree
structure with logistic regression functions at the leaves, much
like a model tree is a regression tree with regression functions
at the leaves. As in ordinary decision trees, a test on one of the
attributes is relevant to every inner node [7]. For a nominal
(enumerated) attribute with k values, the node has k child
nodes, and instances are sorted down one of the k branches
depending on their value of the attribute. The node has two
child nodes and the test consists of comparing the attribute
value to a threshold for numeric attributes. A test is sorted
down the left branch if its value for that attribute isn‘t bigger
than the threshold and sorted down the right branch. More
formally, a logistic model tree consists a tree structure and it is
made up a set of inner or non-terminal nodes N and a set of
leaves or terminal nodes T [8]. Now, we denote the whole
instance space, spanned by all attributes that are present in the
data. After the tree

S
tT

St , St  St '   for t  t '

(1)

Structure gives a disjoint subdivision of S into regions St, and
a leaf in the tree represents every region: In contrast to
ordinary decision trees, the leaves t ∈ T have an associated
logistic regression function ft instead of just a class label [8].
The regression function ft takes into account a subset Vt ⊆ V
of all attributes present in the data (where we assume that
nominal attributes have been binarized for the purpose of
regression), and models the class membership probabilities as

Pr(G  j | X  x) 

Where
Or, equivalently

e

Fj ( x )

 k 1 e
j

Fk ( x )

(2)

Ideally, we want that our algorithm adapts to the dataset
inquestion: for small datasets where a simple linear model
oﬀers the best bias- variance tradeoﬀ, the logistic model ‗tree‘
should just consists of a single logistic regression model, i.e.
be pruned back to the root. For other datasets, a more
elaborate tree structure is adequate [7].

II. QUALITY OF SERVICE (QOS) PARAMETER
In this study we decided to compare companies and their
services according to quality of service parameters. IaaS
providers whose services can be purchased directly on-line
should provide quality service information. They were
selected based both on the general knowledge of companies in
this area and based on the availability of information about
them on the web. A few companies, ranging from the large
and well known to smaller, newer ones are chosen at the next
stage [9]. To do the comparison, some dimensions that try to
reflect important aspects of cloud computing, such as the
promise of reduced costs and economies of scale, the level of
service offered to customers, the flexibility in configuring
servers, and user concerns such as security, compliance, and
support are created. This process resulted in the following 14
criteria [9]:
1.Pricing Plan – Providers offer pay-as-you-go (usually hourly)
plans, monthly pricing plans, ―membership‖ discounts (where
the user receives a discount in usage rates in exchange for an
extra yearly payment), or any combination thereof. The more
options provided, the better, but the pay-as-you-go model is
the most interesting stand-alone option, since it allows for
more fine-grained usage control. Only the prominently
displayed payment plans were considered [10].
2. Average Monthly Price – Estimated cost in US$ for a 1
CPU, 2GB RAM cloud server (or the nearest best option),
averaged over datacenters for companies with location-based
pricing, and averaged over Windows/Linux servers. When
available, hourly pricing was used, based on 730- hour
months [10]. Otherwise, monthly pricing was used. Excludes
data transfer costs.
3. Service Level Agreement (SLA) – The uptime SLA offered
(regardless of past performance), in percentage points.
4. Number of Datacenters – The number of datacenters
offered as a choice when deploying cloud servers.
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5. Certifications – If the vendor has compliance- and securityrelated certifications, such as PCI or SAS 70.
TABLE I : EXAMPLES OF DATA FROM THE DATASET
Amazon
EC2

BitRefinery

GoDaddy

GoGrid

80,81

137

39,99

273,6

99,95%

100%

99,90%

100%

Datacenters

7

1

8

2

Certifications

Yes

Yes

No

No

Scale Up

No

Yes

No

Yes

Scale Out

Yes

Yes

Yes

Yes

Support

Poor

Extensive

Monitoring

Extensive

Poor

Poor

Poor

APIs

Extensive

None

None

Average

Yes

No

No

No

Oss

9

3

4

4

Instance Types

12

Configurable

5

1

0,12

0

0

0,29

0

0

0

0

Provider
Average Price
($)
SLA

Free Tier

Data Tout
(/GB)
Data Tin (/GB)

Extensive Extensive

13. Cost of Outbound Data Transfer – The cost, in US$, for
each GB of outbound data sent from the server. Companies
that offer a per second (Mbps) connection for free have costs
listed as zero.
14. Cost of Inbound Data Transfer – Same as above, but for
inbound data.
This table can be further used to, for instance, create a
numerical scoring system for the different providers. By
assigning numerical values to all dimensions, putting them
into a 0-1 scale and then applying weights, it is possible to
rank the providers according to the most desired
characteristics. If we assume that every dimension has the
same weight, and normalizing numerical values by the
maximum (or minimum) value, the top three providers would
be, in this order: Rackspace, OpSource and Amazon EC2.
Below is the sample Table 1 [11].
III. NEW METHOD APPROCHES
According to our approach, firstly we have to decide QoS
parameters, so we choose 14 qualities of service parameters
that listed above. After this step we have created a dataset
according to quality of service parameters as listed in Table 1.
To evaluate quality of service parameters we developed
software called CCSQ (cloud computing service quality).
After we create dataset some machine learning algorithms
applied to classify IaaS [11]. Lastly classification accuracy
were calculated and decided to best machine learning
algorithms.

6. Scale Up – If it is possible to scale up individual cloud
server instances by adding more memory, extra CPUs or more
storage space.
7. Scale Out – If it is possible to quickly deploy new server
instances.
8. Support – A three-level subjective scale:
Poor – Companies that only offer on-line forums for free; any
other support must be paid
Average – Companies that offer a single type of 24x7 support
for free (either phone- based or on-line chat), in addition to
forums
Extensive – Companies with multiple support offerings
included in the base price.
9. Monitoring – Another three-level subjective scale:
Poor – Companies that have no monitoring/alert solutions
integrated, requiring the deployment of third-party tools or
that extra services be purchased
Average – Companies with very simple integrated monitoring
tools (few indicators or no alerting)
Extensive – Companies with very complete integrated
monitoring tools offered for no additional cost
10. APIs – If the company offers APIs to interact with the
servers or not.
11. Free Tier – If the provider has a ―free trial‖ tier that
customers can use to test the service.
Supported operating systems – The number of supported
operating systems, regardless of version, available as a preconfigured image.
12. Number of Instance Types – The number of different
server configurations available. Some providers offer fully
customizable servers in terms of CPU, these are listed as
―configurable‖.

Fig 3: CCSQ Architecture

A. Applied Learning Algorithms
Four different classification algorithm is used. Accuracy
values were calculated after applying this classification
algorithms [12].
1) Multilayer Perceptron:
The network is a full-connected, three layer, feed-forward,
perceptron neural network. ―Fully connected‖ means that the
output from each input and hidden neuron is distributed to all
of the neurons in the following layer. ―Feed forward‖ means
that the values only move from input to hidden to output
layers; no values are fed back to earlier layers (a Recurrent
Network allows values to be fed backward). All neural
networks have an input layer and an output layer, but the
number of hidden layers may vary [13].
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Results of the work show that the Multilayer Perceptron
algorithm is 82,61% successfully in classifying.

TABLE IV: CLUSTERING RESULT

2) SMO (Sequential Minimal Optimizations ):
In the last few years, there has been a surge of interest in
Support Vector Machines (SVMs). SVMs have empirically
been shown to give good generalization performance on a
wide variety of problems such as handwritten character
recognition, face detection, pedestrian detection, and text
categorization. However, the using of SVMs is still limited to
a small group of researchers. One possible reason is that
training algorithms for SVMs are slow, especially for large
problems.
Another explanation is that SVM training
algorithms are complex, subtle, and difficult for an average
engineer to implement. This is generally faster, and has better
scaling properties for difficult SVM problems than the
standard SVM training algorithm. The new SVM learning
algorithm is called Sequential Minimal Optimization (or
SMO). Instead of previous SVM learning algorithms that use
numerical quadratic programming (QP) as an inner loop,
SMO uses an analytic QP step [13, 8].
Results of the work show that the SMO algorithm is 80, 10%
successful in classifying.

Result Classification

3) Simple Logistic / Logical Model Trees
Logistic Model Trees is an algorithm that developed for
supervised learning process by combining lineer regression
and tree structure.
Tree induction method and lineer
regression analysis are popular technics in executing
supervised learning for both nominal and numeric values.
LMT is defined as a study that combines two algorithms by
using liner regression method on the tree model leaves. It is
established that cross-validation method gives the optimum
performance [13, 8].
TABLE II: COMPARISON OF ACCURACY VALUE OF
CLASSIFICATION ALGORITHMS
Algorithm LMT Simple Multilayer SMO
name
Logistic Perceptron
Accuracy
Value

84.47 84.47
%
%

82.61
%

80.10
%

As pointed in Table 2, Simple Logistic and LMT algorithms
have the highest classification accuracy by %84.47.
Logistic Model Trees and Simple Logistic algorithms have the
same results because both algorithms are developed by using
logistic regression method. In this study, Logistic Model Trees
algorithm is used because of its better sufficiency.
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Diamond

88

Platinum

6

Gold

9

Silver

12

Bronze

In the study, it is aimed to create a quality standard suggestion
about infrastructure of cloud computing technology (Iaas) [2]
which is rather new in business.
In Table 3, confusion matrix is shown, is a result of execution
of Logistic Model Trees learning algorithm. As we can see
from matrix, out of 161 service data 136 of them are
successfully classified.
IV. CONCLUSION
In this study‘s dataset, 14 attributes are stated by choosing
cloud service provider models that belong to Cloud
Computing companies. As Cloud providers are gathered;
mixed dataset is composed by the big ones, well-known ones,
little ones and new ones. As 14 attributes are being chosen, it
is given extreme attention for these to reflect performances of
Cloud Providers ideally. For example, it includes performance
features of cloud providers such as economic aspects, service
level represented to clients, server configuration support,
security, compatibility support [13].According to Qos
parameters that have specified by studies, the best machine
learning algorithm that could separate cloud providers into 5
different quality classification has identified.Exposing the
dataset that has 14 attributes and 161 data sample to cluster
and classification functions, Simple Logistic and LMT have
the highest accuracy according to realization of various
learning algorithms. According to results and confusion
matrix in Table 3, data has separated to 5 different quality
levels. Results are shown in Chart 4. Example; Amazon EC2
as Diamond, Gogrid as Bronze, BitRefinery as Gold [15, 16].
This study is aimed to develop an approach on performance
analysis and comparison about cloud service providers which
their numbers are increasing on daily basis in the business. In
addition, it is aimed to create a quality standard suggestion
about infrastructure of cloud computing technology (Iaas)
which is rather new in business.

REFERENCES
TABLE III: CONFUSION MATRIX

[1]

[2]
[3]
[4]

[5]

225

Yashpalsinh Jadeja; Kirit Modi;―Cloud Computing - Concepts,
Architecture and Challenges‖, 2012 International Conference
on Computing, Electronics and
Electrical Technologies
[ICCEET],
Thoran Rodrigues ; January 20, 2012 , Comparing cloud
infrastructure-as-a-service providers
Özcan Rıza Yıldız; Bilişim Dünyasının Yeni Modeli:Bulut
Bilişim (Cloud Computing) ve Denetim
Windows Azure, http://www.windowsazure.com
GoogleAppEngine,http://www.google.comlenterprise/cloud/ap
pengine
Eucalyptus - elastic utility computing architecture.
http://eucalyptus.cs. Ucsb .edul

QoS Based a Novel Framework for Cloud Service Monitoring and Discovery in IaaS Level

[6]
[7]

[8]
[9]

[10]

[11]
[12]

[13]

[14]
[15]
[16]

Open nebula - the engine for data center virtualization and
cloud solutions. http://www.opennebula.org.
Marc Sumner, Eibe Frank, and Mark Hall: Speeding up
Logistic Model Tree Induction. In: 9th European Conference
on Principles and Practice of Knowledge Discovery in
Databases, 675-683, 2005.
Niels Landwehr, Mark Hall and Eibe Frank, June 10, 2004;
Logistic Model Trees
QoS Based Framework for Effective Web Services in Cloud
Computing - Debajyoti Mukhopadhyay, Falguni J. Chathly,
Nagesh N. Jadhav Journal of Software Engineering and
Applications, 2012, 5, 952-960
Shangguang Wang, Zibin Zheng, Qibo Sun, Hua Zou and
Fangchun Yang; Cloud Model for Service Selection ; IEEE
INFOCOM 2011 Workshop on Cloud Computing
Comparing cloud infrastructure-as-a-service providers By
Thoran Rodrigues January 20, 2012
Performance Measurement Of Cloud Computing ServicesSinung Suakanto, Suhono H Supangkat, Suhardi, Roberd
Saragih Bandung, Indonesia / International Journal on Cloud
Computing:Services and Architecture (IJCCSA),Vol.2, No.2,
April 2012
Chen E., Tao R., Zhao X., Channel equalization for OFDM
system based on the BP neural network, Proceedings of the 8th
IEEE International Conference on Signal Processing, 2006.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulut_bili%C5%9Fim
Service Performance and Analysis in Cloud Computing - Kaiqi
Xiong and Harry Perros
P. Patel, A. Ranabahu, and A. Sheth, "Service Level
Agreement in Cloud Computing," in Proceedings of the
Workshop on Best Practices in Cloud Computing:
lmplementation and Operationallmplications for the Cloud at
ACM OOPSL, Orlando, FL, Oct. 2009.

226

1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), 20-21 May 2013, Elazığ, Turkey

Control and Motion Planning for Mobile Robots
via a Secure Wireless Communication Protocol
Muhammed Çağrı KAYA1, Alperen EROĞLU2, Selim TEMIZER3
Middle East Technical University, Ankara / Turkey, {1mckaya | 2alperen | 3temizer} @ ceng.metu.edu.tr
Abstract — Mobile robot control is receiving considerably
more attention in current robotics research. Especially
unmanned vehicles are used in important missions such as bomb
disposal, patrolling borders of a country by unmanned aerial
vehicles (UAVs), etc. This usage increases the importance of
unmanned vehicles and they become a target of malevolent
people. In this study, a controllable robot system is designed with
a secure communication protocol. A Pioneer P3-DX robot is used
as a ground vehicle. The robot operates in two modes: manual
mode and autonomous mode. In the manual mode, an operator
controls the robot using hand gestures. A Microsoft® Kinect™
XBOX 360 device is used as the visual sensor and the human
operator commands are transferred wirelessly to the robot. Using
hand gestures provides a natural human-robot interaction
scheme and makes the application richer. Data received from the
visual sensor is first processed on a PC, and then transmitted to
the robot using an Arduino board and attached RF modules.
Hand gestures are defined off-line and detected in real time using
the OpenNI and NITE software frameworks. A simple sign
language consisting of the commands go left, go right, go forward,
save current position and change the command set has been
defined. The robot first saves its start position in the manual
mode and it is then controlled freely by the human operator
using the defined sign language. The robot switches to the
autonomous mode as soon as the operator commands the robot to
save its goal position. In the second mode, the robot continuously
and autonomously shuttles between the saved start and goal
positions. In both operational modes, the robot is capable of
autonomously avoiding any obstacles while performing its task.
While the human operator and the robot are communicating
with each other, it is possible for someone to listen to the wireless
communication and then to try to seize control of the robot. In
order to tackle this security problem, the operator can change the
whole set of commands at once. The operator can change the
commands manually or by activating a periodic changing mode.
This capability saves the system from various kinds of attacks.
Keywords — Arduino, autonomous robots, cyber warfare,
human-robot interaction, Kinect, secure communication, visual
sensing, wireless communication

I. INTRODUCTION

N

owadays it could be observed that the mobile robot
technologies have significantly been improved.
Unmanned aerial vehicles (UAVs), autonomous ground
vehicles (AGVs) and autonomous underwater vehicles
(AUVs) are widely used in security demanding tasks. These
vehicles mostly have a communication link with a control
center, and hence it is possible to control them manually, and
they usually can also operate autonomously as well. When

they are under the control of a human operator, the center
sends them action commands. For example, for a UAV, the
operator can command all 6 degrees of freedom, namely the
yaw, pitch, and roll angles and the x, y, and z coordinates of
the vehicle. Additionally, the operator can command the
vehicle to perform task-specific actions such as taking a photo
of a particular location, etc. Upon receipt of the operator
commands, the vehicle acts accordingly. Generally real-time
communication with the vehicle is desired. Also, the vehicle in
most cases must send back some information, too, such as the
photo of the desired location. This leads to a two-way
communication between the center or operator and the vehicle.
Even if an unmanned vehicle is fully autonomous, we still
need a link between us and the vehicle. Usually this is a
wireless link which makes the communication public and open
to tapping attempts. Malevolent people can try to tap in and
decipher the communication in order to capture the unmanned
vehicle. This can cause irrecoverable consequences. In 2011,
Iran claimed that its electronic warfare units seized control of
a United States UAV and brought it down with some damage
[1]. This event demonstrates that it is possible to take over the
control of a robot by using wireless communication.
In this study, our mobile robot is controlled by hand
gestures in order to provide human-robot interaction. These
hand gestures are then translated into a sign language. For
example, if one moves his hand to the right, this gesture
translates into a one byte long code, „R‟, and this sign is sent
to the robot by a wireless communication link. If someone
listens to the communication and can decipher our sign
language and then sends the same commands, she can in fact
control our robot. To avoid such cases, our system allows the
controller to change the sign language at will.
In wireless communication, there are various protocols and
algorithms that provide us a secure network [2]. For sending a
message by using a wired or a wireless communication
channel in a secure way, one may use cryptography [3, 4] as
well. In order to strengthen the wireless communication, we
developed a protocol/technique that depends on changing the
(syntax of the) language between the operator and the robot.
When the operator wants to change the language, she makes a
defined gesture and this gesture is translated into a sign. Then,
this sign tells the robot that the following bytes will constitute
its new sign language. This changing process could be done
manually as well as periodically in an autonomous fashion.
The periods are parametric, so, the user can define and modify
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the interval at any time.
Humans frequently use gestures together with speech or
also sometimes use just gestures to communicate with each
other. Recently, Ueno proposed two systems; a Symbiotic
Information System and a Human-Robot Symbiosis System
where humans and robots will communicate and co-operate
with each other, just like two human beings [5]. Based on this
study and also according to the current trend in this research
field, it becomes necessary to develop efficient and visionbased real-time gesture recognition systems to perform more
human-like interfacing between humans and robots [6-10].
This type of communication is chosen in this study in order to
provide a natural way of communication.
II. SYSTEM OVERVIEW

B. Pioneer P3-DX Mobile Robot
The Pioneer robot, depicted in Figure 3, has been selected
as the mobile platform in this study due to the following
advantages that it provides out of the box: First and foremost,
the Pioneer is a widely used research platform providing other
researchers with the capability to replicate and benchmark
published algorithms. Also, the base Pioneer system has an
embedded controller, two motors with 500-tick encoders, and
16 ultrasonic (sonar) sensors around the perimeter, which are
fully programmable through a number of open source software
development kits as well as application specific user code.
These specifications of Pioneer allowed us to utilize sonar
sensors and the embedded motion controller software for basic
obstacle avoidance, and to try our algorithms for long running
times provided by hot-swappable high-capacity batteries of the
platform [14].

Figure 3: Pioneer P3-DX Robot.
Figure 1: System and Its Components.

The hardware components used and the software developed
for this study will be detailed in the following sections. An
overall picture depicting the system organization is shown in
Figure 1.
A. Microsoft Kinect Technology
The Kinect sensor, shown in Figure 2, was introduced in
November 2010 by Microsoft [11]. A few software
frameworks such as OpenNI and NITE became available that
allow a personal computer to capture output from a Kinect
sensor. The Kinect contains an RGB camera and an IR-based
depth sensor that allow the unit to output three dimensional
positional data in real time. The Kinect data is organized as a
stream of two 640 × 480 images acquired at a rate of 30
frames per second (fps). One of these is an ordinary 24-bit
RGB video image. The other is an 11-bit depth image from
which positional data may be calculated. Those capabilities
allow easy recognition of hand gestures in real time [12, 13].

C. Arduino Mega 2560 and RF Modules
The Arduino Mega 2560 is a microcontroller board that
provides digital and analog input/output pins for easy
interfacing with a PC [15]. Many supporting hardware add-ons
have been produced that are compatible with the Arduino
board, extending its basic functionality in many ways, such as
providing RF communication capabilities, driving servo
motors, collecting GPS data, etc.
In this study two Arduino boards (one at the operator side,
the other at the robot side) have been used for communication
between the PC units and the RF units. UAN480S RF model
RF units provided wireless communication at 2400 bps with
sufficient (visual) ranges for our experiments.
D. Software
A few different software frameworks, application
programming interface (API) libraries and integrated
development environments (IDE) have been used together in
order to develop software for different parts of the system in
this study. They will be briefly introduced in this section.
On the operator side, OpenNI framework and NITE library
are used to access and process Kinect data using Java
programming language [12]. An important reason for using
OpenNI is its middleware support which allows the NITE
library and other third party components to be integrated. The
NITE library can interpret different hand movements as
gesture types. NITE gestures include pushing, swiping,
holding steady (i.e., no hand movement), waving, and hand
circling [13].
The software also generates a random sign language

Figure 2: Microsoft Kinect XBOX 360.
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manually or periodically by the use of Java programming
language. This is done on the operator side and generated
language is sent to the robot by wireless communication.
For the operator side, Processing IDE is used for all Kinect
related coding. The microcontroller on the Arduino board is
programmed using the Arduino programming language and
the Arduino IDE (based on Processing) [15]. Arduino
environment is fully open-source (both hardware and
software) which makes coding and uploading easy on
Windows, Linux and Mac OS X.
On the robot side, custom-built serial communication
software designed in C++ programming language is used for
communicating with the operator side. Then on the robot's PC,
ARIA API library is used to interface with the robotic
platform's sensors and actuators. This library provides a
framework for controlling and receiving data from multiple
mobile robot platforms as well as many accessories, and it
includes open source infrastructures and utilities useful for
writing robot control software, supporting network sockets,
and providing an extensible framework for client-server
network programming [14].
An open-source simulation software, MobileSim, proves to
be very useful in debugging and verifying algorithms that will
eventually be run on the physical robot. This software
replicates all robot sensors and actuators in simulation, and
allows for testing in a safe environment. We also made
extensive use of this software before conducting physical tests.

III. EXPERIMENTAL EVALUATION
In order to test the system, a sample usage scenario has
been determined in which there are two phases. In the first
phase, the operator is expected to interact with the robotic
platform, driving it remotely from a start position to an
operator-determined goal position through a freely selectable
path. Once the robot reaches the goal position and the operator
commands the robot to shift into autonomous mode, then the
robot shuttles between the two positions repeatedly. In both
phases, the robot automatically avoids all obstacles inside its
workspace. The purpose of the two-phased scenario was to
demonstrate natural human-computer interaction as well as to
show that this system could easily be put into practical and
functional use. As an example, an operator might be in charge
of an in-door delivery system with many robotic carriers, and
once the operator defines the start and goal positions
individually for each robot, the delivery might continue
without any further human intervention. Other usage scenarios
could easily be defined, such as the semi-automated
surveillance of a segment of a border, or manually driving the
robot into a dangerous zone for remote inspection and letting
it return back autonomously.
For obstacle avoidance, an algorithm based on the
subsumption architecture [16] has been utilized. One of the
layers in the architecture drives the robot according to operator
commands (or autonomously towards the next position in the
second phase), and another layer decelerates and/or stops the

robot and tries to steer it clear off the obstacles (detected using
sonars) with a higher precedence. The collective emergent
behavior effectively serves to achieve the mobility
requirements of the sample usage scenario.
We have 5 commands in total to operate the robot: move
forward, turn right, turn left, save your position and change the
command set. For each of these commands, there is a gesture
defined which were mentioned before. On the operator side,
these gestures are converted into a sign language. Then, when
a gesture occurs, corresponding sign is sent to the robot. As an
example, when the system is in the starting position, the robot
recognizes the character „C‟ that indicates a hand gesture to
define the “change command set” command online. When the
robot receives this command, it waits for 5 more bytes, each of
which replaces a gesture command with a randomly generated
new character and they collectively form the new sign
language of the robot.
Let us assume that our sign language is F, R, L, S and C
each of which is a sign for a gesture described above. And also
assume that, a third malicious person is watching our robot
and he is trying to detect and decipher radio frequency signals
between the operator and the robot. Then he realizes that as
the robot moves forward, the incoming command is „F‟, and
when the robot moves right the command is „R‟, etc. The
language commands can therefore be identified by watching
the behavior and matching it with the detected signal (with the
exception of “change command set” command, which might
not be easy to decipher logically in a short time). Then the
third person may begin to send commands to the robot and the
robot will act accordingly as it recognizes the language.
However, the actual operator will immediately recognize that
the robot is not totally under her control anymore. She then
can easily change the whole language in a single step,
rendering the captured control void and regaining control
(after which, the robot might be guided to a safer place
quickly).
It is also not easy to guess the command set, even though it
consists of one byte long commands. Because our command
set contains 5 commands, one has to try approximately 2565
possibilities in order to solve the whole set. However, before
this estimation, she also has to observe and detect the behavior
of the robot when the commands arrive.
IV. CONCLUSION
In this study, we proposed a secure communication protocol
between an operator and an unmanned ground vehicle. On the
operator side, the system recognizes dynamic hand gestures by
using a Kinect sensor and OpenNI software framework, and
uses them to remotely control a mobile robotic platform via a
secure communication protocol. Experimental evaluation
results show that we can easily recognize 3D hand gestures
and turn them into navigational control commands. Moreover,
a practical usage scenario also demonstrated safe operation as
a result of the dynamic obstacle avoidance capability built into
the system. While the operator and the robot are
communicating with each other, it is possible for someone to
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listen to the wireless communication and to try to seize the
control of the robot. In order to tackle this security problem,
the operator can change the commands that indicate the sign
language. We could change the commands manually or by
selecting a periodic changing mode. This capability saves the
system from various kinds of possible attacks.
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Abstract – The importance of the security of information systems
has been increasing for person, institution and organisations in
parallel to extraordinary advancements in the IT world. Many
studies has been done in order to provide security on information
systems. The purpose of these studies is to provide the security in
information and informatics system. For this purpose, used
security software is very important to protect belong to person,
institution or organizations. In this paper, prevalent used security
tools were examined in detail and these tools were categorised
according to functionality, usage area as 22 category. At the same
time, various solutions are listed to ensure the security of
information systems for person, institution and organizations. So,
constructive security policies that are important for safety
information system presented for fundemental of security
strategics are needed for personal or institutional factors.
Keywords – Computer Security,
Information Security, Spyware.
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Özet – Bilişim dünyasındaki olağanüstü gelişmelere paralel
olarak kişi, kurum ve kuruluşlar açısından bilgi sistemleri
güvenliğinin öneminde büyük ölçüde artan bir süreç
yaşanmaktadır. Bilgi sistemlerinde güvenliğin sağlanması için
birçok farklı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile bilgi
veya
bilgisayar
sistemlerinde
güvenliğin
sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kullanılan güvenlik
yazılımları kişi kurum ve kuruluşlara ait sistemlerin
korunmasında büyük önem taşımaktadır. Bu makale
çalışmasında, günümüzde yaygın olarak kullanılan güvenlik
araçları detaylıca incelenmiş ve bu araçlar işlevleri, kullanım
alanları gibi birçok özellikleri dikkate alınarak 22 farklı
kategoride sunulmuştur. Bununla birlikte kişi, kurum ve
kuruluşların bilgi sistemleri güvenliğinin sağlamasına yönelik
çeşitli çözüm önerileri sıralanmıştır. Böylece bilgi sistemleri
güvenliği konusunda önem arz eden sağlam güvenlik politikaları,
yararlı güvenlik araçları ve çeşitli güvenlik önlemleri sunularak,
kişisel veya kurumsal olarak ihtiyaç duyulan temel güvenlik
stratejileri ortaya konulmuştur.

iĢlemidir. Bilgi güvenliği, bilgisayar güvenliği ve bilgi
sigortası terimleri sıkça birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu
alanlar birbirleri ile alakalıdırlar ve kiĢisel veya kurumsal
mahremiyetin, bütünlüğün ve bilginin ulaĢılabilirliğinin
korunması hususunda ortak amaçlara sahiptirler.
Ġnternetin yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmasıyla
birlikte BiliĢim sistemlerindeki güvenlik açıkları da artmaya
baĢlamıĢtır. BiliĢim sistemlerindeki gizlilik, bütünlük ve
sürekliliğin sağlanması için birçok güvenlik ürünü ve projesi
geliĢtirilmiĢtir ve hala geliĢtirilmektedir. Bu makalede son
zamanlarda bilgi güvenliği araĢtırmalarında ön plana çıkmıĢ
olan güvenlik araçları üzerinde durulmuĢtur.
Bilgisayar ağ sistemlerinin yaygın olarak kullanılmaya
baĢlanmasıyla birlikte ağ üzerinden yapılan saldırılarda da
artıĢlar yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Saldırı olaylarının bir kısmına
bilinçsiz kullanıcılar neden olurken bir kısmına da bilerek
sisteme zarar vermek isteyen kötü niyetli kiĢiler neden
olmaktadır. 1980‘li yıllarda bilgisayar haberleĢmelerinde
TCP/IP protokol ailesi dünya çapında kabul görmüĢ ve
internet bu protokol aracılığı ile yaygınlaĢmıĢtır. Ġnternetin
yaygınlaĢması ile bilgisayar haberleĢmelerindeki atakların
sayısı ve çeĢidi de artmıĢtır [1]. Bu ataklar karĢısında kimlik
doğrulama, yetkilendirme, antivirüs programları gibi güvenlik
çözümleri geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġlk çıkan ataklar daha
çok basit kod yürütme, parola tahminleri gibi etkisi ve olasılığı
düĢük ataklar olmasına karĢın süreç içerisinde atakların
karmaĢıklığı ve etkileri artmıĢtır [2]. Buna karĢın bu atakları
kullanabilmek için gereken bilgi düzeyi düĢmüĢtür. Çünkü bu
bilgiler çoğunlukla internet üzerinden kontrolsüz olarak
yayılmıĢtır. ġekil 1‘de atakların zamana göre değiĢimleri,
etkileri ve onları kullanabilmek için gerekli bilgi düzeyi
görülmektedir [3].

Anahtar Kelimeler – Bilgisayar Güvenliği, Bilgi Güvenliği Araçları, Bilgi
Güvenliği, Casus Yazılımlar

I. GĠRĠġ
Bilgi güvenliği, bilgilerin izinsiz eriĢimlerden,
kullanımından, ifĢa edilmesinden, yok edilmesinden,
değiĢtirilmesinden veya hasar verilmesinden korunma

231

Bilgi Güvenliği Sistemlerinde Kullanılan Araçların İncelenmesi

ġekil 2: Bilgi Güvenliği Kavramları
ġekil 1: Atakların Zamana Göre DeğiĢimleri [4]

Bilgi güvenliği tehditleri arasında, organizasyon
bünyesinde çalıĢan kiĢilerin oluĢturabileceği bilinçli veya
bilinçsiz tehditler olarak tanımlayabileceğimiz iç tehditler çok
önemli bir yer tutmaktadır. Bilinçli tehditler iki kategoride ele
alınabilir. Birinci kategori, organizasyonda çalıĢan kötü niyetli
bir kiĢinin kendisine verilen eriĢim haklarını kötüye
kullanmasını içerir. Ġkinci kategori ise bir kiĢinin baĢka birine
ait eriĢim bilgilerini elde ederek normalde eriĢmemesi gereken
bilgilere eriĢerek kötü niyetli bir aktivite gerçekleĢtirmesini
kapsar. Veri tabanı yöneticisinin, eriĢtiği verileri çıkar
amacıyla baĢka bir firmaya satması ilk kategoriye verilecek
örnektir. Veri tabanı yöneticisi olmayan ve normalde veri
tabanına eriĢim hakkı bulunmayan birisinin eriĢim bilgilerini
bir Ģekilde elde ederek verileri elde etmesi ve bunu çıkarı için
kullanması ikinci kategoriye örnektir.
CSI (Computer
Security Institute) tarafından yapılan ankete göre
katılımcıların %44‘ü 2008 yılı içerisinde iç suiistimal
yaĢamıĢlardır [5]. Söz konusu oran, iç suistimallerin %50‘lik
virüs tehdidinden sonra ikinci büyük tehdit olduğunu
göstermektedir. Bu tür suistimallerin tespitinin zor olduğu ve
çoğunlukla organizasyon dıĢına bu konuda çok bilgi verilmek
istenemeyebileceği de düĢünülürse aslında %44‘lük oranın
daha büyük olduğu düĢünülebilir. Anket çalıĢmasında,
suistimal tabiri ile sadece bilinçli oluĢan iç tehditlerin
kastedildiği anlaĢılmaktadır.
II.
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ GÜVENLĠĞĠ
Bilgi güvenliği, bilgiyi yetkisiz eriĢimlerden koruyarak
gizliliğini (confidentiality) sağlamak, bilginin bozulmadan
tamlığını(bütünlük) ve doğruluğunu (integrity) sağlamak ve
istenildiği zaman eriĢilebilirliğini (availability) garanti
etmektir [6]. Bilgi güvenliği, içerisinde teknoloji (yazılım ve
donanım), insan, süreç, yöntem ve metodoloji gibi bir çok
kavramı barındıran ve biliĢim dünyası için oldukça yüksek
öneme haiz bir olgudur. Bu durum ġekil 2‘de gösterilmiĢtir.

Bilgi güvenliği denilince gizlilik, bütünlük ve
eriĢilebilirlik kavramları ön plana çıkmaktadır. Bilginin
gizliliği kavramı ile kastedilen, bilgiye sadece o bilgiye
eriĢmesi gereken kiĢi yada kiĢilerin eriĢimine izin verilmesidir.
Bilginin bütünlüğü kavramı ile kastedilen, bilginin tahrif
edilmeden, orijinal yapısı bozulmadan olduğu gibi
korunmasının sağlanmasıdır. Bilginin eriĢilebilirliği kavramı
ile kastedilen ise, bilgiye istenilen ve makul olan bir zamanda
eriĢilmesi ve bilginin kullanılmasıdır.
Bilgi güvenliğinin sağlanması için bilgi varlıklarının
korunması gerekmektedir. Bir kurum veya kuruluĢun kar
etmek, katma değer sağlamak, rekabet oluĢturmak ve
kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sahip olduğu
veya sahip olması gereken ürün, pazar, teknoloji ve
organizasyona ait bilgilerin tümü bilgi varlıkları olarak
tanımlanabilir. Bu bilgi varlıklarının fiziksel olarak korunması
için, fiziksel güvenliğin, transfer edilmesi gereken bilgilerin
sağlanması için iletiĢim güvenliğinin, bilgisayar sistemlerine
eriĢimlerin kontrol edilmesi için bilgisayar ve ağ güvenliğinin
sağlanması gerekmektedir. Bilgi güvenliğinin yüksek seviyede
sağlanabilmesi için bu farklı güvenlik türlerinin tamamının
organize bir Ģekilde sağlanması gerekmektedir [7]. Bilgi
güvenliği ile ilgili literatürde çeĢitli tanımlamalar mevcuttur.
Bilgi güvenliği, ―Bilginin bir varlık olarak hasarlardan
korunması, doğru teknolojinin, doğru amaçla ve doğru Ģekilde
kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kiĢiler
tarafından elde edilmesini önlemek ‖ olarak tanımlanır [8].
Bilgi güvenliği, bilginin bir varlık olarak ele alınması ve olası
hasarlardan korunması olarak tanımlanır [9].
Bilgi güvenliği, bilgi varlıklarına yetkisiz eriĢim ve
onları kullanım, açığa çıkarma, yok etme, değiĢtirme, bozma
gibi saldırı tehditlerinden verilerin korunması sürecidir [9-13].
Bilgi güvenliği, bilginin sadece eriĢim yetkisi verilmiĢ
kiĢilerce eriĢilebilir olduğunu garanti etme, bilginin ve iĢleme
yöntemlerinin doğruluğunu ve bütünlüğünü temin etme ve
yetkili kullanıcıların, gerek duyulduğunda bilgiye ve iliĢkili
kaynaklara
eriĢebileceklerini
garanti
etme
olarak
tanımlanmaktadır [14].
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kaynaklarının eriĢilebilirlik, bütünlük ve gizliliği üzerindeki
risk etkilerinin azaltılarak disipline edilmesidir [15].
BS 7799 bilgiyi, diğer bütün önemli iĢ varlıkları gibi bir
kurum açısından değeri olan ve bu yüzden korunması gereken
bir varlık olarak tanımlamaktadır. Bilgi güvenliği; iĢ
sürekliliğini sağlamak, iĢ hasar zararlarını asgari düzeye
indirgemek, yatırım geri dönüĢü, getirilerini ve iĢ fırsatlarını
azami düzeye çıkartmak amacıyla bilgiyi çok çeĢitli tehditlere
karĢı korur [16].
Literatürdeki bu tanımlara bakıldığı zaman bilgi
güvenliği kavramına çeĢitli açılardan bakıldığı görülebilir.
Bilgiye sürekli olarak eriĢimin sağlanması gereken bir
ortamda, bilginin kaynağından hedefine kadar gizlilik
içerisinde, bozulmadan, değiĢikliğe uğramadan ve baĢkaları
tarafından ele geçirilmeden iletilmesi süreci ve iĢlemleri bilgi
güvenliği olarak tanımlanır.
A. Kişisel Güvenlik Önlemleri ve Uygulamaları
Bilgi sistemlerindeki teknolojik geliĢmeler, insan
refahına olumlu katkılar sağlamıĢsa da suç kavramı ve
suçluların izlediği yöntemlerde de bir takım değiĢimin
yaĢanmasına sebep olmuĢtur. Çünkü bilgi sistemleri ortamları
birçok yeni suç çeĢidinin ortaya çıktığı bir alan haline
gelmiĢtir. Bu sebeple bilgi güvenliği kavramının önemi de
artan bir seyir izlemektedir. Özellikle internetin,
küreselleĢmenin hızlanmasına olan katkısı, rekabetin küresel
boyutlara eriĢmesi ve artması, kar marjlarının düĢmesi ve
müĢteri memnuniyetinin daha önemli hale gelmesi gibi
nedenlerle doğru karar ve strateji geliĢtirmek isteyen kiĢi,
kurum ve kuruluĢlar mümkün olduğunca fazla veriyi
depolamak istemektedirler. KiĢisel bilgilerin daha ziyade
sayısal ortam kullanılarak depolanması ve iĢlenmesi ise bu
verilerin kötüye kullanılma riskini artırmaktadır. KiĢisel
verilerin türlü Ģekillerde kötüye kullanılması sadece
teknolojinin bir sonucu değildir. Bilgisayarlar ve internetin ağ
etkisi, mahremiyetin ihlalinde ve kiĢilere ait veriler
kullanılarak suç iĢlenmesinde hızlandıran etkiye sahiptir.
Biyometrik karakterlerle tanımlama yapılmasını sağlayan
teknolojiler, DNA bankaları, gözetim araçlarındaki artıĢ,
sokakları bile gözlemleyen kameralar, veri madenciliği, RFID
vb. araçlar bu bilgilerin manipülasyonu ve kötüye kullanılması
risklerini de beraberinde getirmiĢtir. Günümüzde yaygın
olarak kullanılan sosyal paylaĢım siteleri kiĢisel verilerin
elektronik ortam kullanılmak suretiyle tutulmasını sağlayarak,
küresel ölçekte kiĢilerin iletiĢimini kolaylaĢtıran bir hizmet
olmakla beraber, büyük bir iktisadi faaliyetin de kaynağı
durumundadır. Bu sosyal siteler, barındırdıkları kiĢisel
verilerin çalındığı, satıldığı, fotoğrafların kötüye kullanıldığı,
yani kiĢiye ait bilgilerin kontrol edilemez olduğu bir ortam
halini almaya baĢlamıĢtır [17].

KiĢisel bilgi güvenliği önlemi olarak aĢağıda maddeler halinde
verilen siber saldırı türlerine karĢı çeĢitli güvenlik
önlemlerinin alınması tavsiye edilebilir;
 Program manipülasyonu,
 Sahtekârlık ve taklit,
 EriĢim araçlarının çalınması,
 Kimlik çalma,
 Ticari bilgi çalma,
 Ġstihbarat amaçlı faaliyetler,
 Takip ve gözetleme,
 ―Hack‖ leme,
 Virüsler, solucanlar(worms), truva atları (Slammer,
MsBlaster, Sobig vb.),
 Ajan yazılım (spyware),
 Spam,
 Hizmeti durduran saldırılar.
Tüm bu siber saldırı türleri bilinmeli, kiĢisel farkındalık ve
bilgi güvenliği bilinci geliĢtirilmeli ve bu gibi saldırılar için
gerekli korumayı sağlayan yazılımsal ve donanımsal destek
üniteleriyle kiĢisel bilgi güvenliği sağlanmalıdır.
B. Kurumsal Güvenlik Önlemleri ve Uygulamaları
KiĢilerin bilgi güvenliği önem arz ederken, bundan daha
önemlisi, kiĢilerin güvenliğini doğrudan etkileyen kurumsal
bilgi güvenliğidir. Her birey bilgi sistemleri üzerinden hizmet
alırken veya hizmet sunarken kurumsal bilgi varlıklarını
doğrudan veya dolaylı olarak kullanmaktadır. Bu hizmetler
kurumsal anlamda bir hizmet alımı olabileceği gibi, bankacılık
iĢlemleri veya bir kurum içerisinde yapılan bireysel iĢlemler
de olabilir. Kurumsal bilgi varlıklarının güvenliği
sağlanmadıkça, kiĢisel güvenlik te sağlanamaz [18, 19].
Bilgiye sürekli olarak eriĢilebilirliğin sağlandığı bir
ortamda, bilginin göndericisinden alıcısına kadar gizlilik
içerisinde, bozulmadan, değiĢikliğe uğramadan ve baĢkaları
tarafından ele geçirilmeden bütünlüğünün sağlanması ve
güvenli bir Ģekilde iletilmesi süreci bilgi güvenliği olarak
tanımlanabilir [18]. Kurumsal bilgi güvenliği ise, kurumların
bilgi varlıklarının tespit edilerek zafiyetlerinin belirlenmesi ve
istenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunması amacıyla gerekli
güvenlik analizlerinin yapılarak önlemlerinin alınması olarak
düĢünülebilir.
Kurumsal bilgi güvenliği insan faktörü, eğitim, teknoloji
gibi birçok faktörün etki ettiği tek bir çatı altında yönetilmesi
zorunlu olan karmaĢık süreçlerden oluĢmaktadır. Bu süreçlerin
yönetilmesi, güvenlik sistemlerinin uluslararası standartlarda
yapılandırılması ve yüksek seviyede bilgi güvenliğinin
sağlanması amacıyla tüm dünyada kurumsal bilgi güvenliğinin
yönetiminde standartlaĢma çalıĢmaları hızla sürmektedir.
StandartlaĢma konusuna önderlik eden Ġngiltere tarafından
geliĢtirilen BS–7799 standardı, ISO tarafından kabul görerek
önce ISO–17799, sonrasında ise ISO–27001:2005 adıyla
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dünya genelinde bilgi güvenliği standardı olarak kabul
edilmiĢtir [19]. Ülkemizde Avrupa Birliği Uyum Kriterlerinde
de adı geçen bu standartların uygulanması konusunda yapılan
çalıĢmalar yetersiz olup bu standardı uygulayan kurum ve
kuruluĢların sayısı yok denecek kadar azdır. ISO–27001:2005
standardı ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
tarafından TS ISO/IEC 27001 ―Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi‖ standardı adı altında yayınlanmıĢ ve belgeleme
çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bu standart kapsamında kurumsal
bilgi
varlıklarının
güvenliğinin
istenilen
düzeyde
sağlanabilmesi amacıyla; gizlilik, bütünlük ve eriĢilebilirlik
gibi güvenlik unsurlarının kurumlar tarafından sağlanması
gerekmektedir [19]. ISO 27001‘in öngördüğü bir BGYS
kurmak kurumlara birçok yarar sağlayacaktır. BGYS kurma
adımlarının izlenmesi sonucunda kurum her Ģeyden önce bilgi
varlıklarının farkına varacaktır. Hangi varlıklara sahip
olduğunu ve bu varlıkların önemini anlayacaktır. Risklerini
belirleyip yöneterek en önemli unsur olan iĢ sürekliliğini
sağlayabilecektir. ĠĢ sürekliliğinin sağlanması kurumun
faaliyetlerine devam edebilmesi anlamına gelmektedir.
Bilgiler korunacağından, bu durum kurumun iç ve dıĢ
paydaĢlarında bir güven duygusu oluĢturur, motivasyon sağlar.
Daha iyi bir çalıĢma ortamı yaratılmasına katkı sağlar.
Kurum, kuruluĢ ve iĢletmelerin belirli güvenlik standartları
çerçevesinde bilgi güvenliğini sağlayarak iç ve dıĢ tehditler
karĢısında zarar görmeden veya en az zararla iĢ sürekliliklerini
devam ettirebilmeleri için bilgi güvenliği standartlarını kendi
kuruluĢlarında uygulamaları artık neredeyse bir zorunluluk
haline gelmiĢtir [20].
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN
GÜVENLĠK ARAÇLARI
Bilgisayar sistemlerinin güvenliklerini sağlama amacıyla
birçok çalıĢma yapılır. Bu çalıĢmalar genelde sisteme;
güvenlik duvarları kurmak, saldırı tespit sistemleri kurmak,
güvenli iletiĢim protokolleri sağlamak, zarar verici kodlara
karĢı yazılımlar kullanmak gibi çözümler olabilir. Fakat tüm
bu yapılan çalıĢmalardan sonra bile sistemde saldırganların
faydalanabileceği açıklar olabilir. Bu açıklar çeĢitli güvenlik
araçları kullanılarak tespit edilebilir ve gerekli önlemler
alınabilir. Güvenlik araçları ayrıca sistemi izleme olanağı da
sunarlar. Var olan güvenlik araçları genelde bilgisayar
sistemlerine saldırı amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Buradaki temel
düĢünce sistemin açıklarını saldırganlardan önce ortaya
çıkarmak ve gerekli önlemleri almaktır [11].
III.

Bilgisayar güvenliği, elektronik ortamlarda verilerin veya
bilgilerin saklanması ve taĢınması esnasında bilgilerin
bütünlüğü bozulmadan, izinsiz eriĢimlerden korunması için,
güvenli bir bilgi iĢleme platformu oluĢturma çabalarının
tümüdür. Bunun sağlanması için duruma uygun güvenlik

politikasının belirlenmesi ve uygulanması gereklidir. Bu
politikalar;
 Etkinliklerin sorgulanması,
 EriĢimlerin izlenmesi,
 DeğiĢikliklerin kayıtlarının tutulup değerlendirilmesi,
 Silme iĢlemlerinin sınırlandırılması,
gibi bazı kullanım Ģekillerine indirgenebilmektedir.
Bilgisayar teknolojilerinde yer alan bilgisayar
güvenliğinin amacı ise: "KiĢi ve kurumların bu teknolojileri
kullanırken karĢılaĢabilecekleri tehdit ve tehlikelerin
incelemelerinin yapılarak gerekli önlemlerin önceden
alınmasıdır". Bilgi ve bilgisayar güvenliği daha genel
anlamda, güvenlik konularını detaylı olarak ele alan "Güvenlik
Mühendisliği"nin bir alt alanı olarak görülmektedir. Bilgisayar
güvenliği geniĢ anlamda bir koruyucu mekanizma olarak
düĢünüldüğünde, kiĢisel veya kurumsal bilgisayarlar için genel
olarak aĢağıdaki maddelerin hepsinin veya bazılarının
uygulanması gerekmektedir:
 Kötücül yazılım (virüs, backdoors vb.) koruma
yazılımlarının kurulu olması,
 Bu yazılımların ve iĢletim sistemi hizmet paketlerinin ve
hata düzeltme ve güncellemelerinin düzenli aralıklarla
yapılması,
 Bilgisayarda Ģifre korumalı ekran koruyucu kullanılması
 KurmuĢ olduğunuz yazılımların paylaĢıma açık olup
olmadığının kontrol edilmesi,
 Bilgisayar baĢından uzun süreliğine ayrı kalındığında
sistemden çıkılması
 Kullanılan Ģifrelerin tahmininin zor olacak Ģekilde
belirlenmesi
 Bu Ģifrelerin gizli tutulması ve belirli aralıklarla
değiĢtirilmesi
 Disk paylaĢımlarında dikkatli olunması
 Ġnternet üzerinden indirilen veya e-posta ile gelen
dosyalara dikkat edilmesi
 Önemli belgelerin parola ile korunması veya Ģifreli olarak
saklanması
 Gizli veya önemli bilgilerin e-posta, güvenlik sertifikasız
siteler gibi güvenli olmayan yollarla gönderilmemesi
 Kullanılmadığı zaman internet eriĢiminin kapatılması
 Önemli bilgi ve belgelerin düzenli aralıklarla yedeklerinin
alınması
 ĠĢletim sistemi güncelleĢtirmelerinin yapılması [10].
gibi önlemler, basit gibi gözükebilecek ama hayat kurtaracak
önlemlerden bazılarıdır.
Bu bölümde bilgi güvenliği sistemlerinde yaygın olarak
kullanılan güvenlik araçları genel özellikleri ile tanıtılacaktır.
Tablo 1‗de bazı güvenlik araçları yeteneklerine göre
kategoriler halinde gösterilmiĢtir [22].
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Tablo 1: Bilgisayar Sistemlerinde Sıklıkla Kullanılan Bazı Güvenlik Araçları [22]
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kötücül yazılım temizleyici (Antimalware)
Uygulamaya özel tarayıcılar (Application-specific scanners)
Web tarayıcı araçları (Web Browser-Related)
ġifre kırıcılar (Password crackers)
ġifreleme araçları (Encryption tools)
Hata ayıklayıcılar (Debuggers)
Güvenlik duvarları (Firewalls)
Adli biliĢim araçları (Forensics)
Otomatik böcek bulma programları (Fuzzers)
Genel amaçlı araçlar (General purpose tools)
Saldırı tespit sistemleri (Intrusion detection systems)
Paket iĢçiliği araçları (Packet crafting tools)
Port tarayıcılar (Port scanners)
Rootkit dedektörleri (Rootkit Detectors)
Güvenlik odaklı iĢletim sistemleri (Security-oriented operating
systems)
Paket koklayıcıları (Packet sniffers)
Güvenlik açığı sömürü araçları (Vulnerability exploitation tools)
Ağ trafiği izleme araçları (Traffic monitoring tools)
Güvenlik açığı tarayıcıları (Vulnerability scanners)
Web proxy araçları (Web proxies)
Web güvenlik açığı tarayıcıları (Web vulnerability scanners)
Kablosuz ağ araçları (Wireless tools)

A. NMAP
NMap (Network mapper) ağ araĢtırmasında ve güvenlik
denetlemelerinde kullanılan açık kaynak kodlu bir programdır.
GeniĢ ölçekli ağları tarama amacıyla tasarlanmasının yanında
tek bir konak üzerinde de verimli bir Ģekilde çalıĢabilir. IP
paketleri göndererek ağ üzerinde aktif olan bilgisayarları
gösterir. Ayrıca bu bilgisayarlar üzerindeki ağa sunulan
uygulamaları tespit edebilir, bu bilgisayarların kullandığı
iĢletim sistemleri ve güvenlik duvarlarını bulabilir. Nmap
birçok iĢletim sistemi üzerinde çalıĢabilir ve GNU GPL
lisansıyla dağıtılır. NMAP yazılımı Matrix Reloaded, Die
Hard 4, The Bourne Ultimatum gibi birçok filmde hackerların
bilgisayarlarında kullandıkları yazılımdır [11].
B. NESSUS
Güçlü ve güncel bir uzaktan tarama aracıdır. Birçok
UNIX türevi üzerinde ve Windows‘ta çalıĢabilme özelliğine
sahiptir. Nessus uyumlu ek yazılımları, arayüzleri ile çok
kullanıĢlı bir güvenlik aracıdır. 1200'ün üzerinde güvenlik
açığını yakalayabilir ve bunlar hakkında çeĢitli biçimlerde
raporlar sunabilir (HTML, LaTeX, ASCII, vs.) [11]. Nessus'un
önemli özelliklerinden biri olarak bilinen, kurallara bağlı
olmadan tarama yapabilmesidir. Örneğin 1234 numaralı portta
çalıĢan bir web sunucusunu tespit edebilir ve güvenlik
taramasından geçirebilir. Bulduğu açıklar için kullanıcıya
güvenlik çözümleri önerebilir.
C. WIRESHARK
UNIX ve Windows platformları için ücretsiz bir ağ
protokolü analizcisidir. Canlı bir ağdan veya daha önceden

diske kaydedilmiĢ bir ağ verisi üzerinde çalıĢarak ağ
incelemesi yapar. Kullanıcı, interaktif bir Ģekilde incelenen
veri hakkında ayrıntılı bir bilgi alabilir. Bu bilgi tek bir paket
için de söz konusudur. Güçlü özellikleri arasında zengin bir
süzme diline sahip olması ve TCP oturumunu birleĢtirerek
analiz imkanı sağlaması vardır. Wireshark programı ethereal
olarak adlandırılan programın yenilenmiĢ versiyonudur.
Wireshark 750 den fazla protokolü analiz etme özelliğine
sahiptir. Belirli kriterlere göre filtreleme yapabilmesi de
kullanımını kolaylaĢtırmaktadır. Diğer paket yakalama
yazılımlarının dosyalarını da açabilmektedir.
D. SNORT
IP ağları için gerçek zamanlı trafik analizi yapabilen ve
paket kaydedebilen açık kaynak kodlu bir sızma belirleme
sistemidir. Protokol analizi, içerik araĢtırması/eĢlemesi dahil
daha birçok inceleme yaparak saldırıları veya yoklamaları
(tampon taĢırma, gizli port taraması, CGI saldırıları, SMB
yoklamaları, OS belirleme, vs.) tespit edebilir. Snort izin
verilen/verilmeyen trafik tanımlanması için esnek bir kural
yazma diline ve modüler bir tespit etme motoruna sahiptir.
Ayrıca, çeĢitli alarm mekanizmaları sayesinde herhangi bir
saldırı tespitinden sonra kullanıcıyı uyarır.
E. TCPDUMP
Ağ izleme ve veri inceleme yapmaya olanak veren en
eski ve en çok sevilen ağ analiz (dinleme) programıdır. Ağ
hareketlerini inceleme amacıyla kullanılır. Verilen deyimleri
eĢleyerek bir ağ ara yüzündeki paket bilgilerini gösterebilir.
Nmap,
Tcpdump'ın altyapısını oluĢturan libpcap paket
yakalama kütüphanesini kullanır. Günümüzde Tcpdump çok
kullanılmamakla beraber ağ inceleme için genellikle wireshark
kullanılmaktadır.
F. DSNIFF
Ağ denetlemesi ve içeri sızma testleri yapmaya yarayan
bir araçlar takımıdır. Dsniff; filesnarf, mailsnarf, msgsnarf,
urlsnarf ve webspy gibi programlar içerir. Bu programlar pasif
bir Ģekilde ağı dinleyerek ilgi çeken verinin (ġifreler,
epostalar, vs.) yakalanmasını sağlarlar. Arpspoof, dnsspoof,
ve macof normalde bir saldırganın eriĢemeyeceği ağ trafiğine
(2. katman) ulaĢmasını sağlar. Sshmitm ve webmitm araçları
da yönlendirilmiĢ HTTPS ve SSH bağlantıları için araya girme
saldırılarında kullanılır.
G. GFI LANguard
Windows platformları için ücretli bir ağ güvenliği tarama
aracıdır. LANguard ağı tarayarak her makine için çeĢitli
bilgiler sunar. Bu bilgiler makinelerin hangi servis paketlerini
kullandığı, eksik güvenlik yamaları, herkese açık paylaĢımları,
açık portları, çalıĢan servisler/uygulamalar ve zayıf Ģifreler
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olabilir. Tarama sonuçları HTML formatında raporlanır ve
sorgulanabilir. Web sayfasında deneme sürümü mevcuttur.
H. ETTERCAP
Ethernet ağlarında kullanılan terminal tabanlı bir
koklama (sniff)/araya girme/kaydetme aracıdır. Aktif ve pasif
olarak, Ģifreli olanlar dâhil birçok protokolü izleyebilir ve
araya girebilir. KurulmuĢ bir bağlantıya veri enjeksiyonu
yapma ve hızlı bir Ģekilde süzme yapma özellikleri vardır.
Uyumlu ek yazılımları vardır. Anahtarlamalı ağda olduğunu
anlayabilir ve iĢletim sistemi izlerini kullanarak ağ
geometrisini çıkarabilir.

olarak ortaya çıkan bu platformu 2009 yılında Rapid7 satın
almıĢtır ve böylece bu yazılımın ticari varyasyonları çıkmıĢtır.
Günümüzde limitli kullanım sunan Framework yapısı hala
ücretsizken, geliĢmiĢ versiyonları yıllık üç bin dolar
değerindedir.
M. BURP SUITE
Web atakları için kullanılabilecek çok güçlü bir tümleĢik
platformdur. Web saldırılarını kolaylaĢtırmak ve hızlandırmak
için çok çeĢitli arabirimler ve araçlar içerir. Ücretsiz bir
deneme sürümü de mevcuttur.

I. JOHN THE RIPPER
John the Ripper çok güçlü bir Ģifre kırma aracıdır. Hızlı
bir Ģekilde çalıĢma ve birden çok platform için Ģifre özü kırma
özelliklerine sahiptir. UNIX'in neredeyse her versiyonu dâhil
DOS, Windows, BeOS ve OpenVMS'te çalıĢabilir.

N. W3AF
W3af, web uygulama açıklarını bulmak, istismarları
tespit etmek için son derece güçlü, popüler ve esnek bir
yazılımdır. Kullanımı ve geniĢletilmesi kolaydır. Web
değerlendirme ve korunmasızlık sömürücü eklentileri vardır.
En güçlü web penetrasyon araçlarından biridir.

İ. TRIPWIRE
Bütünlük kontrolü yapan araçların büyük babası olarak
tanımlanan tripwire belirlenen dosya ve dizinlerin zaman
içinde bütünlüklerinin bozulup bozulmadığını araĢtırır.
Düzenli bir Ģekilde sistem dosyalarını kontrol ederek herhangi
bir değiĢiklik halinde sistem yöneticisini uyarır. Linux için
ücretsiz bir versiyonu olmakla birlikte diğer platformlar için
ücretli bir yazılımdır.

O. SCAPY
Scapy etkili interaktif bir paket manipülasyon, paket
üretici, ağ keĢif ve paket dinleme aracıdır. Scapy düĢük seviye
bir araç olup, Python dili ile etkileĢim kurabilir. Scapy paket
yada paket kümeleri oluĢturmak, bunları iĢlemek, hat
üzerinden göndermek, hat üzerindeki diğer paketlerin
dinlenmesi, soruların ve cevapların eĢleĢtirilmesi için sınıflar
sağlar.

J. SUPERSCAN
Windows tabanlı çalıĢan ve kapalı kaynak olan superscan
yazılımı kullanıĢlı port tarama yazılımlarından olup IP
aralığına dayalı port taraması yapar. Sadece TCP değil UDP
taramalarını da yapabilmektedir.

P. SQLMAP
Sqlmap açık kaynak kod bir penetrasyon test aracıdır.
Saldırı tespiti, korunmasızlık sömürücü ve Sql enjeksiyon
açıklarını bulma gibi iĢlemlerde otomatik olarak iĢlem yapan
çok güçlü bir araçtır.

K. CAIN & ABEL
Ağ yöneticileri, güvenlik uzmanları ve geliĢtiriciler için
geliĢtirilmiĢ hedef ağda paket analizi yapma, ağdan Ģifre gibi
bilgileri çekme, encrypt edilmiĢ Ģifreleri Brute Force ve
Cryptanalysis metotları ile çözme gibi iĢlevlerinin yanında
kötü niyetli kullanılmak istendiğinde tam bir silaha
dönüĢebilmektedir. ARP Poison alanında da en iyi
sayılabilecek yazılımlardan biridir. Güvenli protokollerde bile
ARP poison yaparak paket analizi yapabilir, ĢifrelenmiĢ veriyi
okuyabilir. Ayrıca Cain & Abel Microsoft iĢletim sistemleri
için bir password kırma aracı olarak da kullanılabilmektedir.
Cain & Abel programının Linux sistemler için kullanılan
formatı DSniff programıdır.

IV. KĠġĠSEL VE KURUMSAL AÇIDAN GÜVENLĠK
STRATEJĠLERĠ
Güvenlik politikaları kurum veya kuruluĢlarda kabul
edilebilir güvenlik seviyesinin tanımlanmasına yardım eden,
tüm çalıĢanların ve ortak çalıĢma içerisinde bulunan diğer
kurum ve kuruluĢların uyması gereken kurallar bütünüdür
[21]. Kurumsal bilgi güvenliği politikası, kurum ve
kuruluĢlarda bilgi güvenliğinin sağlanması için tüm bilgi
güvenlik faaliyetlerini kapsayan ve yönlendiren talimatlar olup
kurumsal bilgi kaynaklarına eriĢim yetkisi olan tüm
çalıĢanların uyması gereken kuralları içeren belgelerdir. Bilgi
güvenliği politikaları her kuruluĢ için farklılık göstersede
genellikle çalıĢanın sorumluluklarını, güvenlik denetim
araçlarını, amaç ve hedeflerini kurumsal bilgi varlıklarının
yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli iĢlevlerin
korunmasını düzenleyen kurallar ve uygulamaların açıklandığı
genel
ifadeleri
içermektedir.
Politikalar
içerisinde;
gerekçelerin ve risklerin tanımlandığı, kapsadığı bilgi

L. METASPLOIT
Metasploit, 2004 yılında piyasaya çıkan, korunmasızlık
sömürücülerin geliĢtirilmesi, test edilmesi ve kullanılması için
geliĢtirilen açık kaynak kodlu yazılımdır. Tamamıyla ücretsiz
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varlıkları ve politikadan sorumlu olan çalıĢanların ve
gruplarının belirlendiği, uygulanması ve yapılması gereken
kuralların, ihlal edildiğinde uygulanacak cezai yaptırımların,
teknik terimlerin tanımlarının ve düzeltme tarihçesinin yer
aldığı 7 bölümden oluĢur [19]. Kurumsal güvenlik politikası
içerisinde bulunması gereken bölümler Tablo 2‘de
özetlenmiĢtir. Belirli konularda çalıĢanın daha fazla
bilgilendirilmesi, dikkat etmesi gereken hususlar, ilgili
konunun detaylı bir Ģekilde ifade edilmesi istendiğinde alt
politikalar geliĢtirilmelidir. Örneğin kullanıcı hesaplarının
oluĢturulması ve yönetilmesi, Ģifre unutma, Ģifre değiĢtirme,
yeni Ģifre tanımlama gibi durumlarda uyulacak kurallar alt
politikalar aracılığı ile açıklanmalıdır [19].
Tablo 2: Güvenlik Politikası [19]
Bölüm Adı
Genel
Açıklama
Amaç

İçerik
Politikayla ilgili gerekçeler ve buna bağlı risklerin
tanımlamasını kapsar
Politikanın yazılmasındaki amaç ve neden böyle bir
politikaya ihtiyaç duyulduğunu açıklar

Kapsam

Politikaya uyması gereken çalıĢan grupları (ilgili bir
grup veya kurumun tamamı) ve bilgi varlıklarını
belirler.
Uygulanması ve uyulması gereken kuralları veya
politikaları içerir.
Politika ihlallerinde uygulanacak cezai yaptırımları
açıklar.
Teknik terimler ile açık olmayan ifadeler listelenerek
açıklanır.
Politika içerisinde yapılan değiĢiklikler, tarihler ve
sebepleri yer alır.

Politika
Cezai
Yaptırımlar
Tanımlar
Düzeltme
Tarihçesi

E-posta gönderme ve alma konusunda, üst yönetimin
kararlarını, kullanıcının uyması gereken kuralları ve diğer
haklarını alt politika içerisinde ifade etmek bir baĢka örnek
olarak verilebilir. Alt politikayla üst yönetimin, gerekli
gördüğünde çalıĢanlarının epostalarını okuyabileceği, epostalar yoluyla gizlilik dereceli bilgilerin gönderilip
alınamayacağı gibi hususlar, e-posta alt politikası içerisinde
ifade edilebilir. Alt politikalar içerisinde, izin verilen
yazılımlar, veri tabanlarının nasıl korunacağı, bilgisayarlarda
uygulanacak eriĢim denetim ölçütleri, güvenlikle ilgili
kullanılan yazılım ve donanımların nasıl kullanılacağı gibi
konular da açıklanabilir.
Kurumsal bilgi güvenliği politikaları kuruluĢların
ihtiyaçları doğrultusunda temel güvenlik unsurlarının (gizlilik,
bütünlük, eriĢilebilirlik, vb.) bazıları üzerinde yoğunlaĢabilir.
Örneğin askeri kurumlarda, bilgi güvenliği politikalarında
gizlilik ve bütünlük unsurları ön plana çıkmaktadır. Askeri bir
savaĢ uçağının kalkıĢ zaman bilgilerinin onaylanıp yürürlüğe
girmesi için düĢmanlar tarafından görülmemesi (gizlilik) ve
değiĢtirilmemesi (bütünlük) gereklidir. Bir diğer örnek ise kâr
amacı gütmeyen kurumlarda uygulanan bilgi güvenliği
politikalarında genellikle eriĢilebilirlik ve bütünlük unsurları

ön planda gelmektedir. Üniversite sınav sonuçlarının
açıklandığı yükseköğretim kurumunda uygulanan güvenlik
politikasında öğrenciler sınav açıklandıktan sonra istediği
zaman diliminde (eriĢilebilirlik) doğru bir Ģekilde (bütünlük)
sınav sonuçlarına bakabilmelidir [19].
Ġyi bir güvenlik politikası, kullanıcıların iĢini
zorlaĢtırmamalı, kullanıcılar arasında tepkiye yol açmamalı,
kullanıcılar tarafından uygulanabilir olmalıdır. Politika,
kullanıcıların ve sistem yöneticilerinin eldeki imkânlarla
uyabilecekleri ve uygulayabilecekleri yeterli düzeyde yaptırım
gücüne sahip kurallardan oluĢmalıdır. Alınan güvenlik
önlemleri ve politikaları uygulayan yetkililer veya birimler
yaptırımları uygulayabilecek idari ve teknik yetkilerle
donatılmalıdır. Politika kapsamında herkesin sorumluluk ve
yetkileri tanımlanarak kullanıcılar, sistem yöneticileri ve diğer
kiĢilerin sisteme iliĢkin sorumlulukları, yetkileri kuĢku ve
çeliĢkilere yer bırakmayacak biçimde açıkça tanımlanmalıdır.
Politikalar içerisinde uygulanacak olan yasal ve ahlaki
mahremiyet koĢulları ile elektronik mesajların ve dosyaların
içeriğine ulaĢım, kullanıcı hareketlerinim kayıt edilmesi gibi
denetim ve izlemeye yönelik iĢlemlerin hangi koĢullarda
yapılacağı ve bu iĢlemler yapılırken kullanıcının kiĢisel
haklarının nasıl korunacağı açıklanmalıdır.
Saldırıların ve diğer sorunların tespitinde kullanıcıların,
yöneticilerin ve teknik personelin sorumluluk ve görevleri ile
tespit edilen sorun ve saldırıların hangi kanallarla kimlere ne
kadar zamanda rapor edileceği güvenlik politikalarında açıkça
belirtilmelidir. Sistemlerin gün içi çalıĢma takvimleri, veri
kaybı durumunda verinin geri getirilmesi koĢulları gibi
kullanıcının sisteme eriĢmesini sınırlayan durumlara
politikalar içerisinde yer verilmelidir. Bu durumlarda
kullanıcıya, izlemesi gereken yolu anlatacak ve yardımcı
olacak kılavuzlara da yer verilmelidir [19, 20,23].
V. SONUÇ
Günümüzde ticari Ģirketler ve devlet kurumları iĢlerini
sürdürebilmek için yoğun bir Ģekilde bilgi kullanımına
yönelmiĢlerdir. Zaman geçtikçe bilginin önemi artmıĢ, sadece
güvenli bir Ģekilde saklanması ve depolanması geliĢen
ihtiyaçlara cevap verememiĢ aynı zamanda bir yerden bir yere
nakil edilmesi de kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiĢtir.
Bilgiye olan bu bağımlılık bilginin korunması ihtiyacını
gündeme getirmiĢtir. Bu anlamda bilgi, kurumun sahip olduğu
varlıklar arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bilgiye yönelik
olası saldırılar, tahrip edilmesi, silinmesi, bütünlüğünün
ve/veya gizliliğinin zarar görmesi, bilgi altyapısının
bozulmasına ve bu da beraberinde iĢlerin aksamasına neden
olmaktadır. Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için
önem taĢıyan ve bu nedenle de en iyi Ģekilde korunması
gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği; kurumdaki iĢlerin
sürekliliğinin sağlanması, iĢlerde meydana gelebilecek
aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın
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artırılması için bilginin geniĢ çaplı tehditlerden korunmasını
sağlar. Bilgi birçok biçimde bulunabilir. Bilgi, kâğıt üzerinde
yazılı olabilir, elektronik olarak saklanıyor olabilir, posta ya
da elektronik posta yoluyla bir yerden bir yere iletilebilir ya da
kiĢiler arasında sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi hangi
formda olursa olsun, mutlaka uygun bir Ģekilde korunmalıdır.
Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi bilginin gizliliğinin,
bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin yeterli düzeylerde
sağlanabilmesi ile mümkündür.
Bilgi güvenliği temelde aĢağıdaki üç unsuru hedefler:
• Gizlilik (Confidentiality)
• Bütünlük (Integrity)
• Kullanılabilirlik (Availability)
Bu kavramları biraz daha açacak olursak gizlilik, bilginin
yetkisiz kiĢilerin eriĢimine kapalı olması Ģeklinde
tanımlanabilir. Bir diğer tarif ile gizlilik bilginin yetkisiz
kiĢilerce açığa çıkarılmasının engellenmesidir. Bütünlük,
bilginin yetkisiz kiĢilerce değiĢtirilmesi, silinmesi ya da
herhangi bir Ģekilde tahrip edilmesi tehditlerine karĢı
içeriğinin korunmasıdır. Bütünlük için kısaca kazara veya
kasıtlı
olarak
bilginin
bozulmaması
diyebiliriz.
Kullanılabilirlik, bilginin her ihtiyaç duyulduğunda kullanıma
hazır durumda olması demektir. Herhangi bir sorun ya da
problem çıkması durumunda bile bilginin eriĢilebilir olması
kullanılabilirlik özelliğinin bir gereğidir. Bu eriĢim
kullanıcının hakları çerçevesinde olmalıdır. Kullanılabilirlik
ilkesince her kullanıcı eriĢim hakkının bulunduğu bilgi
kaynağına, yetkili olduğu zaman diliminde mutlaka
eriĢebilmelidir.
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Özet— Diş hekimliği alanında kullanılan ve OPT
ismi verilen diş radyografileri hastalığın teşhis ve
tedavisi için oldukça önemli bir role sahiptir. Diş
rahatsızlığı nedeniyle kliniklere başvuran hastaların
hemen hemen hepsine OPT resimleri çektirilir ve bu
görüntüler üzerinden tanı ve teşhisler yapılarak tedavi
başlatılır. Bu nedenle hastane ortamlarında bu kadar
fazla radyografik resimlerin saklanması güç olmakla
beraber hastanın dosyasında saklanan kimlik bilgileri,
tahliller, formlar vs. gibi verilerin de saklanması hem
yer hem zaman israfına yol açmaktadır. Sağlık kurumu
veya hastanın herhangi bir belgeyi kaybetme
durumunda birçok hastanın yapılan işlemleri bilmediği
bunun da karışıklıklara neden olduğu tespit edilmiştir.
Yine günümüzde Sağlık Bakanlığı’nın diş hekimliği
alanında uygulanan sistemle tüm hasta bilgileri ortak bir
veri tabanında tutulmakta buda güvenlik ve gizlilik
açısından halen tartışılmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle hasta bilgileri, tedavide
kullanılacak teşhis ve tanıların kriptografi yöntemiyle
şifrelenerek güvenlik zafiyetinin giderilmesi ardından da
şifrelenmiş verilerin OPT resimlerinin üzerine
gömülerek gizlenmesi böylece saklama ve kaybolma
problemlerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler-Kriptografi, Veri Gizleme, Visual
C#, Steganografi
Abstract— Used in the field of dentistry and dental
radiographs called OPT has a significant role to play in for
diagnosis and treatment of the disease. Almost all of the
patients who admitted to the clinic due to illness, are
photographed these image of OPT and diagnosis and treatment
will be started through these images. For this reason, it is
difficult to store so much radiographic images in hospital
enviroments and patient identification information stored in
the file, tests, forms, etc to store such as theese data leads to a
waste of both time and space. İn case of the patient or health
institution losing any document, many patients do not know
operations and so that all of them are identifyed to cause
canfusion. Again, today by the system who applied Ministry of
Health in the field of dentistry is kept all patient information
in a shared database and these is discussed in terms of security
and privacy.
In this study, patient information, detection and diagnosis
which to be used treatment firstly intended by method of
cryptology encrypted to remove of security weakness and than
hiding encrypted data embedded in the image of OPT so that is
intended to eliminate the problems of storage and loss.
Keywords— Cryptography, Data Hiding, Visual C#,
Steganography

I.

GIRIġ

u çalıĢma da temel olarak veri Ģifreleme olan ve
Kriptolojinin bileĢenlerinden biri olarak kabul edilen
kriptografi ve veri gizleme/gömme yani steganografi
tekniklerinden yararlanılarak Visual C# kodlarıyla bir
uygulama geliĢtirilmiĢtir. Bu kavramlar daha geniĢ bir
Ģekilde
açıklanırsa;
Kriptoloji Ģifre bilimidir. ÇeĢitli verilerin belirli bir
sistematiğe göre Ģifrelenmesi, iletilerin güvenli bir Ģekilde
deĢifre edilip alıcıya iletilmesiyle ilgilidir [1,4,7].
Kriptolojinin iki temel biliĢeni vardır. Bu bileĢenler ġifre
oluĢturma, Ģifre üretme bilimi olan gelen kriptografi ve Ģifre
çözme, analiz etme gibi konuları inceleyen kriptoanalizdir.
ġifreleme bilimi Simetrik ve Asimetrik ġifreleme olarak iki
ana baĢlığa ayrılır.
Simetrik Ģifreleme algoritmalarında tek anahtar kullanılır,
kısaca Ģifreleme ve deĢifreleme iĢlemleri birbirinin tersi
Ģeklinde
gerçekleĢmektedir.
Asimetrik
Ģifreleme
algoritmalarının diğer algoritmalardan temel farkı ise
Ģifreleme ve deĢifreleme iĢlemlerinde iki ayrı anahtar
kullanılmasıdır. Asimetrik Ģifreleme algoritmalarının temeli
çözülmesi daha zor karmaĢık matematiksel problemlere
dayanır.
Steganografi ise bilgiyi gizleme bilimine verilen addır.
Temel kullanım alanları olarak üç baĢlıkta incelenebilir
[2,3].
1-Metin (text) steganografi
2-Görüntü (text) steganografi
3-Ses (audio) steganografi
Steganografi ile kriptografi temelde iki kavram da
gizleme/saklama bilimi olarak düĢünülebilir ancak iki
terimin birbirinden farkı kriptografi verinin içeriğiyle
ilgilidir bu nedenle verinin içeriğini belirli Ģifreleme
teknikleri kullanarak Ģifreleyip deĢifre eder. Steganografi ise
verinin kendisiyle ilgilenir ve verinin içeriğini değil
kendisini gizler [5]. Buradan Steganografinin kriptografiye
göre Ģöyle bir avantajından söz edilebilir. Kriptografi
mesajın içeriğini Ģifrelediği için en güçlü Ģifrenin bile
kırılabileceği ilkesi göz önüne alınırsa her zaman güvenliği
sorgulanabilir. Ancak steganografi de bir verinin içerisinde
gizli bir mesaj olduğu bilinmiyorsa gözle de fark
edilemeyeceği için çözülmesi oldukça güç olur [6]. Böylece
kriptografinin güvenirliği kullandığı Ģifreleme algoritmasına
bağlıyken
steganografinin
güvenirliği
gizlilikten
gelmektedir. Bu çalıĢmada kriptografi ve steganografi
teknikleri genellikle tercih edilenin aksine birbirlerine
alternatif olarak değil birbirlerinin tamamlayıcısı olarak

B

240

M.Aydoğan ve E.Avcı
kullanılmıĢ ve ġekil 1’de görüldüğü gibi bir yol izlenmiĢtir.

ġekil 1: Yazılımın akıĢ diyagramı

Birinci bölümde veri Ģifreleme ve gizleme teknikleri olan
kriptografi ve steganografi kavramları açıklanmıĢtır. Ġkinci
bölümde ise alınan bu verilerin nasıl bir sistematikle
Ģifrelendiği anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde Ģifreli
verilerin hangi kurala göre ve piksellere gizlendiği ele
alınmıĢtır. Dördüncü bölümde görüntü içerisine gömülmüĢ
verilerin tekrar okunması ve bu verilerin deĢifre edilip
kullanıcıya döndürülmesi anlatılmıĢtır. BeĢinci ve son
bölümde ise sonuçlar ve önerilerden bahsedilmiĢtir.
II. VERILERIN ġIFRELENMESI
Veri güvenliği ve gizliliğinin oldukça önemli bir konuma
geldiği günümüzde özellikle kamunun yararlanıp takip
edildiği sistemlerde veri güvenliği ve gizliliği hayati bir role
sahiptir. Çünkü bahsedildiği gibi Ģu an Sağlık Bakanlığı diĢ
hekimliği alanında hastaların takibini yapmakta hangi
hastaya hangi tedavi yapıldığı bilinmektedir. Ancak bu
verilerin hemen hemen herkesin eriĢimine açık olması bilgi
güvenliğini tehdit etmekte ve bilgilere eriĢme veya kullanma
yetkisi olmayan 3.kiĢilerin eline geçmesi durumunda bunun
olumsuz sonuçlara neden olacağı kesindir.
Bu nedenle uygulama da veri güvenliğini sağlamak,
bilgilerin bir Ģekilde yetkisiz kiĢilerin eline geçmesi
durumunda dahi kullanılmaması için geliĢtirilen yazılımda
Ģifreleme konusuna ayrıca önem verilmiĢtir. Hasta takip
sisteminde kullanılacak kimlik bilgileri, tanı, teĢhis ve tedavi
bilgileri gibi veriler ĢifrelenmiĢ sistemde yer alacak tüm
harfler, sayılar, semboller hemen hemen tüm karakterler için
Tablo 1’de görüldüğü bir Karakter Seti oluĢturulmuĢtur.
Karakter Setinde yer alan tüm karakterler bir tablo içerisinde
rastgele sıralanmıĢ ve hepsine ASCI kodlarına benzer birer
id atanmıĢtır.
(Örneğin tabloda “F” karakterinin 28 id’sine denk geldiği
görülüyor).

Tablo 1: Karakter Seti
ġifrelemede ise Ģöyle bir yöntem kullanılmıĢtır; öncelikle
Ģifrelenmek istenen karakter girildiğinde sistem tarafından
Karakter Seti tablosundan rastgele atanmıĢ id’si tespit
edilmiĢ daha sonra mod 16 ya göre bölme iĢlemi
uygulanmıĢtır. Burada elde edilen tam kısım ve kalan
kısımlar yakalanmıĢ bu değerler ise ikiĢer karakter halinde
bitiĢik yazılmıĢ böylece bir karakter sistem tarafından 4
karakter olarak ĢifrelenmiĢtir.
Örneğin “V” karakteri id 75 olarak atandığı için
(75 ≡ mod 16 )
Tam Kısım  04 Kalan Kısım  11 olarak bulunur.
Böylece “V” karakterinin sistem tarafından ĢifrelenmiĢ hali
0411 olur.
Bir hastanın TC Kimlik Numarasının ĢifrelenmiĢ hali ise
ġekil 2’de görülmektedir.

ġekil 2: Açık ve ġifreli Metin
III. VERILERIN GÖRÜNTÜ IÇERISINE GIZLENMESI
DiĢ hekimliği alanında kullanılan ve OPT adı verilen
görüntüler standart olarak 1000x1512 boyutundadır. ġekil
3’te de görülen bu görüntülerin 845x1500’lük kısımları
kullanılırken geri kalan özellikle de alt kısımları kullanılmaz
ve bu piksellerin renk değeri 0’dır yani siyah renkle kaplıdır
ve içerisinde herhangi bir bilgi yoktur. Bu alan verilerin
kaydedilmesi ve tekrar Ģifrelerin çözülüp okunması için en
elveriĢli bölümdür. Aksi takdirde OPT görüntüsünün
rastgele herhangi bir yerine veri eklemek görüntünün
yapısını bozabilir, veri kayıplarına yol açabilir. Bu da
özellikle sağlık alanında hiç istenmeyen bir sonuçtur.
Verinin kaydedilecek yerinin belirlenmesi sadece
görüntünün yapısını bozmamak için değil aynı zamanda
kaydedilen verilerin tekrar geri getirilip daha kolay
okunması için de oldukça önemlidir. Çünkü hangi verinin
nereye kaydedildiği bilinirse geri getirme iĢlemi de daha
basit olacak formlarda yer alan bilgiler için her veri
kendisine tahsis edilmiĢ kısımlardan çağırılacaktır.
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Verilerin gizleneceği bilgi taşımayan bölge
ġekil 3: OPT görüntüsü
(a)
Bu uygulamada hasta kimlik bilgileri için satır aralığı
900-905 sütun 0-100, opt bilgileri için ise 907-950 sütun 0100
pikseller
arasındaki
noktaların
kullanılması
planlanmıĢtır. Görüldüğü üzere OPT üzerinde ihtiyaçtan çok
daha fazla veri gizlemeye müsait alan bulunmaktadır.
Veri güvenliği ve gizliliğini daha da artırmak için
Ģifreleme yaparken oluĢturulmuĢ olan anlamsız bilgileri
anlaĢılır hale getirmeden önceden belirlenmiĢ tamamı “0”
renk koduna sahip pikseller arasına 1 piksel aralıklarla tam
kısım ve kalan kısımla üretilmiĢ Ģifreli bilgi birer renk kodu
kabul edilmiĢtir. ġekil 4’de görüldüğü gibi “Hasta Bilgileri
Kaydet” butonuyla bu prensibe göre bilgiler önce Ģifrelenir
ardından da Ģifreli hali OPT içine kaydedilir.

ġekil 5: a)Orijinal Görüntü b)Veri GizlenmiĢ Görüntü
ġekil 5’de görüldüğü gibi resimler gri tonlu olduğu ayrıca 1
piksel aralıklarla renk kodları değiĢtirilip veriler gizlendiği
için iki resim arasında gözle görülür ayırt edici bir fark
bulunmamaktadır.

IV. VERILERIN GÖRÜNTÜ IÇERISINDEN OKUNMASI
ġifrelenmiĢ ve görüntü içerisine gizlenmiĢ verilerin
sisteme tekrar getirilebilmesi için öncelikle Ģifreli verilerin
geri alınması ardından da deĢifre edilerek Ģifrelerin
çözülmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Hangi
bilginin nerede olduğu bilindiğine göre burada ki iĢlem
nispeten daha basit olacaktır. Öncelikle baĢlangıç ve bitiĢ
değerleri kaydedilmiĢ verinin muhafaza edildiği piksellerin
koordinatlarını karĢılayacak Ģekilde döngüler kurulur,
ardından Ģifreleme yaparken anlatılan sistematik bu kez
tersten çalıĢtırılarak 0 ve 92 arasında bir sayı elde edilir. Bu
sayınında Karakter Setinde hangi karakterin id’si olduğu
bulunur. Böylece karakter çözülmüĢ ve okunmuĢ olarak
ġekil 6’da olduğu gibi sisteme geri yüklenir.

ġekil 4: OPT ile Hasta Takip Sistemi
Veri gizleme iĢlemi ardından önceden tamamı 0(siyah) olan
renk kodların bir kısmı aĢağıdaki gibi olacaktır.
0

01

0

14

0

03

0

11

0

0
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ġekil 6: Opt ile Veri Okuma
V. SONUÇ VE ÖNERILER
Bu uygulamada veri Ģifreleme ve veri gizleme teknikleri
incelenerek sağlık alanında oldukça fazla kullanılan OPT
görüntüleri üzerinde hasta kiĢisel bilgilerini, muayene
bilgilerini ve isteğe bağlı daha birçok verinin alınıp,
öncelikle bu bilgilerin Ģifrelenerek veri güvenliği ve
gizliliğinin artırılması hedeflenmiĢtir. Ardından bu bilgileri
görüntünün yapısına herhangi bir zarar vermeden
görüntünün içerisine gizleyen ve istendiğinde tekrar bilgileri
okuyup Ģifresini çözerek anlaĢılır hale getiren bir yazılım
geliĢtirilmiĢtir. Genelde birbirlerinin alternatifi olarak kabul
edilen Ģifreleme ve gizleme teknikleri bu çalıĢmada
birbirlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılmıĢ olması da
güvenlik ve gizlilik konusuna yeni bir yaklaĢım getirmiĢtir.
Ayrıca kriptografi ve steganografi günümüzde popüler
kavramlar olmasına rağmen tıbbi görüntüleme alanında
yeterince kullanılmadığı görülmüĢ, Visual C# kodlarıyla
geliĢtirilen program sayesinde bu kavramların tıbbi alanlar
da kullanılabileceği bir yazılım önerilmiĢtir.
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Abstract—Virtualization technologies continue to come into our
lives at a great pace during the last decade. There are not many
topics that attracted more attention than virtualization in the
Information Technology arena. Virtualization is a technology that
eliminates the "uniqueness" dependency by creating an
abstraction layer between the hardware and the software that
runs on it. Virtualization technology that allows more efficient use
of existing physical hardware, as well as some advantages
including reducing costs and labor loss, increasing performance,
contains several innovations in security, especially system
security. Software programs (antivirus, firewall, end point
security) installed on the servers to ensure system security, causes
performance loss on the network and servers. Hence, security
applications must be implemented on virtualization layer
(hypervisor, Virtual Machine Monitor) to cover all the virtual
system. In this paper, we aim to display using of Intrusion
Detection Systems (IDS) and Intrusion Prevention Systems (IPS)
in virtualization technologies and prologue possible security
threats in virtual area.
Keywords—Virtualization, Intrusion Detection Systems (IDS),
Intrusion Prevention Systems (IPS), Cyber Security, Virtual
Machine (VM), Virtual Machine Monitor (VMM).

I.

GİRİŞ

anallaştırma, 1970’li yıllarda keşfedilip, üzerinde
araştırmalar yapılan bir konu olmaya başlansa da,
donanımın çok pahalı olması ve o zamanlarda kullanılan
“framework” makinelerin kullanılmasının sanallaştırma için
elverişsiz olması nedeniyle gözden düşmüştür. Sanallaştırma
araştırmaları ve bu araştırmalara paralel olarak da kullanımı,
donanımın çok ucuzlaması, erişimin çok kolay olması ile
birlikte 2000’li yılların başlarından itibaren her alanda hızlı bir
şekilde yaygınlaşmaya başlamıştır.
Sanallaştırma; fiziksel kaynakların birden fazla sanal
makineye hizmet edecek şekilde tasarlanmış, ya da birden
fazla donanımın tek bir donanım gibi yönetilmesine imkan
veren, donanımının atıl kalan kapasitesini en verimli şekilde
sisteme katan, yazılımın donanıma olan bağımlılıklarının göz
ardı edilmesini sağlayan, böylece yazılım ve donanım
maliyetlerini büyük ölçüde azaltan bir yazılım çözümüdür.

S

Bu makalede, sanallaştırmanın getirdiği yeniliklerin
yanında, sanallaştırma yöntemleri, güvenlik ve sanallaştırma
güvenliği konularında bilgi verilecektir, ayrıca sanallaştırma
teknolojilerinin saldırı tespit sistemleri ve saldırı önleme
sistemlerindeki etkileri üzerinde durulacaktır.
Makalenin geri kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir:
İkinci bölümde sanallaştırma ve sanallaştırmanın kullanıldığı
alanlardan, üçüncü bölümde güvenlik kavramından, saldırı
tespit ve önleme sistemlerinden ve güvenliği sağlamak için
kullanılan temel tekniklerden, dördüncü bölümde sanallaştırma
güvenliği ve sanal makine monitörleme (VMM, Virtual
Machine Monitor) kavramından bahsedilerek konunun
anlaşılması hedeflenmiştir.
II. SANALLAŞTIRMA
Sanallaştırma, donanımın birden fazla mantıksal parçalara
bölünerek kullanılma oranlarını artıran, yazılımın donanıma
olan bağımlılıklarını en aza indiren, bu sayede bilgi sistemleri
maliyetlerini düşüren, sistemin ölçeklendirilebilirliğini artıran,
sistemin geliştirilmesini kolaylaştıran bir yöntemdir. Şekil 1’de
genel sanallaştırma mimarisi görülmektedir. Sanallaştırmanın
ana amacı, ölçeklenebilir iş yükünü ortaya çıkarırken,
kaynakların yönetimini merkezileştirmektir.
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Ciddi maliyet tasarruflarının yanında, sanallaştırma
teknolojilerinin en önemli faydası, dosya sistemlerinde ve
sanal makineler arasında dinamik yük dengeleme yapabilme
kabiliyetidir [1]. Klasik makinelerde kaynakların darboğaza
girdiği durumlarda uygulamalar sonlanmak durumunda
kalırken, sanallaştırma teknolojisini kullanan sistemler yük
dengeleme özelliği sayesinde, mevcut atıl kaynaklardan
kullanarak darboğaza girmezler.
Sanallaştırmanın, verimlilik, işlevsellik ve süreklilik
yanında, bilgi güvenliği alanında da ciddi kazanımları vardır.
Sanal makineler, işlemleri zararlı yazılımlardan ve ataklardan
yalıtılmış tutabilirler. Bu özellik sisteme ve uygulamalara karşı
başarılı atak yapma ve etki etme imkanını zorlaştırır [2].
A. Sanallaştırmada Kullanılan Alanlar:
Bilgi teknolojilerinde sanallaştırmanın başlıca kullanıldığı
alanlar ağ sanallaştırması, depolama alanı sanallaştırması ve
sunucu sanallaştırmasıdır.
Ağ sanallaştırması; ağ üzerindeki kaynakların birbirinden
bağımsız şekilde, içinde bağımsız kanallar bulunan uygun bant
genişliklerine ve yönetilebilir bölümlere ayrılarak gerçek
karmaşıklığın gizlenmesidir. Bağımsız kanalların her biri farklı
bir sunucu ya da ağ cihazına gerçek zamanlı olarak tahsis
edilebilirler.
Depolama ünitesi sanallaştırması; ağ üzerinde fiziksel
olarak ayrı, birden fazla depolama aygıtının, merkezi tek bir
sistem olarak yönetilebilmesidir.
Sunucu sanallaştırması; sunucuların, atıl kalan
kaynaklarının kullanılması maksadıyla, ortak bir havuzda
toplanması suretiyle, kaynakların bir tek sunucuya değil,
birden fazla sunucunun ortak kullanımına tahsis edilmesi ve
yük dengeleme yöntemleriyle performans ve kapasitenin
artırımının sağlanmasıdır. Sanallaştırmanın en çok kullanılan
şeklidir.
B. Sanallaştırmanın Faydaları:
Ağ sanallaştırması; ağ trafiğini katmanlara böler ve kolay
yönetimini sağlar. Servis kalitesini artırır.
Depolama ünitesi sanallaştırması; kullanılabilir depolama
alanlarını artırır. Atıl alan bulunmasına izin vermez.
Sunucu sanallaştırması; sistemi yazılım ve donanım
bağımsızlığına
kavuşturarak,
donanım
kaynaklarının
sanallaştırma katmanı aracılığı ile kullanımını sağlar. Dağıtık
sistemlerde olduğu gibi, birden fazla donanım, tek bir parça
gibi çalışır, böylece uygulamaların şeffaf bir şekilde taşınması
sağlanır. Var olan bir şablondan, kısa sürede yeni sunucular
oluşturulabilir. Bütün sunucuların, tek bir merkezden yönetimi
ve raporlanmasını sağlayarak, birtakım yönetimsel zorlukları
ortadan kaldırır. Donanım ve yazılım maliyetlerini yaklaşık %
40 düşürür. Yönetimsel ve operasyonel zorlukları azaltarak en
yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik sağlar[3].

III. GÜVENLİK
Bilgi teknolojilerinde güvenlik kısaca, mevcut bilgiyi
korumak, bilgi sistemlerinin devamlılığını, gizliliğini ve
iletişim ortamının emniyetini sağlayacak şekilde, içsel ve
dışsal tehlikelere, aktif ve pasif saldırılara karşı önlem
almaktır.

Güvenliğin gereksinimleri;
 Gizlilik: İletilen verinin hedefinden başka bir yere
gitmemesi;
 Güvenilirlik: İletişimin yetkili kişilerce yapılması;
 Kimlik Doğrulama: Mesajın göndericisinin kimliğini
doğrulama;
 Bütünlük: Mesajın içeriğinin değişmemesi;
 Elde edilebilirlik: Bilgiye her zaman ulaşabilme;
Günümüzde organizasyonların bilgi güvenliği yapılarını;
ağ güvenliği, sistem güvenliği ve veri güvenliği olmak üzere
üç bölüm halinde kurduklarını görmekteyiz:
Bilgi sistemleri altyapılarının güvenliğini içeren ve bütün
OSI katmanlarında uygulanan ağ güvenliği, güvenlik
politikaları, yazılım ve donanım önlemleri ile ağı yetkisiz
erişimlerden, kötü amaçlı kullanımlardan ve saldırılardan
korumayı amaçlar.
Bir ağ içerisinde kullanılan bütün donanım, donanım
üzerinde çalışan yazılım ve diğer uygulamalardan oluşan
sistemin güvenliğini sağlamak, çalışan bir sistemin
bütünlüğünü, her zaman çalışabilirliğini ve sistemin
parçalarının emniyetini, yazılım, donanım ya da yazılım +
donanım kullanarak, gerekli güncellemelerin yapılması
faaliyetidir.
Veri güvenliği, verileri izinsiz erişimlerden, yetkisiz
kullanımdan, yok edilmesinden, değiştirilmesinden veya hasar
verilmesinden koruma anlamına gelmektedir.
A. Ağ güvenliğini sağlamak için kullanılan teknikler:
Güvenlik Duvarı (Firewall): Yerel alan ağlarının
kaynaklarını, üzerindeki iletişimi ve verileri, dışarıdan
gelebilecek saldırılara karşı koruyan, önceden tanımlanmış
kurallara göre, paketlerin ağ dışına çıkışını ya da ağ dışından
gelen paketlerin kontrolünü sağlayan, yazılım ya da yazılım ve
donanımın bütününden oluşan güvenlik sistemidir.
Sanal Özel Ağ (VPN, Virtual Private Network): Farklı
bölgelerde bulunan birimler arasındaki veri iletişimini, veri
transferi esnasında çeşitli algoritmalar vasıtasıyla şifreleyerek,
sanki tek bir yerel ağ gibi hizmet sağlayan mantıksal
çözümlerdir.
Saldırı Tespit Sistemi (IDS, Intrusion Detection
System): Bir ağa yönlenmiş olan tüm trafiği algılayarak, bu
ağdan geçen her bir veri paketinin içeriğini sorgulayan, bir
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atak olup olmadığına karar veren, sistem yöneticisini
bilgilendiren ve olayların raporlarını oluşturan donanım ve
yazılım sistemleridir.
Saldırı Önleme Sistemi (IPS, Intrusion Prevention
System): Ağdaki trafiği ve hareketleri izleyerek, istenmeyen
davranışları, zararlı yazılımları ya da diğer ağlardan gelecek
atakları gerçek zamanlı olarak önleyen güvenlik sistemidir.
İçerik (Web) Filtreleme: İnternet erişimi olan
bilgisayarların web aktivitelerini izlemek suretiyle gelen web
sayfasının içeriğini belirlenmiş kurallarla uyumluluğunu
denetleyerek istenen sayfalara erişimine izin veren ya da
engelleyen yazılım ya da yazılım ve donanımın bütününden
oluşan güvenlik sistemidir.
Birleşik Tehdit Yönetimi (UTM, Unified Threat
Management): Günümüzde ağ saldırıları sadece tek bir
yönden değil, virüs, trojan, spam gibi zararlı uygulamalar
ve sanal saldırılar halinde çok yönlü olarak gerçekleşmektedir.
UTM’ler, bütün bu tehditlere karşı kullanılan sistemleri tek bir
cihazda birleştirerek hem merkezi kontrol sağlanmakta hem de
maliyetleri düşürmektedir. UTM’ler, özellikle fazla veri
iletişimi olmayan, az kullanıcılı yerel ağlar için kapsamlı ve
etkili güvenlik cihazlarıdır.
Ağ Erişim Kontrolü (NAC, Network Access Control):
Bütün son kullanıcı makinelerinin, güvenlik politikaları ile
uyumluluğunu kontrol eden, güvenlik açığı olan bilgisayarların
sisteme dahil olmasını engelleyerek güvenliği en üst seviyeye
çıkarmayı amaçlayan güvenlik yöntemidir.
B. Sistem güvenliğini sağlamak için kullanılan yöntemler:
Virüs, casus yazılım ve spam gibi istenmeyen davetsiz
misafirlerin, kullanılan sistemlere zarar vermesini önlemek için
etkin ve düzenli güncellenen antivirüs, antispam, DLP (Data
Loss Prevention, veri kaybını ve sızmasını önleme) vs. gibi
yazılım tabanlı çözümler kullanılmaktadır.
C. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılan yöntemler:
Gerek verinin depolanması, gerekse bir yerden bir yere
taşınması ve iletilmesinde şifreleme (simetrik ve asimetrik) ve
dijital imza gibi yöntemlerle güvenliği sağlanmaktadır.
Bilgi sistemlerin gelişmesiyle birlikte, ağlara karşı saldırıları
önlemek ve ağ güvenliğini sağlamak için kapsamlı ve bileşik
güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyulmuştur. Yeterli ağ güvenliği
çözümünden bahsedebilmek için uygulanması gereken
yöntemler:
 Önlemler, ağ üzerinde geçen bütün paketlere
uygulanmalı,
 Uygulanan kurallar kişi bazlı olmalı,
 IPS ve IDS sistemleri sürekli faal olmalı,
 Önemli ağ olaylarının kayıtları (log) tutulmalı,
 Ağda alınan tedbirler, performans düşüklüklerine yol
açmamalıdır.

Organizasyonlar; öncelikle güvenlik ihtiyaçlarını ve riskleri
belirlemeli, kurumsal güvenlik politikasını oluşturulmalı,
güvenlik politikasını sistemlerine uygulayabilmeli ve en
önemlisi, güvenlik konusunda kullanıcılara farkındalık
oluşturacak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapmalıdır.
Bu kapsamda organizasyonlar, ağ üzerinde belirlenmiş
kurallara göre alınan tedbirler sonrasında, güvenlik yönetimini
devamlı olarak sağlayabilmeli, güvenlik cihazlarını sürekli
izleyebilmeli, tutulan kayıtların (logların) analizini proaktif
olarak yapabilmeli, özet raporları hazırlayıp olası tehdit
durumlarında gerekli düzenlemeleri yapabilmelidirler.
IV. SALDIRI TESPİT VE ÖNLEME SİSTEMLERİ
Saldırı tespit sistemleri bir bilgisayar sisteminde veya
ağında meydana gelen olayları görüntüleyen ve bu olayların
bilgisayar veya ağın mahremiyetine, bütünlüğüne, sürekliliğine
saldırı teşebbüsü veya güvenlik sistemini atlatma olarak
tanımlanan izinsiz erişim işaretleriyle uyumlu olup olmadığını
gözlemleyen, izleyen ve analiz eden süreçtir.
İstenmeyen erişimler;
 Sisteme internetten erişen saldırganlar,
 Yetkisi kapsamında olmayıp ilave ayrıcalık kazanma
teşebbüsünde bulunan sistem yetkili kullanıcıları,
 Kendilerine verilen ayrıcalıkları yanlış kullanan
kullanıcılar tarafından kaynaklanmaktadır.
Saldırı tespit ve önleme sistemleri, sistem güvenliğini
sağlamak için aşağıdaki işlevleri yerine getirir;
 Saldırıları ve diğer güvenlik önlemleri tarafından
önlenemeyen diğer güvenlik ihlallerini bulmak,
 Saldırı başlangıçlarını bulmak ve çözmek,
 Var olan tehdidi belgelendirmek,
 Özellikle geniş ve karmaşık ağların güvenlik şablonu ve
yönetimi için kalite kontrolcüsü olarak rol almak,
 İzinsiz erişimler hakkında, daha sonraki izinsiz erişimleri
engelleyecek faydalı bilgi sağlamak,
Saldırı tespit ve önleme sistemlerinin bir diğer amacı,
saldırganların cezalandırılmasını sağlayıcı bilgilerin elde
edilmesi, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve
saldırganların tespit edilme riskini artırarak, saldırganların
caydırılması ve istenmeyen saldırıların engellenmesidir.
Saldırı Tespit Sistemleri Analizlerini iki şekilde gerçekler:
Hatalı kullanımın tespiti ve anormalliklerin tespiti.
Hatalı kullanım tespiti yapmak için; bilinen bir atağı
tanımlayan, olayları önceden tanımlanan düzenlerini
karşılaştıran, olaylara veya olay setlerine bakarak sistem
faaliyetlerini analiz eden bir dizi yöntem kullanılmaktadır.
Saldırı düzenleri saldırı tespit sistemleri tarafından
öğrenilmeye başlandıkça, sistemlerin saldırılara karşı koyma
başarısı da artar.
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Anormallik tespiti; ağ üzerindeki normal olmayan, şüpheli
davranışları sezerek, özel bir bilgi birikimine ihtiyaç
duymadan, saldırıların belirtilerini sezme yeteneğine sahiptir.
Bu yaklaşımda genellikle normal davranış şekillerini tespit
etmek için çok sayıda olay kayıtlarına (log) ihtiyaç duyulur.
Ağı izleme ayarları iyi yapılmış, kuralları doğru belirlenmiş
bir saldırı tespit ve önleme sistemi; zararlı yazılımların ağa
girmesini önleyeceği gibi, güvenlik açığı oluşturan noktanın
bulunmasını da sağlamaktadır. Fakat, tersi durumda, ayarları
iyi yapılmamış, kuralları yanlış belirlenmiş ve düzenli olarak
takip edilmeyen sistemlerde hatalı tespitler (false positive) ağ
performansını düşüren ciddi problemler olarak ortaya
çıkmaktadır.

donanım ve yazılım ile birlikte mimarisi Şekil 2’de
görülmektedir.
Temel olarak, sanallaştırma, işletim sisteminin altında
yattığı ve gerçek fiziksel ortam ile aynı girdi, çıktı ve
davranışları sergileyen yazılım katmanının (Hypervisor,
Virtual Machine Monitor) sarmallanmasını içerir[8].
Son zamanlardaki sanallaştırma araştırmaları, sanallaştırma
ortamının (VMM) sanallaştırılan yazılımdan (VM OS)
haberdar olduğunu farz eder. Bu bilgi, daha sonra sanal
makine operasyon ve uygulamalarını monitör etmek ve sanal
makinenin
bütünlüğünün
sağlanması
ve
muhtemel
anormalliklerin düzeltilmesi işlemlerinde kullanılabilir[9].

V. SANALLAŞTIRMA’DA GÜVENLİK
Sanallaştırma birçok yönüyle güvenlik sorunlarını çözmeye
yardım edebilir. Bununla birlikte, bazı yönlerden de fiziksel
sistemlere göre daha güvensiz ortamlar yaratabilir.
Sunucu sanallaştırması, çeşitli yazılımların kendi sanal
ortamında kalmasını sağlayarak bütün sistemin güvenlik ve
güvenilirliğini artırabilir [4]. Bir sanal sistemdeki hata, diğer
sanal sistemleri etkilemeyeceğinden güvenilirlik artar ve
ataklar sanal ortam içinde sınırlandırılmış olduğundan
güvenlik güçlenir.
Sanallaştırmanın bilgi güvenliğindeki faydalarına örnek
olarak, Java VM üzerinde “sandbox” ortamında çalışan Java
applet’ler verilebilir. Sandbox, sadece ağ üzerinde Java
Applet’in yüklendiği bilgisayara ağ bağlantısı kurar ve diğer
yerel bilgisayarlardaki okuma-yazma kabiliyetlerini kısıtlar
[5]. Sanal makinede çalışan bir uygulama sanal ortam
içerisinde kısıtlanmıştır ve üzerinde çalıştığı sisteme müdahale
edemez.
Sistem güvenliğini sağlamak için sunucu bilgisayarlar
üzerine kurulan yazılımlar (antivirüs, girdi-çıktı kontrolü,
güvenlik duvarı vs.) hem ağ üzerinde hem de sunucu
bilgisayarlar üzerinde performans düşmelerine sebep
olmaktadır. Bu sebeple, güvenlik uygulamaları da, bütün sanal
çatıyı kapsayacak şekilde, sanallaştırma katmanında (Sanal
Makine Mönitörleme, VMM) uygulanması uygun bir çözüm
olarak durmaktadır. VMM, merkezi olarak bütün sanal
makinelerin güvenlik gereksinimlerini yerine getirerek, sanal
makinelerin performanslarını artırmakta ve daha az kaynak
tüketerek aynı güvenlik uygulamalarını çalıştırmaktadır.
Sanal Makine Monitörleme (VMM, Virtual Machine
Monitor), tek bir fiziksel makineyi, üzerinde birçok sanal
makine çalışacak şekilde çoklamaktan sorumlu yazılım
katmanıdır [6]. Sanal Makine Monitörü, işletim sisteminin
yanında, aynı seviyede ya da altında çalışabilen yüksek
ayrıcalıklı
bir
yazılım
parçasıdır[7].
Sanallaştırma
katmanındaki Hypervisor (Virtual Machine Monitor)’ün

Şekil 2: Sanallaştırma katmanındaki Sanal Makine Monitörleme
(VMM, Hypervisor) [10]

VMM bütün kaynakların kontrolüne ihtiyaç duymasına
rağmen, kendi yönetimi, sanal makinelerin yönetimi, kontrolü,
gözlemi ve diğer operasyonlar için sistem kaynaklarının çok
küçük bir kısmını kullanır.
VMM’in önemli özelliklerinden biri de, sistem durumunun
resmini çekme ve geri yükleme yeteneğidir. Her bir sanal
makinenin çok hızlı bir şekilde resmi çekilebilir ve bütün sanal
makine çok hızlı geri yüklenebilir (her bir çekilmiş resme
snapshot denmektedir). Bütün bunlar VMM için sadece dosya
kopyalamak anlamına gelir ve dosya transferi kadar kolaydır.
Bir snapshot, sanal makinenin, çalışır halde veya kapatılmış
durumda olsa bile, belleğini, sabit diskini ve cihazların
durumlarını elde edebilir ve sadece bir önceki snapshot
durumundan farklarını kaydedebilir. Bir önceki snapshot çok
kısa sürede geri yüklenebilir, hatta bazı VMM’ler bir sanal
makine çalışırken bile geri yükleme işlemini çok kısa
kesintilerle başarabilirler.
Bu snapshot özelliği, birçok önceki durumun geri
yüklenebilme yeteneği, zararlı yazılım analizi, tuzak ağı
(honeypot) ve saldırı tespit sistemlerinin kullanımı için avantaj
sağlamaktadır.
Fiziksel sistemlerde bir makineyi bir yere kopyalamak, hem
ilave donanıma hem de yeniden sistem kurmaya ihtiyaç
duyarken, VMM için sanal makineyi kopyalamak dosya
kopyalamaktan farksızdır. Kopyalanmış bir sanal makinenin
gerçeğinden ayırt edilebilmesi imkansızdır. Fakat yetkisiz ve
istenmeyen kopyalar, ağ üzerinde adres ve isim karışıklıkları
yaratırken, gerçek makine ile aynı kaynak kullanım haklarına
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sahip olması sistem için risk taşır. Bu sorun, veri ve sistemlerin
gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini tehlikeye atar ve
yük dengeleme problemlerine neden olabilir. Ayrıca, bu
yetkisiz kopyalar, geçerli ve bilinen sanal makineler üzerinde
gözlem yapan saldırı tespit sistemlerinin de ölçümlerini
zorlaştırır.
Sanal makinenin (VM) donanımdan bağımsız olmasından
dolayı, tek bir donanım seti üzerine çoklu sanal makineler
kurulabilir. Bu donanımsal ve yazılımsal ayrışım,
sanallaştırmaya doğal güvenlik avantajları katar.
Saldırı ve zararlı yazılım analizleri çok gelişmiştir. Çünkü
zararlı yazılım kod örnekleri yalıtılmış sanal ortamda çalışırlar
ve bu ortamda zararlı kod analistlerinin her bir sanal ortam
örneği için tam kontrol yetkisi vardır.
Sanal makine üzerinde çalışan kodların ortamdan
yalıtımının ve farklı işletim sistemleri kullanılmasının bir
nedeni de VMM’in çok az sayıda satır koddan oluşmasıdır.
Klasik bir işletim sistemi on milyonlarca satır koddan
oluşurken, VMM sadece on binlerle ifade edilebilen satır
kodlardan oluşmaktadır.
Sanal makinelerin kendi aralarında ve VMM arasındaki
etkileşim sayesinde, uygulama katmanı tarafından, ağ
trafiğindeki anormal davranışları tespit edebilecek düşük
seviyeli bir dizi olay çıkarmak mümkündür [11].
VMM tabanlı saldırı tespit sistemlerinin iki operasyon modu
vardır: Kalibrasyon ve test. Kalibrasyon safhasında, makine
öğrenmesi teknikleri kullanılarak anormal faaliyetler kayıt
altına alınır. Test için, özellik seçimi yapılarak, kalibrasyon
safhasında çıkarılan modeller sonrasında, faaliyetin normal
model özelliklerine uyup uymadığı tespit edilir.
VMM’in bütün sanal makineleri ve sistemi kapsadığı
hatırlanırsa, VMM’de oluşabilecek bir tehdit, bütün sistemi ve
onun üzerinde çalışan her şeyi risk altına sokacaktır. VMM’in
tehlike altına düşeceği durumlardan bazıları, gizlilik, bütünlük
ve uygunluk durumlarıdır.
Gizlilik konusunda sadece sanal makineler değil, VMM’in
kendisi de risk altındadır. VMM’in üzerinde veya aynı
seviyede olan işletim sistemleri VMM operasyonlarını
gözlemleyebilir ve araya girebilir. Bu durumda sistem
donanımı da risk altına girebilir.
Bütünlük konusunda, VMM risk altındaysa yüne bütün
sanal makineler ve donanım da risk altındadır. Bir sistem, en
zayıf halkasının gücü kadar güçlüdür, bu zayıf halka da en
tepedeki halkaysa, sistem tamamen zayıftır denilebilir.
Tablo 1: Sanal Sistemleri Güçlendirme Yöntemleri [12]

Donanım
Güvenliği

 Doğrulama
 Fiziksel erişimlerin kontrolü
 “Reboot ataklara” karşı BIOS şifresi kullanımı
 Gereksiz donanımların kaldırılması

İşletim
Sistemi
Güvenliği
(Host)

Hypervisor
Güvenliği

Kullanıcı
Arayüzü
Güvenliği

Sanal
Makinenin
(VM)
Güvenliği

 Doğrulama
 İşletim sisteminin güçlendirilmesi
o Yama ve değişikliklerin kontrolü
o Bütün diskin şifrelenmesi
o Gereksiz
servis
ve
yazılımların
kaldırılması
o IDS ve antivirus yazılımı yüklenmesi
 Standart Ağ güvenliği tedbirlerinin alınması
 Bütünlük kontrolü
 Yama ve güncellemelerin yapılması
 Sanal makinelere uygun kaynak tahsisi
 Tehditler
için
hypervisor
katmanının
monitörlenmesi
 Saldırı cephesinin küçültülmesi
o Gereksiz
ağ
ve
yerel
yönetici
arayüzlerinin kaldırılması
o Güvenlik duvarı kurallarının kullanımı
o Yönetim ağı ile sanal misafir ağların
ayrılması
 Kimlik doğrulama ve şifreli haberleşme
 Kullanıcı erişimlerine ayrıcalık vermeme
 Kayıtların (log) tutulması
 Güvenli yönetim arayüzleri
 Uzaktan erişimler için şifreli haberleşme
 Sanal makinenin fiziksel makineymiş gibi
güvenliğinin sağlanması
o Yama
o Gereksiz
servis
ve
yazılımların
kaldırılması
o Sadece gerekli yazılımların yüklenmesi
o Gereksiz donanımın kaldırılması
o Sanal makinenin donanıma direkt
erişimin önlenmesi
 Fiziksel kaynakların tahsisinin kontrolü
 Bütünlük doğrulama, imza kontrolü yapma
yetkisiz kopyalamayı önleme
 Kayıtlardaki (log) farklılıkların kontrolü

DoS (Denial of Service) ataklarına karşı, sistem, VMM
ayakta kaldığı sürece servis verebilecektir. VMM kesintiye
uğradığı anda üzerinde çalışan bütün makineler etkilenecektir.
Bu durumda sistemde veri kaybı yaşanabilir ve bazı veriler
bozulabilir. VMM yazılımı içindeki hatalar (bug) ve kaynak
kıtlığı (RAM, CPU, bant genişliği vb.) yaşanması da DoS
saldırılarına uğramış etkisi yapacak ve servisi durduracaktır.
Sanallaştırılmış
sistemlerin
güvenliğini
sağlamak,
doğasından kaynaklanan bazı dezavantajları ortadan kaldırmak
için birtakım yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu yöntemler
Tablo 1’de gösterilmiştir.
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VI. SONUÇ
Güvenlik açısından bakıldığında, sanallaştırma iki ucu
keskin bir kılıç gibidir. Sanallaştırma özelliklerinin bazılarında
güvenlik sorunları ortaya çıkarken, sanallaştırma uygulamaları
sonucu birçok güvenlik açığı da artık sorun olmaktan
çıkmaktadır. Sanallaştırma güvenliği dikkatli bir şekilde ele
alınmalıdır. Sistemlerin birbirinden yalıtılması, yönetilebilirlik
konularında kolaylıklar getirirken, bu işlem etkin bir planlama
ve dikkatli bir uygulama ile ele alınmazsa birçok tehlikeli
durumla karşılaşılabilir. Dikkatli planlanmış, iyi düşünülmüş,
sürekli gözlemlenen ve iyi yönetilen bir sanal sistemin
güvenliği üst seviyede olurken, tersi durumlarda sistem
tamamen risk altında kalabilir ve çok olumsuz sonuçlarla
karşılaşılabilir.
Sanallaştırma teknolojileri, monitörleme, snapshot,
kayıtların incelenmesi, geri yükleme ve istenen zamana geri
dönebilme özellikleri sayesinde saldırı tespit ve önleme
sistemlerine büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu özellikleri
kullanarak, saldırı tespit sistemi (IDS) ve saldırı önleme
sistemi (IPS) ağ içerisindeki trafiği izleyecek, normal davranış
şekillerini öğrenecek ve anormallikleri daha yüksek oranlarda
tespit edip önleyebilecektir.
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Abstract—When statistics are drawn on the crimes
committed today, it will be observed that an increase has
occurred in the cyber crimes or the crimes committed by
means of cyber devices compared to the traditional ones.
The most important reason for this increase in the cyber
crimes may be internet becoming widespread gradually.
It is assessed that such crimes will continue increasingly
when considered the remote computers having
connections with each other through internet, the
material value of the data about public institutions or
private companies, people’s desire to earn more for less
work, the economic competitiveness or technology spying
and the efforts of foreign states to collect intelligence
today.
Dependency of people on cyber devices facilitates the
follow-up and arrest the suspects. From a different point
of view, such devices may become databases storing
information for the security forces. It will be possible to
not only collect enough evidence about the suspect but
also reach the other accomplices in contact with each
other if these devices used by the suspects can be seized
in a timely and fairly manner and analyzed by the
experts during the investigation.

İnsanların bilişim araçlarına olan bağımlılığı,
şüphelilerin takip edilmelerini veya yakalanmalarını
kolaylaştırmaktadır. Diğer bir açıdan bakıldığında, bu
tür cihazlar güvenlik kuvvetleri adına bilgi depolayan
birer veri tabanına dönüşmektedir. Eğer soruşturma
sırasında şüphelilerin kullandıkları bu cihazlar,
zamanında ve hukuka uygun olarak ele geçirilebilir ve
uzman kişiler tarafından incelenebilirse, şüpheli
hakkında yeteri kadar delil toplanabileceği gibi irtibatlı
diğer suç ortaklarına da ulaşmak mümkün olabilecektir.
I. GİRİŞ
Günümüzde işlenen suçlarla ilgili istatistik yapıldığında,
klasik anlamda işlenen suçlara oranla bilişim suçları veya
bilişim cihazları kullanılarak işlenen suçlarda artış yaşandığı
görülecektir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı bilişim suçları
değerlendirmesinde, olay sayısında % 65, şüpheli sayısında
ise % 43 artış gösterdiği(1),

Key words: Collecting, probing digital evidences and
legal permissions
Anahtar kelimeler – Dijital delillerin toplanması,
incelenmesi ve yasal izinler,
Özet— Günümüzde işlenen suçlarla ilgili istatistik
yapıldığında, klasik anlamda işlenen suçlara oranla
bilişim suçları veya bilişim cihazları kullanılarak işlenen
suçlarda artış yaşandığı görülecektir.

Grafik -1
Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2012 yılı bilişim suçları
değerlendirmesinde ise bir önceki yıla göre olay sayısında %
152, şüpheli sayısında ise % 240 artış gösterdiği tespit
edilmiştir. (2)

Bilişim suçlarındaki artışın en önemli sebebi internetin
giderek yaygınlaşması olarak görülebilir. Günümüzde
uzak bilgisayarların birbirleri ile bağlantılarını internet
üzerinden sağlaması, kamu kurumları veya özel
şirketlere ait toplanan verilerin maddi değeri, insanların
daha az çalışarak daha fazla kazanma isteği, ekonomik
rekabet ve teknoloji casusluğu ile yabancı ülkelerin
istihbarat toplama gayretleri göz önüne alındığında bu
suçların artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
Grafik -2
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Bilişim suçlarındaki artışın en önemli sebepleri arasında,
bilişim cihazları ve internet fiyatlarının düşmesi ile birlikte
kullanımının giderek yaygınlaşmasının yanında, başta
ekonomik faaliyetler olmak üzere her alanda bilişim
sistemlerinin kullanılma başlanılması olarak görülebilir.
Günümüzde uzak bilgisayarların birbirleri ile bağlantılarını
internet üzerinden sağlaması, kamu kurumları veya özel
şirketlere ait verilerin maddi değeri, insanların daha az
çalışarak daha fazla kazanma isteği, ekonomik rekabet ve
teknoloji casusluğu ile yabancı ülkelerin istihbarat toplama
gayretleri göz önüne alındığında bu suçların artarak devam
edeceği değerlendirilmektedir.

Örneğin, basit bir taciz, darp veya cinayet olayının şüphelisi
olarak yakalanan kişi yaptığı savunmada, kendisinin o
bölgede hiç bulunmadığını ifade ederek suçlamaları kabul
etmeyebilecektir. Soruşturma görevlilerin sistemli çalışması
neticesinde, şüphelinin kullandığı cep telefonu sinyal
bilgileri, üzerinden çıkan otobüs biletine ait ulaşım bilgileri,
kredi kartı harcamaları, alışveriş slipleri, çevrede bulunan
mağazaların güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtları
incelendiğinde şüphelinin vermiş olduğu ifade içerisindeki
çelişkiler
tespit
edilerek
olay
kısa
sürede
aydınlatabilmektedir. Yine terör ve organize örgütler,
kendilerine ait arşivlerini veya iletişimlerini çeşitli şifreleme
programları kullanarak bilişim sistemleri üzerinden
sağladıkları tespit edilmiştir. (6)

II. BİLİŞİM SUÇLARININ ZARARLARI

İnsanların bilişim araçlarına olan bağımlılığı, suç
işleyenlerin takip edilmelerini veya yakalanmalarını
kolaylaştırmaktadır. Diğer bir açıdan bakıldığında, bu tür
cihazlar güvenlik kuvvetleri adına bilgi depolayan birer veri
tabanına
dönüşebilmektedir.
Soruşturma
sırasında
şüphelilerin kullandıkları bu tür cihazlar, zamanında ve
hukuka uygun olarak ele geçirilebilir ve yine uzman kişiler
tarafından incelenebilirse, şüpheli hakkında yeteri kadar
delil toplanabileceği gibi irtibatlı diğer suç ortaklarına da
ulaşmak mümkün olabilecektir.

Bilişim suçlarının toplumlara ve devletlere vermiş olduğu
zarar, klasik suçlardan daha ağır olmakla birlikte bazen
telafisi imkânsız sonuçlara neden olabilmektedir. Bir ülkeye
ait kamu ve askeri bilgilerin çalınarak yabancı ülkelere
satılması veya açık kaynaktan yayımlanmasının sebep
olacağı zarar tahmin bile edilememektedir. Wikileaks
belgelerinin yayımlanmasının ABD’ni ne kadar zor
durumda bıraktığı unutulmamalıdır.
Toplumları tehdit etmeye başlayan gayri ahlaki (çocuk
pornosu, gizli çekim ve şantaj gibi) ve ekonomik suçların
bilişim sistemleri vasıtasıyla hızla artmaya başlaması,
gelişmiş devletleri bilişim suçları konusunda tedbir almaya
veya işbirliğine sevk etmektedir.
Bilişim suçlarının verdiği zararın, gelişmiş ülkeleri ciddi
anlamda tehdit etmesi üzerine, siber suçlarla ortak mücadele
etmek için Avrupa Güvenlik Konseyi tarafından “Siber Suç
Sözleşmesi” hazırlanmıştır. 43’ü üye toplam 47 ülke
tarafından imzalanmış ve 30 ülke tarafından iç hukuklarına
uyarlanmıştır. (3) 2011 yılında sözleşmeyi imzalayan
Türkiye’nin, TBMM’de bir düzenleme yaparak Siber Suç
Sözleşme’sini iç hukuka uyarlaması gerekmekte iken şu ana
kadar bir çalışma başlatılmamıştır. Bu konu hakkında
milletvekilleri tarafından verilen gensoruya Ulaştırma
Bakanlığınca verilen cevabi yazıda ise, halen Başbakanlık’ta
bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun”
tasarısı ile birlikte düzenlenerek kanunlaştırılmaya
çalışıldığı ifade edilmiştir. (4)

Hukuk kurallarının tam olarak kavranamadığı dönemlerde,
şüpheliden delillere ulaşılmaya çalışırken, günümüzde delil
üzerinden şüpheliye gidilmektedir.(7) Bu türlü soruşturma
yöntemleri olayların aydınlatılması ve gerçek suçluların
yakalanmasını
kolaylaştırdığı
gibi
kovuşturma
makamlarının da daha rahat bir karara varmasını yardımcı
olmaktadır. Yeter ki görevliler bütün faaliyetlerini hukuk
kuralları içerisinde yapsın. Yoksa dava konusunu doğrudan
ilgilendiren en önemli delil bile geçersiz olabilecektir.(8)

III. BİLİŞİM CİHAZLARINDAN DELİL ELDE ETME

Terör ve organize suç örgütleri, suç kapsamında kendilerini
geliştirmek veya yasadışı faaliyetlerini kamufle etmek
maksadıyla yeni teknolojileri yakından takip etmektedirler.
Gerektiğinde konusunda uzman kişilerle birlikte çalıştıkları
veya onlardan teknik destek aldıkları tespit edilmiştir.(9) Bu
tür suç işleyenler soruşturmadan kaçabilmek için
kendilerince
çeşitli
taktik
ve
teknikler
geliştirmektedirler.(10) Bunun yanında, hukuki alanda
kendilerine destek verecek, soruşturma ve kovuşturma
sırasında savunmalarını yapacak yeteri kadar avukatlarla
işbirliği yapmakta veya ideolojik olarak birlikte hareket
etmektedirler. İstanbul ilinde terör örgütüne yönelik
operasyonda, örgütünün merkezi olarak kullanılan dernek
binasında 15 avukatın yakalanması, terör örgütüne verilen
hukuki desteği göstermektedir.(11)

Teknolojik cihazlar artık toplumun bir parçası haline gelmiş
ve bu cihazlardan en az bir tanesini kullanmayan kimse
kalmamıştır. İşlenen en basit suç içerisinde bile bilişim
cihazları var iken, terör ve organize gibi kapsamlı suçlarda
bilişim araçlarından istifade edilmemesi düşünülemez.

Soruşturma kapsamında, haklarında yeteri kadar delil elde
edilmiş olan şüpheliyi savunacak avukatlar, soruşturma
dosyasını ve delilleri baştan sona inceleyerek, güvenlik
kuvvetlerinin soruşturma sırasında yapmış olduğu bir
hatasını bularak savunmalarını bunun üzerine kurmaya

Siber suç tehlikesini en ciddiye alan ülkelerin başında
kuşkusuz ABD gelmekte olup kendisine karşı yapılacak
siber saldırıyı savaş sebebi sayacağını açıklamıştır.(5)

251

Elektronik Kanıt ve Soruşturma Bütünlüğü
çalışmaktadırlar. Normal bir savunma veya lehte delil
sunma yerine, güvenlik kuvvetlerini zan altında bırakmak,
mahkeme üyelerini etkilemek için delillerin “kanuna uygun
olmayan usul ve tekniklerle toplandıkları” ve hatta “bu
deliller güvenlik kuvvetleri tarafından konulmuş veya
oluşturmuştur” türünde savunma gayreti içerisine
girmektedirler.
Soruşturma makamı, bu gibi olumsuzluklara meydan
vermemek için faaliyetin her aşaması için bir kontrol
mekanizması tesis etmeli, başta arama ve el koyma işlemleri
olmak üzere, birebir kopya (imaj) alma işlemleri de kamera
ile kayıt altına alınmalıdır. Güvenlik kuvvetleri aleyhine
yönelik suçlamalara en güzel cevabı şüphesiz kamera
kayıtları cevap verecektir.(12) Unutulmamalı ki, artık
şüpheliler de soruşturma usul ve tekniklerini en az güvenlik
kuvvetleri kadar bilmektedirler. Yapılan hatalar, büyük
emeklerle başlatılan soruşturmanın beklenilen şekilde
sonuçlanmamasına neden olabilmektedir.
Örneğin, güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan arama
sırasında bulunan CD/DVD’lere el koyma yoluna gidilmiş,
numaralandırma ve paketlenme sırasında delil eldiveni
kullanmadığı kamera çekimlerinde görülmüştür. Arama
esnasında bulunan ve dava konusuyla ilişkili bir adet CD’ye
şüpheli avukatları tarafından itiraz edilmiş ve bunun
müvekkiline ait olmadığı, aramaya gelenler tarafından
bırakıldığı beyan edilerek CD üzerinde parmak izi
incelemesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan parmak izi
incelemesinde CD üzerinde el koyma işlemi yapan
görevlilerin parmak izi bulunmasına rağmen şüpheliye ait
parmak izine rastlanılmadığı rapor edilmiştir. Böyle bir
durum hem soruşturmayı yürüten C.Savcısını, hem de arama
yapan görevlileri zor durumda bıraktığı gibi şüphelilerin
lehine bir propaganda malzemesi olmaktadır.(13)
Elektronik kanıt toplama prosedüründe, olay yerinde
bulunan dijital delillerin birebir kopyalarının mahallinde
alınarak istemesi halinde şüpheliye de bir suret verilmesidir.
Ancak aynı zaman diliminde birçok yerde aramaya
başlanması, mevcut bilirkişi ve teknik malzeme miktarı göz
önüne alındığında, her arama ekibi için bilirkişi
görevlendirilmesi yapılamamaktadır. Bilirkişi bulunamadığı
durumlarda, arama sırasında bulunan dijital delillere el
konulmakta, birebir kopyalar soruşturma merkezinde,
şüpheli veya vekilinin hazır bulunduğu bir ortamda
alınmaktadır. Bazen görevli personelin dikkatsizliği
neticesinde, cihaz veya programların tarih ve saati ile diğer
ayarlamaları kontrol edilmeden yapılan imaj işlemindeki log
kayıtları ile imaj sonunda tanzim edilen tutanağın tarih saati
tutmadığı gibi durumlar meydana gelebilmektedir.(14)
Böyle bir durumda, şüpheli avukatları bu hususa dikkat
çekerek “görevlilerin deliller üzerinde oynama yaptıkları
veya delil ürettikleri‖ türünde açıklama yaparak davayı
etkileme girişiminde bulunabilmektedirler.(15)

Soruşturmanın en önemli ayağı, dijital delillerin prosedüre
uygun şekilde ve profesyonel ekiplerce toplanması ve yine
konusunda uzmanlarca zamanında incelenmesidir. Dijital
delillerin (microSD hafıza kartı veya USB bellek vb.)
ebatları küçüldükçe boyutları artmaya devam etmektedir.
Yasadışı örgütlerin bütün arşivinin sığabileceği bu delilleri
saklamak, operasyon sırasında ise imha etmek klasik
dokümanlara göre daha kolaydır. Terör örgütüne ait hücre
evinde yapılan aramada, örgüt arşivinin bulunduğu USB
belleğin, duvarda asılı pano içerisinde bulunması göz önüne
alındığında, dijital delillerin tespiti ve el konulmasının
uzmanlık gerektirdiğine en güzel örnektir.(16) Uzman
olmayan veya yeterli eğitimi almamış görevliler tarafından
yapılan delil toplama ve paketleme işlemi, başta delillerin
karartılması olmak üzere birçok hataya neden
olabilmektedir.(17)
IV. YASAL İZİNLERLE İLGİLİ YAŞANAN
SIKINTILAR
Bir diğer husus ise, arama ve el koyma için alınan mahkeme
kararlarında yaşanan sıkıntıdır. Kararlar genelde mutat
şekilde alınmaktadır. Oysaki her olayın kendine has bir
önemi vardır. Bir terör olayı ile cinayet olayını veya şantaj
ile verilere izinsiz erişim olaylarını aynı kategoride
değerlendirerek hepsi için aynı formatta mahkeme kararını
talep etmek yanlış uygulamalara neden olabilmektedir.
Mahkemeye gönderilen arama ve el koyma talebi
neticesinde mahkeme tarafından verilen kararda, CMK
madde 134’e vurgu yapılarak,
(1) …. bilgisayar ve bilgisayar programları ile
bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar
kayıtlarından kopya çıkarılmasına, ....,
(2) … şifrenin çözülememesinden dolayı
girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması
halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların
alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir.
Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların
alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın
iade edilir.(18) şeklinde verilen bir karara ilaveten ayrıca
incelenmesi için de izin verilmektedir.
Bu karara istinaden birebir kopyası alınan deliller şüpheliye
veya vekiline teslim edilmektedir. Ancak konusu terör,
çocuk pornosu, kredi kartı ve şantaj gibi suçlarda bu türlü
uygulamalar çeşitli sıkıntılara neden olabilmektedir. Bu tür
suçlar kapsamında kopyalama işleminin bitiminde şüpheliye
iade edilen deliller ile şüpheliye suçun işlenmesine devam
etmesi için kolaylık sağlanmış olmaktadır. Şöyle ki,
ruhsatsız silahla yakalanmış bir şahsın silahının seri
numarası tespit edildikten sonra silahın iade edilmesi
durumuna benzemektedir. Bu gibi olumsuz durumların
yaşanmaması için, soruşturma konusuna göre mahkeme
kararı alınmalı, el konulması gereken suç türlerinde birebir
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kopya işlemi neticesinde inceleme işlemi biten kadar dijital
deliller adli emanette muhafaza altına alınması gerektiği
değerlendirilmektedir.
Yine CMK Md.134’e göre, … bilgisayar ve bilgisayar
programları
ile
bilgisayar
kütüklerinde
arama
yapılmasına,
bilgisayar
kayıtlarından
kopya
çıkarılmasına…―
ibaresi ile
tamamen bilgisayar
sistemlerinden bahsedilmekte, cep telefonu, SIM kart,
CD/DVD, hafıza kartı ve diğer dijital delillerden
bahsedilmemektedir. Matbu şekilde alınan bir mahkeme
kararı ile başlatılan faaliyet esnasında bilgisayar haricindeki
diğer dijital delillerle ilgili arama ve el koyma işlemlerinde
çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu gibi olumsuzlukların
yaşanmaması için mahkeme kararı talep yazısına “dijital
veri saklama özelliği olan her türlü dijital materyal”
kavramı eklenmelidir.
V. DELİLLERİN TOPLANMASI VE İNCELENMESİ
Soruşturma sırasında toplanacak dijital delillerin miktar ve
büyüklükleri göz önüne alındığında yeteri kadar bilirkişi
görevlendirilmesi yapılmalıdır. Bilirkişiler, alanında uzman,
adli bilişim ve delil inceleme konusunda yeterli eğitim almış
tecrübeli personelden seçilmelidir. Eğer mahallinde yeterli
personel bulunamaması durumunda, komşu illerden veya
diğer yetkili kurumlardan istenmelidir.
Toplanan dijital delillerden hızlı sonuç alınması için
incelemelerin
soruşturma
merkezinde
yapılması
gerekmektedir. Çünkü soruşturma ve delil toplama süreci
devam etmektedir. Deliller içerisinden çıkacak bilgilere göre
soruşturmanın
genişleyebileceği,
şüpheli
sayısının
artabileceği göz önüne alındığında, yerinde incelemenin
önemi daha da artacaktır.
İnceleme için başka merkezlere gönderilen delillerle ilgili en
büyük sıkıntı zaman konusunda yaşanmaktadır. Uzak bir
ilden merkezi kriminal laboratuvarına gönderilen delillerin
yolda geçen süresi, inceleme merkezlerindeki görevlilerin iş
yükü ve dosyanın incelemesi sırasında geçen süre ve işlemi
biten malzeme ve raporun tekrar yolda geçen süresi göz
önüne alındığında, soruşturmanın istenilen sürede
bitirilemeyeceğini göstermektedir. Ayrıca, soruşturmanın
içeriğini tam olarak bilmeyen kriminal personelince yapılan
incelemelerin beklenilen özellikte yapılamamasına neden
olmaktadır. Bütün bu değerlendirmeler göz önüne
alındığında, incelemelerin soruşturma merkezlerinde,
soruşturma makamları ile koordineli olarak yapılması
gerektiği değerlendirilmektedir.
VI. SONUÇ
Önceki yıllarda suç delilleri karakol personeli tarafından
klasik yöntemlerle toplanırken, delilden suçluya gidilmeye
başlandıkça delil toplamanın önemli bir konu görüşü ön

plana çıkmış bu sebeple bu konuda uzmanlaşmak için Olay
Yeri inceleme birimleri teşkil edilmiştir.
Günümüzde her olayın mutlaka bir bilişim ayağı
bulunmaktadır. Dijital delillerin hassas olması ve usulüne
uygun toplanması gerekirken, gerekli özenin gösterilmemesi
neticesinde,
şüpheli
aleyhine
olabilecek
deliller
karartılabilmektedir.
Bu
tür
olumsuz
durumlarla
karşılaşmamak için, olay yerindeki dijital delillerin
toplaması, paketlenmesi ve incelenmesi gibi faaliyetler için
alanında uzman ve donanımlı bilirkişilerden istifade
edilmelidir.
Şüpheli ve avukatlarının güvenlik kuvvetleri aleyhinde
yapacakları olumsuz propaganda ve suçlamalara maruz
kalmamak için her faaliyet yasal sınırlar içerisinde kayıt
altına alınarak yapılmalı veya tutanağa bağlanmalıdır.
İleriki zamanlarda, Türkiye genelinde özel yetkili
C.Savcılıklarının bulunduğu merkezlerde Jandarma,
Emniyet, Adalet Bakanlığı personeli ve sivil uzman
personelin katılımlarıyla Bilişim Suçları İnceleme ve
Araştırma
Birimleri
kurulmalı,
ihtiyaç
duyan
C.Savcılıklarının bilirkişi talepleri bu birimlerden
karşılanmalıdır. Bu sayede, soruşturmayı yürüten kurum
personelinin haksız yere suçlanarak zan altında kalması
önlenebileceği gibi inceleme ve analiz sonuçlarının
zamanında C.Savcılıklarına iletilmesi sağlanarak soruşturma
süresi kısaltılabilecektir.
Unutulmamalıdır ki, bilişim sistemlerindeki her şey 1 ve
0’ların üzerine inşa edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] EGM KOM Bşk.lığı 2011 yılı değerlendirme raporu.
[2] J.Gn.K.lığı
Harekât
Başkanlığının
2012
yılı
değerlendirmesi.
[3] Şu an itibariyle sözleşme 47 ülke tarafından imzalandı
ve 30 ülke de bunu iç hukukuna uyarladı
http://www.myfikirler.com/siber-suclarsozlesmesi%E2%80%99nin-bilinmeyen-yuzu.html
[4] Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığının 27 Haziran 2012
gün ve 2007 sayılı olarak TBMM’ne göndermiş olduğu
bursa Milletvekili Sayın Sena Kaleli’nin yazılı soru
önergesine vermiş olduğu cevap
[5] ABD siber saldırıları 'savaş sebebi' sayacak
ABD ordusu, bilgisayar sistemlerine yönelik siber
saldırılara askeri olarak misillemede bulunmaya
hazırlanıyor.
http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=radikalde
tayv3&articleid=1051378&categoryid=81.
[6] İşte Dhkp-C'lilerden Çıkanlar
İnternet üzerinden ve telefonlar üzerinden şifreli ve
kodlu konuşan şüpheli ve avukatların örgütün
yurtdışında bulunan yöneticilerine bilgi taşıdıkları ileri
sürüldü. Yurtdışında bulunan avukatlardan O.A ve
S.K.’nın operasyonu duyunca dönmekten vazgeçtikleri
ileri sürüldü. http://www.aktifhaber.com/iste-dhkpclilerden-cikanlar-722680h.htm
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[7] Ceza Muhakemesi sistemi delilden şüpheliye gitme
esasına göre inşa edilmiştir
[8] YARGITAY
Ceza
Genel
Kurulu
E:2005/7144K:2005/150T:29.11.2005 Yargıtay Ceza Genel
kurulu iş bu kararında 5271 Sayılı CMK madde 119/1’
e uygun bir karar olmaksızın arama yapılması sonrası
elde edilen delillerin hükme esas alınamayacağını
karara bağlamıştır.
[9] http://www.haber7.com/genel-olaylar/haber/925164teror-orgutunun-hackerlarina-dava
[10] www.sabah.com.tr\yesilin_tilkisi_adliyede.htm
Uyuşturucuyu
Türkiye
üzerinden
Avrupa’ya
gönderdikleri iddiasıyla yakalanan 12 kişilik suç
örgütünün elebaşı ''Tilki'' lakaplı S.I, polisin teknik
takibinden kurtulmak için 18 ayrı cep telefonu
kullandığı, zaman zaman da adamlarını kızına
aratarak talimat verdiği iddia edildi”
[11] Avukatlara DHKP-C operasyonu
İstanbul C.B.Savcılığı’nın DHKP-C operasyonu
çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya,
Muğla ve Bursa’da belirlenen adreslere eşzamanlı
operasyon düzenlendi. Çağdaş Hukukçular Derneği ve
Halkın Hukuk Bürosu’nda arama yapılarak 15 avukat
ile 4 Grup Yorum üyesinin de aralarında bulunduğu 90
kişi gözaltına alındı.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22393925.asp
[12] İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Askeri Casusluk
ve Şantaj Davası'nın gerekçeli kararı açıklandı.
Dosyada yer alan dijital delillerin sanıkların ev ve iş
yerlerinde usulüne uygun yapılan aramalar sonucu elde
edildiğinin belirtildiği kararda, "Kamera görüntüleri ile
desteklenen aramalar sonucunda ele geçirilmiş olması
nazara alındığında, delillere sonradan ilave yapıldığı
ya da olay yerine daha önceden konulduğu ile ilgili
iddiaları destekleyen bir bulgu bulunmadığından bu
savların dayanaksız olduğu sonucuna varılmıştır."
denildi.
[13] Ümraniye(Ergenekon)davasındaki hiç parmak izi
bulunmayan dvdyi polis 7 kere ellemiş
http://www.youtube.com/watch?v=nGGcOS5RSjI

dosyanın çözülen şifresinin 'Yunanistan' çıkması
şaşkınlık yarattı.
[17] http://haber.rotahaber.com/poyrazkoy-saniklaritubitaki-sucladi_100194.html
Poyrazköy sanıkları TÜBİTAK'ı suçladı
Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat davasında tutuklu
sanıklarından emekli Binbaşı Levent Bektaş'ın avukatı
Hüseyin Ersöz, TÜBİTAK'a gönderilen CD ve
DVD'lerde yanlış inceleme yapıldığını savundu.
[18] 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
Madde
134
Bilgisayarlarda,
Bilgisayar
Programlarında
Ve
Kütüklerinde
Arama,
Kopyalama Ve Elkoyma
(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka
surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde,
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin
kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile
bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar
kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların
çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından
karar verilir.
(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar
kütüklerine
şifrenin
çözülememesinden
dolayı
girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması
halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların
alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir.
Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların
alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme
olmaksızın iade edilir.
(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma
işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi
yapılır.
(4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak
şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa
geçirilerek imza altına alınır.
(5)
Bilgisayar
veya
bilgisayar
kütüklerine
elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya
bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler
kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve
ilgililer tarafından imza altına alınır.

[14] Emniyette bir skandal daha ortaya çıktı!
Askeri Casusluk Davası'nda suçlamalara dayanak teşkil
eden delillerin bulunduğu flash bellek ile ilgili
tutanaklarda çelişkiler ortaya çıktı. Kadıköy'deki
aramada ele geçirilen flash belleğin imajı arama günü
Emniyet'te alındı, ancak dijital inceleme tutanağında
sabah alınmış gibi gösterildi
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/emniyette-birskandal-daha-ortaya-cikti-h2745.html?jdfwkey=dy7gl2
[15] Askeri Casusluk Davası Delillerinde Sahtecilik Şüphesi
Askeri Casusluk Davası'nda suçlamalara dayanak teşkil
eden delillerin bulunduğu flash bellek ile ilgili
tutanaklarda çelişkiler ortaya çıktı. Kadıköy'deki
aramada ele geçirilen flash belleğin imajı arama günü
Emniyet'te alındı, ancak dijital inceleme tutanağında
sabah alınmış gibi gösterildi.
http://www.youtube.com/watch?v=EFOTULOTAmc
[16] http://www.internethaber.com/ sitesinin 02.02.2013
tarihli haberi. İstanbul ilindeki operasyon sırasında
arama yapılan bir dernekte duvara asılı yağlı boya
portrenin arkasına gizlenmiş flaş bellek ele geçirildi.
İstihbarat ve terör ekiplerinin çabalarıyla, flaş bellekteki
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Adli BiliĢim Uygulamalarında Orijinal Delil
Üzerindeki Hash Sorunları
Murat ÖZBEK
Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, BiliĢim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Ġstanbul/Turkiye, mur.ozbek@gmail.com
Özet—Adli bilişim alanında yapılan inceleme ve
değerlendirme çalışmaları elektronik delillerden alınan
adli kopyalar üzerinden yapılmaktadır. Hukuki olarak
uygulamada adli kopyası alınmış olan orijinal elektronik
delil üzerinden tekrar adli kopya alınarak hash değerleri
kıyaslanmakta ve kıyaslama sonucu hash değerlerinde
uyumsuzluk söz konusu olursa elektronik aygıt üzerinde
değişiklik yapıldığı gerekçesiyle delil olarak kabul
edilmemektedir. Bu çalışmada, orijinal delillerde
bozulmalar olabileceği veya çalışma yapıları itibariyle
şahısların müdahalesi olmaksızın kayıtlı olan verilerde
değişiklikler olabileceği hakkında bilgiler verilmiştir.
Hukuki açıdan yapılan uygulamalarda: delil üzerinde veri
bütünlüğünün korunup korunmadığının kontrolü için
tekrar orijinal delil üzerinden adli kopya alınması ve hash
hesaplatılması gibi bir yol izlenmemesi gerektiği; bu
kontrol işleminin, önceden alınmış olan adli kopya
üzerinde değişiklik olup olmadığı şeklindeki hash
hesaplatma çalışmalarıyla yapılmasının uygun olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler—Adli Bilişim, adli kopya, hash
sorunları, ssd disk incelemeleri, optik disk incelemeleri,
sabit disk incelemeleri
Abstract—Analysis and investigations in computer forensic
are carried out on forensic images. Pertaining to law, when
a forensic image is made of the original electronic evidence
which already had a forensic image, and the hash values of
both images are compared, the electronic device in
question is not accepted as evidence when the comparison
result are incompatible. In this study, information reveals
that there may be deterioration of the original evidence, or
there may have been changes in the provided data without
the intervention of individuals because of their operating
structure. Applications made from a legal point of views:
that for the control of data integrity of the evidence, there
should not be taken a new forensic image of the original
evidence and make a hash calculation; for this control
process, we take hash calculation using the first taken
forensic image to determine if there have been changes.
Keywords—Computer forensic, forensic image, hash
issues, ssd forensic, cd-dvd forensic, hard disk forensic

I. GĠRĠġ
Adli BiliĢim; bir olay yeri incelemesi veya bir kurban
üzerinde yapılan otopsinin eĢdeğeridir.[1] Sayısal verileri elde
etme, muhafaza etme ve çözümleme iĢlemlerinin delilin
gereklerine uygun olarak mahkemeye sunulması aĢamasına
kadar uygulanması[2]; özel inceleme ve analiz teknikleri
kullanılarak, bilgisayarlar baĢta olmak üzere, tüm elektronik
medya üzerinde yer alan potansiyel delillerin toplanması
amacıyla, elektronik aygıtların incelenmesi süreci kısaca Adli
BiliĢim (Computer Forensic)[3] olarak açıklanmaktadır. Bu
süreç içerisinde elde edilen elektronik deliller:
 Kabul edilebilir(admissible[4]) olmalıdır.
E-delil, dava sırasında hakim veya baĢka insanlar tarafından
kabul edilebilir olmalıdır.
 Gerçek ve aslına uygun(authentic[5]) olmalıdır.
SoruĢturma veya kovuĢturma altındaki konu ile ilgili
doğrudan bir nedensellik bağı veya destekleyici mantıksal
bağlar olması gerekir. Nedensellik bağı (illiyet rabıtası) aynı
zamanda suçun kanun tanımında yer alan maddi
unsurlarındandır ve meydana gelen netice ile fail arasındaki
neden-sonuç
iliĢkisini
ifade
etmektedir[6].
E-delil
mahkemedeki dava konusu olayla ve faille ilgili ve bağlantılı
olmalıdır.
 Eksiksiz ve tam(complete[7]) olmalıdır.
Elde edilebilen tüm deliller toplanmalıdır. Bu deliller
yalnızca, failin suçlanmasına iliĢkin değil, varsa suçsuzluğuna
iliĢkin olanları da kapsamalıdır. Nitekim 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu‟nun 170. maddesinin (4) ve (5) numaralı
fıkralarına göre, iddianamede, yüklenen suçu oluĢturan olaylar,
mevcut delillerle iliĢkilendirilerek açıklanmalı; iddianamenin
sonuç kısmında, Ģüphelinin sadece aleyhine olan hususlar
değil, lehine olan hususlarda ileri sürülmelidir.[8] Sadece
maddi olmamalıdır. ġüphelinin suçlu olduğunu veya suçsuz
olduğunu kanıtlayan bir delil olmalıdır.
 Güvenilebilir(reliable[9]) olmalıdır.
E-delil güvenilir olmalıdır. Analiz için kabul edilmiĢ
prosedürlere uygunluğundan ve doğruluğundan Ģüphe
edilmemelidir.
 Ġnanılabilir(believeable[10]) olmalıdır.
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E-delil, kanıtlama değerine sahip olmalıdır. Sanal yapıda
olsa da[11], hakim veya taraflar tarafından açıkça anlaĢılabilir
ve inanılabilir olmalıdır.
 Yasaya uygun olmalıdır.
E-delil, yukarıdaki özelliklere sahip olsa da, yasaya uygun
bir Ģekilde elde edilmemiĢse veya her ne kadar yukarıdaki
özellikleri taĢıyor olsa da yasaya uygun elde edilmediği için
delil olarak değerlendirilemeyecektir. Örneğin 5271 sayılı
CMK‟nın 134. maddesine aykırı olarak bilgisayarlarda arama,
kopyalama veya elkoyma iĢlemi yapılmıĢsa[12], elde edilenler
mahkeme tarafından delil olarak değerlendirilmeyecektir.
Adli biliĢimde elektronik deliller üzerinde yapılacak
incelemeler elektronik delilin adli kopyası(forensic image)
üzerinden yapılmaktadır. Orijinal delil üzerindeki verilerin
değiĢmemesi için, istisnai durumlar hariç, orijinal delil
üzerinde inceleme yapılmamaktadır. Adli biliĢimde Ġngilizce
kullanımı “forensic image” olan iĢlem, Türkçe kaynaklarda
“birebir” kopyalama, yabancı kaynaklarda ise “sektör-bysektör” veya “bit-by-bit” kopyalama iĢlemi olarak ifade
edilmektedir[13]. Veri depolama aygıtlarından yapılan birebir
kopyalama iĢlemine imaj da(forensic image) denilmektedir.
Kopyalama iĢlemi sektör-sektör veya bit-bit denilen Ģekilde
hiçbir veri değiĢmeden, eksilmeden ve artmadan her veri aynı
olacak Ģekilde, dosya halinde bir baĢka diske yapılmaktadır.
ĠĢletim sistemlerinde günlük hayatta yapılan normal
kopyalama iĢleminde kullanıcılar tarafından görülen dosya
veya klasörler bir baĢka biliĢim aygıtına aktarılırken bu
iĢlemde bazı bilgilerin(oluĢturma tarihi gibi) değiĢebilmesinin
yanı sıra yapılan iĢlemde sadece görülmekte olan bilgiler
kopyalanır. Hatta bazı yeni dosya yapılarında(NTFS) daha
detaylı bilgiler tutulabilmekte iken, burada bulunan dosya veya
klasör eski dosya yapısıyla(FAT) formatlanmıĢ bir veri
depolama birimine kopyalandığında bazı üstveriler de
kopyalanamamaktadır. Dolaysıyla adli kopya elektronik delil
üzerindeki verinin tamamını kapsadığı için incelemeler de adli
kopyalar üzerinden yapılmaktadır.
Elektronik delillerden adli kopya alınması sırasında aynı
zamanda adli kopyanın hash değeri de hesaplanabilmektedir.
Hash tek yönlü bir algoritmik fonksiyondur. Tek yönlü olma
özelliği sayesinde hash değerinden geriye dönülerek hash
değeri hesaplanan veri parçasına ulaĢılaması hesaplama
zamanı açısından pratikte mümkün olmamaktadır. Hash
değerinin kullanım alanlarından birisi de orijinal data ile o
datanın adli kopyasının birbirleri ile aynı olup olmadığını
karĢılaĢtırmaktır. Hash değerleri eĢleĢtiği zaman, bu verilerin
tam bir kopyasının olduğunun kanıtı olarak kabul
edilmektedir[14]. Bir veri veya veri depolama biriminin ilk
sektörden baĢlanıp son sektöre kadar tamamının, belirli bir
algoritmik fonksiyondan geçirilmesiyle bir hash değeri
hesaplanır. Son sektörün de aynı iĢleme tabi tutulmasıyla

ortaya çıkan değere o veriye ait hash değeri denilmektedir. Bu
hash değeri verinin değiĢikliğe uğrayıp uğramadığını kontrolde
kullanılmaktadır. Adli biliĢimde genellikle kullanılan standart
hash algoritmaları Ģunlardır:
 MD2, MD4 ve MD5: bu metotların hash değeri(Message
Digest) 128 bit uzunluğundadır. Bu metotlar Ron Rivest
tarafından oluĢturulmuĢtur ve çoğunlukla dijital imzalar için
kullanılmaktadır. Günümüzde MD2, MD4 ve MD5
metotlarında MD5 metodunun kullanımı daha fazla tercih
edilmektedir.
 Secure Hash Algorithm (SHA): bu algoritmanın
SHA-1, SHA-256, SHA-384 ve SHA-512 olarak birçok çeĢidi
bulunmaktadır. Bu çeĢitlerin aralarındaki fark hash değerinin
bit uzunluklarıdır. SHA hash algoritmaları A.B.D‟de kurulmuĢ
olan ve çalıĢmalarına devam eden NIST ve NSA isimli iki
birim tarafından hazırlanmıĢtır[16].
MD5 ve SHA1 hash değerlerine birer örnek aĢağıdadır.
MD5: b8e20611dcc4105286bcf56de754f7a3
SHA1: 9f34ac74f28e6ee9f0ad76d7b39d615722822b4f
Hash değeri, hash‟i hesaplanan veriye özel ve parmak izi
gibi benzersiz bir değerdir. Hash değeri üzerinden tersine
mühendislik yapılarak veriye ulaĢılamaz[15]. Veri depolama
birimi üzerindeki bir karakterin bile değiĢmesi durumunda
hash değiĢmektedir. Dolaysıyla elektronik delil üzerinde veya
o delilden alınan adli kopya üzerinde herhangi bir değiĢiklik
olup olmadığını kontrol etmek için hash hesaplatılır. Hash
hesaplaması sonucu çıkan hash değeri ile ilk hesaplanan hash
değeri birbiri ile aynı ise elektronik delilin veya elektronik
delilden alınan adli kopyanın değiĢikliğe uğramadığı anlamına
gelmektedir. Hash değeri elektronik verinin mührü olarak
kullanılmaktadır. Uygulamada: açık olan sistemler, RAM‟ler
ve cep telefonları üzerinde kayıtlı olan verilerin adli kopyaları
alındıktan sonra orijinal elektronik delil üzerinde değiĢiklik
olup olmadığının kontrolü amacıyla orijinal delil üzerinden
tekrar hash hesaplaması yapılmamaktadır. Çünkü çalıĢmaya
devam eden bu sistemler üzerinde, halen sistem tarafından
zararsız ufak değiĢiklikler olduğundan hash değerleri de
değiĢmektedir.
Adli kopya alma iĢlemi sırasında yapılan uygulamada, adli
kopyanın kaydedileceği veri depolama birimine yazılmak için
elektronik delil üzerinden okunan verilerin, okundukları
esnada hash değeri hesaplanır. Elektronik delil üzerindeki
veriler okunduğu esnada hesaplanan hash değeri genellikle adli
kopya almakta kullanılan yazılım veya donanım tarafından bir
log dosyasına kaydedilir. Adli kopya alma iĢlemi sona erdikten
sonra adli kopya, kayıt edildiği ortamdan baĢtan sona kadar
okunarak okuma sırasında verilerin hash değeri hesaplanır. Bu
okuma iĢlemi sona erdikten sonra hesaplanmıĢ olan hash
değeri ile elektronik delil okunduğunda hesaplanmıĢ olan hash
değeri kıyaslanır ve kıyaslama sonucunda hash değerleri
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birebir olarak aynı ise adli kopyanın doğru ve hatasız olarak,
okunduğu Ģekliyle veri depolama birimine kaydedildiği
anlamına gelmektedir.
II. HASH PROBLEMLERĠ
Elektronik delillerin depolandığı aygıtlar kısıtlı bir kullanım
ömrüne ve karmaĢık veri depolama yapılarına sahiptirler. CDDVD gibi optik veri depolama aygıtları, Sabit diskler gibi
manyetik veri depolama aygıtları, SSD diskler gibi flash
yongalar üzerinde veri depolama teknolojisine sahip aygıtlar;
her birinin kendine ait olan teknolojisine ve maruz kaldığı dıĢ
etkenlere göre değiĢen bir kullanım ömrü vardır. Bu veri
depolama birimleri arasında veri okuma/yazma ömrü en uzun
olan ve en yaygın kullanıma sahip olanı sabit disklerdir ancak
mekanik diskler de bir noktada bozulacaktır. Kevin O‟Shea‟ye
göre; belki günler, aylar veya daha uzun sürecek ancak bir
noktada bozulacaklardır[18].
A. Optik Diskler
YaklaĢık 30 yıldır kullanımda olan optik diskler(CD-DVD)
bu 30 yıl içerisinde büyük bir geliĢme gösterdiler. Günümüzde
optik diskler için 200 yıla kadar ömür biçilse de onların ne
zaman bozulacağını tahmin etmek oldukça güç. Tüm optik
diskler, ortak olarak Ģu dört katmana sahiptirler: koruyucu
katman, lazeri yansıtan parlak katman, verileri depolayan
alaĢımın bulunduğu katman ve polikarbonat katman[19].

ġekil 2: DVD‟den kesit[21]
ġekil 1 ve ġekil 2‟de görüldüğü gibi farklı optik diskler,
farklı katmanlara sahiptirler. Bu katmanlardan özellikle
yansıtıcı katman, daha çok hasar görebilmektedir. Standart
kompakt diskler, alüminyumdan oluĢan bir yansıtıcı katmana
sahiptir. Alüminyum, havaya maruz kaldığında oksitlenir. Bu,
genellikle diskin kenarlarında gerçekleĢir. Ancak diskin
bozulmasına tek neden olan, yansıtıcı katmanın bozulması
değildir. Kullanım ve muhafaza Ģartlarına bağlı olarak birçok
sebep sayılabilir. Elektronik deliller doğru olmayan Ģekillerde
taĢınmaları ve muhafaza edilmeleri sonucunda da
bozulabilmektedir.
Adli kopyası alınarak hash bilgisi kaydedilen elektronik
delil niteliğindeki bir optik diskten bir süre sonra tekrar adli
kopya alma iĢlemi yapıldığında hesaplanan hash değerleri
birbirini tutmayabilmektedir. Bunun sebebi tamamen veya
kısmen bozulduğu için okunamayan bir sektör olabildiği gibi
daha önceden adli kopya alma iĢlemi sırasında okunamamıĢ
veya yanlıĢ okunmuĢ ancak sonraki adli kopya alma iĢleminde
doğru
Ģekilde
okunabilmiĢ
bir
sektörden
de
kaynaklanabilmektedir. Okunama veya eksik okuma sonucu
hash değerlerinin uyuĢmaması sorunu sadece optik diskten de
kaynaklanmıyor olabilir. Bir optik sürücünün okuyabildiği
optik disk üzerindeki veriyi, bir baĢka optik sürücü
okuyamayabilmektedir. Ayrıca bazı adli kopya alma
yazılımları arasında optik disk üzerinden okudukları sektör
sayılarında fark olabilmektedir. Bu fark aynı programın farklı
sürümlerinde de görülebilmektedir.
Bir yazılımın x sayıda sektör okuyarak almıĢ olduğu adli
kopyanın hash değeri, diğer yazılımın veya aynı yazılımın
diğer sürümünün okumuĢ olduğu x-1 sayıda veya x+1 sayıda
sektör okuyarak almıĢ olduğu adli kopyanın hash değeri ile
aynı olmayacaktır.

ġekil 1: CD-ROM katmanları[20]

ġekil 3: Aynı optik diskten farklı programlarla alınan adli
kopyalarda okunan sektör sayıları ve hash değerleri farklı
olabilmektedir.
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Bir yargılama konusunda elektronik delil olan 16 adet optik
disk üzerinde tekrar hash hesaplatılması yaptırılmıĢ ve
hesaplanan hash değerlerinden 10 tanesinin daha önce alınan
adli kopya sırasında hesaplanmıĢ olan hash değerleriyle
uyuĢmadığı görülmüĢtür. Bu uyuĢmazlığın kullanılan yazılımın
sürüm farkından kaynaklandığı ilerleyen süreçte tespit
edilmiĢtir.

adli kopya alımının Encase v4 ile ikinci adli kopya alma
iĢleminin ise Encase v6 sürümüyle yapılması sonucu farklı
hash değerleri hesaplanmıĢtır.
Adli kopyası mevcut olan bir elektronik delil üzerinden
tekrar adli kopya alındığında hesaplanan hash değeri daha
önceki hash değeri ile uyuĢmayabilmektedir.
B. Sabit Diskler
Sabit diskler uçucu olmayacak Ģekilde ve hızlıca veri
depolayan ve depolanan veriye tekrar ulaĢmayı sağlayan
aygıtlardır. Elektrik kesildiğinde üzerinde yazılı olan veri
silinmez. Dolayısıyla bilgisayar kapandığında disk üzerinde
kayıtlı olan veriler silinmeyecektir[22].
Sabit diskler manyetik olarak veri depolama yaparlar. Veri
sabit disklerin içerisindeki cam, seramik veya metal plaka
üzerinde kaplı olan özel alaĢımlı yüzey üzerinde
depolanmaktadır.
Günümüzde genellikle 2.5” ve 3.5” boyutlu sabit diskler
kullanılmaktadır ve sabit disklerin IDE, SATA, SAS SCSI gibi
çeĢitli çeĢitleri mevcuttur. AĢağıda ġekil 6‟da Sabit disk
parçaları görülmektedir.

ġekil 4: Bir davada delil olan optik disklerden 2 tanesine ait
hash değerleri

ġekil 5: ġekil 4‟teki 2 adet delil olan optik diskten tekrar
hesaplanan hash değerleri

ġekil 6: Sabit Disk Parçaları[23]

ġekil 4 ve ġekil 5‟te görüldüğü gibi C_4 isimli optik diske
ait tekrar hesaplanmıĢ olan hash değeri önceki hash değeri ile
birebir aynı iken, C_5 isimli optik diske ait hash değerleri
birbirini tutmamaktadır. Bunun sebebi ise ġekil 4‟te görülen
ilk adli kopya alımı sırasında C_4 isimli CD‟nin Encase v6
sürümüyle adli kopyasının alınması, C_5 isimli CD‟nin Encase
v4 ile adli kopyasının alınması sonrasında; ġekil 5‟te görülen
iĢlemlerde her iki CD‟nin de adli kopyalarının Encase v6 ile
alınmıĢ olmasıdır. C_4 isimli CD‟ye ait hash değeri her iki adli
kopya alım iĢleminde Encase‟in aynı sürümü kullanıldığından
aynı hash değerleriyle sonuçlanmıĢtır. C_5 isimli CD‟de ise ilk

Sabit diskler üretildikten sonra sabit diskin veri depolama
yüzeyindeki sorunlu noktaları belirlemek için üretici tarafından
bir yüzey testinden geçirilir. Sabit diskler fabrikadan ilk
çıktıklarında bile yüzeylerinde sorunlu noktalar mevcuttur.
Ayrıca üzerinde veri depolanan bu mekanik yüzeyler zaman
geçtikçe ve kullanıldıkça çevresel etkenlerin de etkisiyle
özelliğini kaybedebilerek kullanılamaz hale gelebilmektedir.
Hatta hiç kullanılmayan sabit diskler de, üretim maddelerinin
ömrü kadar süreyle kısıtlı bir ömre sahiptirler. Fabrikadan
çıkmadan önce yapılan yüzey testinde tespit edilen sorunlu
noktalar sabit diskler üzerinde bulunan ve normal Ģartlarda
kullanıcıların eriĢemediği servis alanında bir listede tutulurlar.

258

M. Özbek
Bu listede kayıtlı olan alanlara kullanıcı tarafından veri kaydı
yapılmamaktadır. Genellikle sabit diskler üzerinde iki farklı
bozuk sektör kaydı tutulan liste mevcuttur. Bunlardan birincisi
sabit disk fabrikadan çıkmadan önce yapılan yüzey testinde
tespit edilen bozuk sektörlerin tutulduğu P-List diğeri ise sabit
disk kullanılırken bozulan ve sabit disk içerisindeki yazılım
tarafından bozulduğu tespit edilen sektörlerin ve bu sektörler
yerine kullanım için atanan sektörlerin bilgilerinin tutulduğu
G-List‟tir.
P-List içerisinde tutulan bozuk sektör bilgilerine, atlanacak
sektörlere ait kayıt bilgileri de denilebilir. Her sabit diskin
farklı sektörlerinde bozukluklar( Bozuk alanlar yada baĢka
birĢey) olacağından P-List sabit diske ait benzersiz ve sadece o
diske özel bir listedir. Sabit diskin okuma yazma kafası P-list
içerisinde kaydı bulunan sektörü daima atlar. Sabit disk
içerisindeki adresleme P-List içerisindeki sektörler yokmuĢ
gibi atlanarak yapılmaktadır. Dolayısıyla P-List‟ine
ulaĢılamayan veya P-List‟inde sorun oluĢmuĢ bir sabit disk
üzerindeki sektörlere ait adresleme
P-List‟siz bir Ģekilde
yapıldığında verilere doğru bir Ģekilde ulaĢmak mümkün
değildir. Bu Ģekilde ancak küçük boyutlu ve parçalanmadan
depolanmıĢ veri parçalarına anlamlı bir Ģekilde ulaĢabilmek
mümkündür.
Sabit disk kullanılmaya devam edildiği sürede bozulduğu
tespit edilen sektörler ve bu bozuk sektörler yerine kullanıma
açılacak olan yedek sektör bilgisi G-List‟e eklenir. G-List‟e
eklenecek bozuk sektörler yerine kullanıma açılacak yedek
sektörler belirli bir sayıda olmak üzere sabit diskin veri yazılan
yüzeyinde önceden ayrılmıĢlardır ve bu ayrılmıĢ alana, GList‟e eklenmedikçe, normal Ģartlarda kullanıcılar eriĢemezler.
G-List‟e ekleme iĢlemleri kullanıcı onayı alınmadan ve
kullanıcı fark etmeden olur.
Adli kopya alma iĢlemi sırasında sabit disk içerisindeki
okuma yazma kafası tüm sektörleri okumaya çalıĢırken sabit
diske ait yazılım da bozuk olduğunu tespit ettiği bir sektörü GList‟e ekleyerek onun yerine baĢka bir sektörü kullanıma
atayabilir. Böylelikle sabit disk kullanımı sırasında bozulduğu
tespit edilen sektör bilgisi G-Liste eklenerek, yerine yenisi
atandığından; bir sabit diskten adli kopya alınması sırasında
hesaplanmıĢ olan hash değeri, aynı sabit diskten tekrar adli
kopya alındığında hesaplanan hash değeri ile uyuĢmayabilir.
Adli kopyası alınarak hash bilgisi kaydedilen elektronik
delil niteliğindeki bir sabit diskten bir süre sonra tekrar adli
kopya alma iĢlemi yapıldığında hesaplanan hash değerleri
birbirini tutmayabilmektedir. Bunun sebebi tamamen veya
kısmen bozulduğu için okunamayan bir sektör olabildiği gibi
daha önceden adli kopya alma iĢlemi sırasında okunamamıĢ
veya yanlıĢ okunmuĢ ancak sonraki adli kopya alma iĢleminde
doğru
Ģekilde
okunabilmiĢ
bir
sektörden
de
kaynaklanabilmektedir. Okumama veya eksik okuma sonucu
hash değerlerinin uyuĢmaması sorunu sadece sabit diskten de

kaynaklanmıyor olabilir. Adli kopya almakta kullanılan bazı
yazılımların veya donanımların okuyabildiği sektörleri diğer
yazılım
veya
donanımlar
aynı
kararlılıkta
okuyamayabilmektedir. Dolayısıyla daha önceden adli kopyası
alınmıĢ bir sabit diskin tekrar adli kopyası alındığında
hesaplanan hash değerleri farklı olabilecektir.
C. SSD Diskler
SSD(Solid State Drives) diskler yapısal özellikleri,
kendisine bir anlamda ismini de vermiĢtir. SSD‟lerde, diğer
manyetik depolama ünitelerinden farklı olarak, herhangi bir
hareket eden parça yoktur. Bu da onların Solid State, yani Katı
Hal Sürücüsü olarak adlandırılmasına neden olmuĢtur[24].
AĢağıda ġekil 7‟de farklı arayüz bağlantılarına ve farklı
Ģekillere sahip SSD diskler görülmektedir.

ġekil 7: ÇeĢitli SSD diskler
Henüz kapasitelerinin düĢük ve fiyatlarının yüksek olması
sebebiyle yaygın olarak kullanılmasa da zaman ilerledikçe veri
okuma/yazma yönünden daha hızlı, daha az enerji tüketimine
sahip ve sarsıntı gibi dıĢ etkenlere daha dayanıklı oldukları için
daha çok tercih edileceklerdir. Bilgisayar üreticilerinin pazara
sunduğu bilgisayarlarda daha yüksek performans için,
kullanmayı daha çok tercih etmeye baĢlamalarına paralel
olarak adli biliĢim alanında da her geçen gün daha sık
karĢılaĢılan SSD diskler, üzerlerinde bulunan Nand flash
yongalarında veriyi depolamaktadır. ġekil 8‟de SSD disk
üzerindeki ana parçalar görülmektedir.

ġekil 8: SSD Disk Parçaları[25]
SSD disklerin mekanik bir yapıda veri depolamaması ve
okuma yazma iĢlemini sabit disklerdeki gibi hareketli
parçalarla yapmamasından dolayı veriye eriĢim için
beklenmesi gereken süre oldukça düĢüktür. Sabit disklerde
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veriye eriĢmek için öncelikle veri yazılı plakaları döndüren
motorun belirli bir hıza ulaĢması gerekmekte ve daha sonra
okuma/yazma kafası veri yazılı yüzeyi tarayarak okumaya
baĢlamaktadır. SSD diskler ise mekanik tabanlı olmaması yani
hareketli parça içermemesi ve flash bellek tabanlı elektronik
tümleĢik devrelerden imal edilmesi, uygulamada pek çok
faydayı da beraberinde getirmektedir. Öncelikle, okuma ve
yazma iĢlemleri, sabit disklerdeki baĢlıkların yaptığı gibi
mekanik olarak uygulanmadığı için, eriĢim süreleri oldukça
düĢüktür ve günümüzde 0.1 ms„ye kadar düĢmüĢtür[26].
SSD diskler üzerinde veri depolama birimi olarak bulunan
flash yongalar üzerine verinin nasıl kaydedileceğini veya
silineceğini SSD kontrolcüsü düzenler. SSD disk ömrünü
uzatmak ve performansı daha üst seviyelere ulaĢtırmak için
veri flash yongalar üzerine ham olarak sırasıyla
kaydedilmemekte, veri değiĢik algoritmalar kullanılarak ve
farklı yongalara dağıtılarak kaydedilmektedir. Bu algoritmik
ve dağınık kayıt biçimi diskten diske ve hatta modelden
modele değiĢebilmektedir. SSD üreticileri performansı ve SSD
disk ömrünü arttırmak için kullandıkları bu algoritmaları ticari
sır niteliğinde olduğu için paylaĢmamakta, dolayısıyla SSD
disk teknolojisinde veri depolama Ģekillerinde standartlaĢma
olmamaktadır.
SSD disk üzerindeki flash yongalara okuma/yazma
eriĢimlerinin
tamamı
SSD
kontrolcüsü
üzerinden
gerçekleĢmektedir. Sabit disklerde yazılabilir, okunabilir ve
silinebilir en küçük birim 512byte iken SSD disklerde
yazılabilir ve okunabilir en küçük birim 4KB büyüklüğündeki
Page‟lerden oluĢurken; silinebilir en küçük birim ise 512KB
büyüklüğündeki Blok‟lardır. Page‟ler Block‟ların içerisinde
yer alır. SSD diskler üzerinde veri sadece boĢ alanlara
kaydedilmektedir. Daha önce veri kaydedilmiĢ ve silinmiĢ de
olsa bir veri daha kaydedileceğinde, silindiği için boĢalmıĢ
olan alana değil daha önce kullanılmamıĢ olan veya daha az
kullanılmıĢ olan bir alana kaydedilir. Bunun sebebi ise SSD
disklerdeki flash yongalarına maksimum veri yazma/okuma
sayısının sabit disklere göre oldukça düĢük olması ve
dolayısıyla kullanım ömürlerinin sabit disklere göre kısa
olmasıdır. SSD diskler kullanım ömrünü arttırmak için flash
yongalar üzerinde mantıksal bir adresleme kullanırlar.
Kullanılan bu adresleme sisteminde mantıksal olarak tutulan
adresler sürekli değiĢmektedir ancak bu değiĢimler kullanıcı ve
iĢletim sistemi tarafından fark edilmemekte, bu iĢlem SSD
kontrolcüsü tarafından yapılmaktadır. Mekanik yapıya sahip
sabit disklerde bozulan sektör yerine kullanıma açılmak üzere
ayrılmıĢ sektörler mevcut iken SSD disklerde ise disk üzerinde
yazılı veri depolama kapasitelerinin %25‟ine kadar fazla veri
depolanabilecek flash yongalara sahip olarak üretildikleri
görülebilmektedir[27]. Mekanik yapıya sahip disklerde
bulunan yedek sektörler üzerine, bozulan bir sektör yerine
kullanıma açılmadıkça, veri kaydedilememekte ve o sektörlere

eriĢilememektedir. SSD disklerde ise fazladan konulmuĢ flash
yongalar mantıksal adreslemenin değiĢmesiyle sırası
geldiğince kullanılmaktadır.
Bir yazma iĢlemi sırasında mantıksal adresleme içerisinde
100. Sırada olarak görülen bir sektör bir baĢka yazma
iĢleminde 110. Sektör olarak adreslenebilmektedir.
Yeni nesil SSD disklerde TRIM desteği mevcuttur. “TRIM”
bir SATA komutudur. TRIM komutunun kullanılabilmesi için
hem iĢletim sisteminde hem de SSD diskte TRIM desteğinin
bulunması gerekir. TRIM desteği olmaksızın bir silme iĢlemi
yapıldığında iĢletim sistemi silinen dosyayı kendi haritasında
silindi olarak iĢaretler ancak SSD diske ayrıca sil komutu
göndermez. Sil komutu gönderilmediği için SSD üzerinde
halen bulunan ancak gereksiz olan veri SSD disk üzerinde
çalıĢan Garbage Collection adı verilen yazılım tarafından bir
süre sonra tespit edilerek silinirken aynı zamanda
defragmantasyon iĢlemi de yapılarak SSD disk üzerindeki veri
bloklarının daha verimli kullanılması sağlanır. Ancak Garbage
Collection tarafından gereksiz ve kullanılmayan verinin tespiti
ve defragmantasyona tabi tutulması zaman alabilmektedir.
TRIM teknolojisi aktif olan bir sistemde ise: iĢletim sisteminde
yapılan silme iĢlemiyle ilgili olarak silinmiĢ olarak görünen
alanlar iĢletim sistemi tarafından SSD kontrolcüsüne bildirilir.
SSD kontrolcüsü kendisine iĢletim sistemi tarafından silindiği
bildirilen alanları çöp olarak iĢaretler. Daha sonra SSD diskin
boĢta olduğu zamanlarda çöp olarak iĢaretlenen alanlar
Garbage Collection tarafından silinerek veri blokları
düzenlenir. SSD kontrolcüsünü çöp olarak iĢaretlemesi ve
Garbage Collection tarafından iĢaretlenen alanların silinmesi
ve yeniden düzenlenerek bütün halinde Block‟lara
kaydedilmesi iĢlemlerinin tamamı iĢletim sistemi ve kullanıcı
tarafından kontrol edilemeyecek bir yapı içerisinde
gerçekleĢmektedir. Yani eğer bir alan TRIM tarafından
gönderilen komutla çöp olarak iĢaretlenmiĢse bu alan bir süre
sonra geri getirilemeyecek Ģekilde silinecek ve ideal Ģekilde
Block‟lardaki veri düzenlenecektir. Bu iĢlemler yapılırken aynı
zamanda mantıksal adreslemeler de değiĢebilmektedir. TRIM
çalıĢma sistemi ġekil 9‟da gösterilmiĢtir.
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ġekil 9: TRIM çalıĢma sistemi[28]
Yazma korumalı olarak adli kopyası alınmak istenen bir
SSD disk üzerinde daha önce çöp olarak iĢaretlenmiĢ ancak
henüz silinmemiĢ veriler olabilmektedir. Garbage Collection
programı da çalıĢmaya devam etmektedir. Yazma koruma
sadece iĢletim sistemi veya kullanıcı gibi dıĢarıdan diske veri
yazılmasını/silinmesini engellemektedir. TRIM ve Garbage
Collection sistemleri ise SSD içerisinde çalıĢan sistemlerdir.
Donanımsal yazma koruması veya yazılımsal yazma koruması
bu sistemlerin çalıĢmasını engellememektedir. Adli kopya
alınması esnasında bu sistemler çalıĢmaya devam edeceğinden
SSD disk üzerindeki verilerde değiĢiklikler olmaya devam
etmektedir. Ġlk adli kopya alma iĢleminde çöp olarak
iĢaretlenen ancak henüz Garbage Collection tarafından
silinmediği için sektör üzerinde okunmuĢ olan bir veri aynı
SSD diskten ikinci defa alınacak olan adli kopya üzerinde
bulunmayabilmektedir. Ġki adli kopya alma iĢlemi süresince
çalıĢmakta olan SSD disk üzerindeki sistemler önceden çöp
olarak iĢaretlenmiĢ olan alanlarda değiĢiklikler yapmaya
devam etmektedir. Dolayısıyla ilk adli kopya sonucu
hesaplanan hash değeri ile ikinci adli kopya iĢlemi sonucu
hesaplanan hash değeri farklı olacaktır.

RAM‟ler ve cep telefonları üzerinde kayıtlı olan verilerin adli
kopyaları alınırken sistem çalıĢmaya devam ettiği için, halen
sistem tarafından zararsız ufak değiĢiklikler yapılmakta olduğu
bilindiğinden; tekrar bir adli kopya alındığında aynı hash
değeri elde edilemeyeceği bilindiğinden, böyle bir tehid
yoluna baĢvurulmamaktadır. Bu sistemlerden alınan ve elde
olan ilk adli kopyalar üzerinden tüm inceleme ve
değerlendirmeler yapılmakta, orijinal elektronik delil üzerinde
tekrar hash hesaplatılması gibi bir iĢlem yapılmadan adli kopya
delil olarak olayın aydınlatılmasında kullanılmaktadır.
CD-DVD gibi optik diskler, mekanik bir yapıya sahip olan
sabit diskler ve katı hal diski olarak adlandırılan SSD disklerde
de çeĢitli sebeplerden dolayı hash problemleri yaĢanabilmekte
olduğu görülmektedir. Uygulamada, delil olabilecek elektronik
aygıt üzerinden adli kopya alındığı sırada hesaplanan hash
değeri ile, alınan adli kopyanın kaydedildiği veri depolama
birimi üzerine tam ve doğru olarak kaydedildiğinin tespiti için
hesaplanan hash değerleri birbiri ile aynı ise bu aĢamadan
sonra ilerleyen zamanda delil bütünlüğünün korunup
korunmadığının kontrolü için elektronik delilin orijinali
üzerinde tekrar adli kopya alma iĢlemi yapılması
gerekmemekte, bu kontrolün eldeki adli kopya üzerinde hash
hesaplatılarak yapılması gerekmektedir. Orijinal elektronik
delil üzerinde meydana gelen bozulmalar ve değiĢimler
hukuksal açıdan delil bütünlüğünün bozulduğuna anlamına
gelmemelidir. ÇalıĢan sistemlerden, RAM‟lerden ve cep
telefonlarından alınan adli kopyalarda olduğu gibi; diğer
elektronik deliller de sadece adli kopyaları üzerinden
değerlendirilmelidirler. Elektronik delil üzerinde herhangi bir
veri değiĢikliği olup olmadığı ise orijinal delil üzerinden tekrar
adli kopya alınarak ve orijinal delilin hash değeri
hesaplatılarak değil, eldeki adli kopya üzerinde tekrar hash
hesaplatılarak kontrol edilmelidir. Daha önceden orijinal
delilden adli kopya alınırken hesaplanan hash değeri, adli
kopya üzerinden tekrar hesaplatılan hash değeri ile birbirini
tutuyor ise delil bütünlüğü korunuyor anlamına gelmektedir.
Bu aĢamada veri bütünlüğünün kontrolü için orijinal delil
üzerinde tekrar hash hesaplatılması gibi bir yol izlenmemelidir.

III. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Adli biliĢim alanında adli kopya ile ilgili uygulamalarda
elektronik delillerin orijinali üzerinde tekrar adli kopya alma
iĢlemleri yapılmakta ve sonucunda hesaplanan hash değeri ilk
adli kopya alma iĢleminde hesaplanmıĢ olan hash değeri ile
karĢılaĢtırılarak farklılık görüldüğünde elektronik aygıtın delil
niteliği kalmadığı değerlendirilmektedir. Bunun yanında açık
olan sistemlerden alınan adli kopyalarla ilgili olarak,
RAM‟lerden alınan adli kopyalarla ilgili olarak ve cep
telefonlarından alınan adli kopyalarla ilgili olarak tekrar adli
kopya alınması ve hash değerlerinin kıyaslanması gibi bir
uygulama söz konusu değildir. Çünkü açık olan sistemler,
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Özet— Bu bildiride, veri madenciliği (data mining), adli

bilişim (computer forensic) konuları ele alınacak olup, veri
madenciliğinin tarihçesi, günümüzdeki kullanım alanları
tespit edilecek, veri madenciliği teknikleri ve yöntemleri
incelenecektir.
Abstract---In this paper, data mining (data mining),
forensics (computer forensics) issues to be addressed and
data mining history and present-day use areas will be
identified, analyzed data mining techniques and methods.

almamızda bize fikir de verir. Veri madenciliği, disiplinler
arası doğasından dolayı istatistik, veri tabanları, makine
öğrenmesi, bilgi toplama, görselleĢtirme, paralel ve dağıtık
hesaplama gibi birçok disiplinden yardım alır. Aynı za
manda veri madenciliği birçok farklı alanda da
kullanılmaktadır[2]. Bu alanlar içerisinde ġekil 1.1’de
gösterildiği gibi, veri tabanı sistemleri, Veri Görselliği, Yapay
Sinir Ağları, Ġstatistik, Yapay Öğrenme, vb. gibi disiplinler
bulunmaktadır[3].

Keywords—Veri Madenciliği (Data Mining), Adli Bilişim
(Computer Forensic), Veri Tabanı (Database), Veri
Ambarları (Data Warehouse).

1. GĠRĠġ
Dünya üzerinde uydu verileri, tıbbi veriler, alıĢveriĢ verileri,
otomasyon verileri v.b. alanlarda hızla artan veri miktarları bu
verilerin toplanması ve saklanması gibi problemleri gündeme
getirmiĢtir. Bu problemlere veri tabanları ve dosya
sistemlerindeki geliĢmelerle çözüm aranmıĢtır. Özellikle
donanımların ucuzlaması ile veri tabanları alanındaki büyük
geliĢmeler insanlık için bu bilgilerden yararlanmayı
kolaylaĢtırmıĢtır. Toplanan veriler kısa bir zamanda büyük
miktarlara ulaĢmıĢ ve her geçen gün de olağanüstü bir hızla
artmaya devam etmektedir.
Veri tabanlarındaki bu veriler üzerinde analiz yapmak ve
karar destek aĢamasında faydalanmak, her hangi bir araç
kullanmaksızın imkansız hale gelmiĢtir. Çoğu zaman iyi
kullanılmamaları durumunda veri tabanlarında tutulan veri
insanlar için külfet haline de gelebilmektedir. Bu noktada
karĢımıza “Veri Madenciliği” (Data Mining) bir çözüm olarak
çıkmaktadır. Fakat madenciliği yapılacak olan verinin de bazı
vasıflara sahip olması gerekmektedir. Bu vasıflar veri ambarı
(Data Warehouse) ile sağlanmaktadır. Veri ambarları basit
olarak veri madenciliği iĢleminin yapılacağı verilerin
oluĢturulduğu özel veri tabanlarıdır. Veri ambarlarının
oluĢturulması iĢlemi verinin çeĢitli kaynaklardan toplanarak,
veriler
içerisindeki
uyuĢmazlıklar
ve
hatalardan
arındırılmasından ibarettir.
Veri madenciliği belirli bir alanda ve belirli bir amaç için
toplanan veriler arasındaki gizli kalmıĢ iliĢkilerin ortaya
konulmasıdır[1]. Bunun yanında, geleceğe dönük kararlar

ġekil 1.1: Veri madenciliği ve disiplinler

II. VERĠ MADENCĠLĠĞĠ
A. Veri Tabanı
Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı
bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı
olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır.
Bilgisayar terminolojisinde, sistematik eriĢim imkanı olan,
yönetilebilir, güncellenebilir , taĢınabilir, birbirleri arasında
tanımlı iliĢkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir baĢka
tanımı da, bir bilgisayarda sistematik Ģekilde saklanmıĢ,
programlarca istebilecek veri yığınıdır.
Bir veri tabanını oluĢturmak, saklamak, çoğaltmak,
güncellemek ve yönetmek için kullanılan programlara Veri

263

Veri Madenciliği ve Adli Bilişim
Tabanı Yönetme Sistemi (DBMS – Database Management
Systems) adı verilir. DBMS özelliklerinin ve yapısının nasıl
olmasını gerektiğini inceleyen alan Bilgi Bilimi (Information
Science)'dır. Veri Tabanında asıl önemli kavram, kayıt yığını
ya da bilgi parçalarının tanımlanmasıdır. Bu tanıma ġema adı
verilir. ġema veri tabanında kullanılacak bilgi tanımlarının
nasıl modelleneceğini gösterir. Buna Veri Modeli (Data
Model) denir. En yaygın olanı, ĠliĢkisel Model'dir (relational
model). Layman'ın değimiyle bu modelde veriler tablolarda
saklanır. Tablolarda bulunan satırlar (row) kayıtların kendisini,
sütunlar (column) ise bu kayıtları oluĢturan bilgi parçalarının
ne türden oldukarını belirtir. BaĢka modeller (Sistem Modeli
ya da Ağ Modeli gibi.) daha belirgin iliĢkiler kurarlar.
Veri tabanı yazılımı ise verileri sistematik bir biçimde
depolayan yazılımlara verilen isimdir. Birçok yazılım bilgi
depolayabilir ama aradaki fark, veri tabanın bu bilgiyi verimli
ve hızlı bir Ģekilde yönetip değiĢtirebilmesidir. Veri tabanı,
bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır.
Bilgiye gerekli olduğu zaman ulaĢabilmek esastır. Bağıntısal
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Relational Database
Management Systems - RDBMS) büyük miktarlardaki
verilerin güvenli bir Ģekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı eriĢim
imkanlarının sağlandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde
tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye
eriĢim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veri tabanı
da bir bağıntısal very tabanı yönetim sistemidir.

Databases) uygulamaları ile birlikte faaliyet alanına yönelik
karar destek mekanizmaları için gerekli ön bilgileri temin
etmek için kullanılır.
Veri madenciliğindeki amaç, toplanmıĢ olan bilgilerin, bir
takım sayıtımsal yöntemlerle incelenip ilgili kurum ve yönetim
destek dizgelerinde kullanılmak üzere değerlendirilmesidir.
Veri madencisinin geleneksel yöntemlerde olduğunun aksine
baĢlangıçta herhangi bir amacı ya da varmak istediği bir
kavram yoktur.
C. Veri Madenciliği İşlevi
Veri madenciliğine iĢlevleri açısından bakılacak olursa, veri
madenciliği aktiviteleri 3 sınıf altında toplanmıĢtır. : KeĢif
(discovery), tahmini modelleme (predictive modeling) ve adli
analiz (forensic analysis).

ĠliĢkisel Veri Tabanı Sistemleri
• PostgreSQL
• MySQL
• Oracle
• Sybase
• BerkeleyDB
• Firebird

ġekil 3.1: Veri Madenciliği Aktiviteleri

Veri Tabanı Dilleri
• SQL
• PL/SQL
• Tcl
B. Veri Madenciliği
Veri madenciliği, çok büyük veri tabanlarındaki ya da veri
ambarlarındaki veriler arasında bulunan iliĢkiler, örüntüler,
değiĢiklikler, sapma ve eğilimler, belirli yapılar gibi
ilginçbilgilerin ortaya çıkarılması ve keĢfi iĢlemidir. Veri
madenciliği, özet olarak çok büyük veri tabanlarından,
önceden bilinemeyen, geçerli ve kullanılabilir bilginin
çıkarılma iĢlemi olarak ifade edilebilir. BaĢka bir deyiĢle veri
madenciliği, çok büyük veri tabanlarındaki ya da veri
ambarlarındaki veriler arasında bulunan iliĢkiler, örüntüler,
değiĢiklikler, sapma ve eğilimler, belirli yapılar gibi ilginç
bilgilerin ortaya çıkarılması ve keĢfi iĢlemidir. "Veri
Tabanlarında Bilgi KeĢfi" (Knowledge Discovery in

KeĢif, ne olabileceği konusunda önceden belirlenmiĢ bir
fikir ya da hipotez olmadan, veri tabanı içerisinde gizli
desenleri arama iĢlemidir. GeniĢ veri tabanlarında kullanıcının
pratik olarak aklına gelmeyecek ve bulmak için gerekli doğru
soruları bile düĢünemeyeceği birçok gizli desen olabilir.
Buradaki asıl amaç, bulunacak desenlerin zenginliği ve
bunlardan
çıkarılacak
bilginin
kalitesidir.
Tahmini
modellemede, veri tabanından çıkarılan desenler, geleceği
tahmin için kullanılır. Bu model, kullanıcının bazı alan
bilgilerini bilmese bile kayıt etmesine izin verir. Sistem, bu
boĢlukları, önceki kayıtlara bakarak tahmin yoluyla doldurur.
KeĢif, verideki desenleri bulmaya yönelikken, tahmini
modelleme, bu desenleri yeni veri nesnelerini bulmak için
uygular.
Adli analiz, normal olmayan ya da sıra dıĢı veri elemanlarını
bulmak için, çıkarılmıĢ desenleri uygulama iĢlemidir. Sıra dıĢı
olanı bulmak için ilk önce sıradan kısmı tespit etmek gerekir.
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D. Veri Ambarı
Veri ambarı iliĢkili verilerin sorgulana bilindiği ve
analizlerinin yapılabildiği bir depodur. Bir veri ambarı,
analizler ve sorgular için kullanılabilir, bütünleĢmiĢ bilgi
deposudur. Veri ve bilgiler, üretildiklerinde heterojen
kaynaklardan elde edilirler. Standford Üniversitesine göre:
Veri ambarı, baĢlangıçta farklı kaynaklardan gelen verinin
üzerinde daha etkili ve daha kolay sorguların yapılmasını
sağlamaktadır.
Veri Ambarları, sağlık sektöründen coğrafi biliĢim
sistemlerine, iĢletmelerin pazarlama bölümünden üretime,
geleceğe dönük tahminler yapmada, sonuçlar çıkarmada ve
iĢletmelerin yönetim stratejilerini belirlemede kullanılmakta
olan bir sistemdir. Pahalı bir yatırım maliyeti olsa bile sonuç
olarak getirisi (yararı) bu maliyeti kat kat aĢmaktadır.
ĠĢ organizasyonlarında bilgi akıĢ mimarisinde veri ambarları
iki amaçla oluĢturulmaktadır:
1) Hareketsel ve organizasyonel görevler arasındaki depo
ve analitik stratejik verilerin birikimini sağlar. Bu veriler daha
sonra yeniden kullanılmak üzere arĢivlenir. Veri ambarları
verilerin sorgulanabildiği ve analiz yapılabilindiği bir depodur.

Doktrinde biliĢim suçlarıyla ilgili çeĢitli tanımlamalar
yapılmıĢtır. Dönmezer biliĢim suçlarının tanımını, bilgisayarın
kötüye kullanılması, bilgileri otomatik iĢleme tabi tutulmuĢ ve
verilerin nakline iliĢkin kanuna ve meslek ahlakına aykırı
davranıĢlar Ģeklinde yapmaktadır[5].
Parker biliĢim suçları tanımını, iĢlendiği takdirde faile çıkar
sağlayacak bir Ģeyler kazandıran ya da kurbana kaybettiren,
aynı zamanda bilgisayar kullanımı veya teknolojisi bilgisi
içeren herhangi kasıtlı bir davranıĢ olarak vermiĢtir[6].
Akbulut ise biliĢim suçu olarak, verilerle veya veri iĢlemle
konu bağlantısı olan ve biliĢim sistemleriyle veya biliĢim
sistemine karĢı iĢlenen suçlar biçiminde tanımlama
yapmıĢtır[7].
BiliĢim ve bilgisayar arasındaki kullanım benzerliği, biliĢim
suçu ve bilgisayar suçu kavramlarında da mevcuttur. Aslen
biliĢim suçu kastedilmesine rağmen bilgisayar suçu kavramı da
yaygın olarak kullanılmaktadır. Nitekim Yenidünya ve
Değirmenci de biliĢim teriminin bilgisayara göre daha geniĢ
bir alanı kapsayıp bir üst kavram olduğunu belirtmekle
beraber, biliĢim sistemlerinin en yaygın kullanılan unsurunun
bilgisayarlar olması nedeni ile “bilgisayar suçu” teriminin
yaygınlık kazandığını belirtmiĢlerdir[8].
BiliĢim Suçlarını;
1) Yetkisiz EriĢim
2) Yetkisiz Dinleme
3) Hesap Ġhlali
4) Bilgisayar Sabotajı
5) Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
6) Banka Kartı Dolandırıcılığı
7) Ġnternet Bankacılığı Dolandırıcılığı
8) Girdi/Çıktı/Program Hileleri
9) ĠletiĢim Servislerinin Haksız ve Yetkisiz
Kullanılması
10) Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
11) Bilgisayar Yazılımının Ġzinsiz Kullanımı
12) KiĢisel Verilerin Kötüye Kullanılması
13) Sahte KiĢilik OluĢturma ve KiĢilik Taklidi
14) YasadıĢı Yayınlar
15) Ticari Sırların Çalınması
16) Warez, Cracking ve Hacking Amaçlı Siteler
17) Tv Kartları ile ġifreli Yayınları Çözme
18) Terörist Faaliyetler
19) Çocuk Pornografisi
20) Sanal Kumar

2) Veri Ambarlarının pazarda yeni fırsatlar bulmaya,
rekabete katkı, yoğun proje çevirimi, iĢ, envanter,ürün
maliyetlerinin azalmasının yanında farklı iĢlere ait verilerin
iliĢkilendirilmesi, karar destek ve alınan bilgiye hızlı cevap
verebilme gibi birçok katkısı vardır[4].

III. BĠLĠġĠM SUÇLARI VE ADLĠ BĠLĠġĠM
BiliĢim teknolojilerindeki geliĢmeler, eğitimden kültüre,
ticaretten eğlenceye, devlet sektöründen özel sektöre kadar
birçok alanda klasikleĢen anlayıĢı değiĢtirmiĢ ve insanlara yeni
bir yaĢam tarzı getirmiĢtir. Ancak bütün bu faydalarının
yanında bir takım olumsuzluklar da, bu geliĢmelerle beraber
hayatımıza girmiĢtir. Klasik suç tanımlarına uymayan yeni bir
suç türü olarak biliĢim suçları karĢımıza çıkmaktadır. Klasik
suçların bu sanal dünyada iĢlenmesinin yanında daha önce hiç
karĢılaĢılmamıĢ suç türleri de bu çerçevede ortaya çıkmıĢtır.

Olarak

Ģeklinde sıralayabiliriz.
Adli bilişim, elektromanyetik ve elektrooptik ortamlarda
muhafaza edilen veya bu ortamlarca iletilen ses, görüntü, veri,
bilgi veya bunların birleĢiminden oluĢan her türlü biliĢim
nesnesinin, mahkemede sayısal delil niteliği taĢıyacak Ģekilde
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tanımlanması, elde edilmesi, saklanması, incelenmesi ve
mahkemeye sunulması çalıĢmaları bütünüdür[9].
KAYNAKLAR

Adli biliĢim süreçlerini ise;

[1]
[2]

1) Tanımlama
2) Ġnceleme
3) Analiz
4) Raporlama

[3]
[4]
[5]

Ģeklinde sıralayabiliriz.

[6]

IV. SONUÇ
[7]

BiliĢim teknolojilerine eriĢimin kolaylaĢmasıyla birlikte,
bireylerin günlük kiĢisel ihtiyaçlarından tutun da uluslar arası
birçok
eylemin
internet
teknolojisi
aracılığıyla
gerçekleĢtirilmesi mümkün hale gelmiĢtir. KiĢisel bilgi
güvenliği, kurumsal güvenlik gibi konulara eğilimin artmasıda
bundan dolayıdır. Günümüzde yapılan çalıĢmalar her ne kadar
siber güvenlik konularında olsa da, veri madenciliği de hızla
artan bir trend olarak karĢımıza çıkmaktadır.

[8]
[9]

Günümüzde Internet sayesinde artık insanlar, bulundukları
yerden dünyanın herhangi bir yerindeki ekonomik, sosyal,
siyasal veya kültürel geliĢmeleri anında izleyebilmekte ve
ayrıca internetin etkileĢimli özelliği sayesinde bunlara
katılabilmekte veya katkıda bulunabilmektedirler. Ġnternet,
insanlara oturdukları masa baĢından eğitimden ticarete,
siyasetten spora, ekonomiden kültür ve sanata kadar her türlü
sosyal gereksinimlerini anında karĢılayabilme olanağı
yaratmaktadır.
Teknolojideki bu geliĢmeler pek çok olumsuzlukları da
beraberinde getirmiĢtir. Ġnsanların özel yaĢamları, kurumların
özel bilgi ve stratejileri artık kolaylıkla ihlal edilebilmektedir.
Bilgisayar korsanları; Ģirketlerin, bankaların,
kamu
kurumlarının sitelerine girerek büyük zararlar verebilmekte,
bilgisayar ortamındaki bilgileri bozabilmekte ya da
çalabilmektedirler. Sahtecilik, dolandırıcılık, sabotaj, hırsızlık,
kaçakçılık, hakaret ve devlet aleyhine iĢlenen suçlar artık sanal
ortamda yerini almıĢtır.
Veri madenciliği uygulamalarının biliĢim suçlarını
önlemeye yönelik uygulamaları, bu suçların azaltılması
yönünde büyük katkılar sağlamaktadır. Veri madenciliği
tenkileri ile; suç ve suçlu arasındaki saklanmıĢ faktörlerin
ortaya çıkarılması ve aradaki iliĢkilerden yola çıkılarak
eksikliklere odaklanılması mümkün hale gelmiĢtir. Bu yönde
çalıĢmaların hızlandırılması, özellikle adli biliĢim uzmanlarına
bu konuda eğitimlerin verilmesi büyük önem taĢımaktadır.
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Özet—Kurumsal bilgilere yönelik bir siber tehdit oluşmadan
önce bazı tedbirlerin alınması ve siber tehdit oluştuğunda ise
bunun hemen durdurulması kurumsal bilgi güvenliği için son
derece önemlidir. Bilim ve teknolojideki çok hızlı gelişmelerden
bilgi iletişim araçları da payına düşeni almakta ve donanımsal
olsun yazılımsal olsun yeni araçlar ortaya çıkmaktadır. Bu
araçlar kullanılarak bir kurumdaki bilgilere erişilebilme,
değiştirebilme, zarar verme olanağı vardır. Kurumsal bilgi
güvenliğinin yaşayan bir sistem olması yani bu konuda uzman bir
ekibin güncel gelişmeleri sürekli takip etmesi ve gerekli tedbirleri
alması gereklidir. Bu makalede herhangi bir kurumda meydana
gelebilecek bilgi güvenliğine yönelik bazı tehditlere karşı kurum
içerisinde alınabilecek tedbirler önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler—İnternet, bilgi güvenliği, siber tehdit, siber
silah, siber uzay.
Abstract—Corporate information, some of the measures to be
taken against cyber threats and cyber threats before they occur,
immediately to stop this threat is extremely important for
corporate information security. Very rapid advances in science
and technology, information and communication tools to get the
fair share of new hardware and software tools are emerging.
There is the possibility of using, changing and harming the
information in an organization by using these tools. Corporate
information security is a living system that a team of experts on
this issue and take the necessary measures required to follow
current developments. This article describes some of the threats
against the security of any information that may occur within an
institution and some measures have been proposed.
Keywords—Internet, information security, cyber threat, cyber
gun, cyber space.

I. GİRİŞ
İBER güvenlik konusu her geçen gün biraz daha fazla
önem kazanmaktadır. Bireylerden başlayarak devletlere
kadar herkesi ilgilendiren bir konu haline gelmektedir.
Kurumlar bazında bu konuya verilen önem büyük farklılıklar
göstermektedir. Siber tehdit, bireyleri, kurumları veya
devletleri hedef alabilmektedir.
“Kurumsal bilgi güvenliği ise, kurumların bilgi varlıklarının
tespit edilerek zafiyetlerinin belirlenmesi ve istenmeyen tehdit
ve tehlikelerden korunması amacıyla gerekli güvenlik

S

analizlerinin yapılarak önlemlerinin alınması olarak
düşünülebilir” [1].
Geçmişte klasik savaş araçlarıyla yapılan savaşlar artık siber
teknolojilerle gerçekleştiriliyor. Her geçen gün bir ülkenin
güvenliği ile siber güvenlik kavramlarının anlamları birbirine
daha da yaklaşmaktadır. Bir kuruma yapılabilecek bir siber
saldırı maliyet olarak çok ucuz olabilir fakat buna karşı
alınacak bir önlem olan siber savunma ise pahalı bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Siber g üvenlik konusu yaşadığımız yüzyılda ülkemizin en
yeni ve en önemli sorunudur. Siber savaş, bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanılarak, bilişim uzmanları tarafından bir
kuruma ya da bir devlete yapılan saldırı ve bu kurum ya da
devletin bu teknolojileri kullanarak yaptığı savunma olarak
düşünülebilir.
Bu çalışmada kurumsal siber saldırılar ve alınabilecek olan
tedbirler önerilmiştir. “Siber saldırılar gelecekte önceden
tanımlanmış koşullar altında veya belirli bir tarihte
başlatılabilir. Tespit edilen saldırı araçlarının adli bilişim
uzmanları tarafından bile tamamen bir bilgisayar ağından
kaldırılması zor olabilir. Tüm karşı saldırı seçeneklerinin
elimine edildiğinden emin olmak siber saldırı teknolojisiyle
imkansız gibi görünüyor” [2].

II. SİBER SALDIRILAR
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
sistemleri siber dünya ile fiziksel dünya arasında bir arayüz
gibi işlev görür. “Boru hatlarındaki kapakların açılmasından,
trafik akışının kontrolüne kadar pek çok şey, artık bilgisayar
denetiminde yapılıyor. İşin en önemli noktası, bu sistemlerin,
kumanda merkezi ile iletişimi siber alan üzerinden
gerçekleştirmesi. Yani bu ağlara girilerek, örneğin ülke
çapında elektrik ya da su şebekesini, süpermarketlerin dağıtım
ağını ya da diğer önemli altyapı sistemlerini kontrol etmek
mümkün” [3] olmaktadır.
Örnek 1:
18 Mart 2013'te İnternet dünyası tarihinin en büyük siber
saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Spamhaus isimli istenmeyen epostaları engelleyen şirkete yapılan saldırı dünya çapında tüm
merkezi ağlarda İnternet'i saatlerce yavaşlattı. Bu şirket,
İnternet ortamında istenmeyen e-postaların yaklaşık %80'ini
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filtre etmektedir. Spamhaus, çoğu içeriği barındıracağını
söyleyen Cyberbunker isimli sunucuyu yasaklı listesine
eklemişti. Şirket yetkilileri saldırının Cyberbunker isimli
sunucudan kaynaklandığını iddia etti. Ancak adı geçen
sunucunun yetkilileri suçlamaları kabul etmedi. Saldırının
büyüklüğünün, bir devlet kurumunun altyapısını tamamen
çökertecek güçte olduğu vurgulandı. Saldırı internette saatlerce
büyük çapta yavaşlamaya sebep oldu [4].
Örnek 2:
İran’ın nükleer programına Haziran 2010’da Stuxnet adında
kötü amaçlı bir yazılım bulaştı. Bu yazılım mağaraları delip
içeride patlayan Amerikan yapımı bunker buster bombasının
dijital sürümüne benziyordu. Uzmanların 2001 yılından beri
yaptıkları uyarılar yaşanan bu olayla gerçek oldu. Bu uyarılar
siber boyutun er veya geç fiziksel dünyada ölümle sonuçlanan
ciddi saldırılarda kullanılabileceğini düşünmemize yol açtı [5].

III. SİBER SAVAŞ
“Siber savaş, devletler veya devlet benzeri aktörler
tarafından gerçekleştirilen, kritik ulusal altyapıları ve askeri
sistemleri tehdit eden, simetrik veya asimetrik, saldırı ve
savunma amaçlı dijital ağ faaliyetleridir. Savunma kısmı
üzerinde altyapı ve dijital ağlar ile saldırı kısmı üzerinde
teknolojik ilerleme arasında yüksek derecede bir bağımlılığa
ihtiyacı vardır. Günümüzden ziyade geleceğe yönelik bir tehdit
olduğu anlaşılabilir ve bilgi savaşı değerler dizisine oturur”
[6].
Siber uzay, “genel olarak Net olarak bilinen, birbirine bağlı
küresel bilgisayar sistemleri, iletişim altyapıları, çevrimiçi
konferans kuruluşları, veritabanı ve bilgi araçlarını içeren ve
İnternet olarak adlandırılan ama özel olarak da bir şirketin,
bir ordunun veya bir devletin sınırlandırılmış elektronik bilgi
ortamıdır” [7].
Başka bir tanıma göre siber uzay “İnternet, iletişim ağları,
bilgisayar sistemleri, gömülü işlemci ve kontrol sistemlerini
kapsayan, bilgi teknolojisi yapıları ve yerleşik verilerin
birbirine bağlı ağlarının bilgi ortamını kapsayan küresel bir
etki alanıdır” [8].
İnternet, çok fazla sayıda, sürekli genişlemekte olan,
birbirinden farklı donanım ve yazılımları kullanan bilgi ve
iletişim araçlarının bulunduğu bir ortam olarak düşünülebilir.
Bilgisayar kullanımının sürekli olarak artması toplumsal
alanda büyük değişimlere yol açmış ve yaşamımızı çok
kolaylaştırmıştır. Özellikle de İnternet’in yaygınlaşması ile
yeryüzünde coğrafi olarak bulunduğumuz yerden kaynaklanan
bazı kısıtlamalar ortadan kalkmıştır. İnsanların her türden
bilgiye ulaşabildikleri yeni bir dünya oluşmuştur. Oluşan bu
yenidünya kimi zaman sanal dünya, kimi zaman da siber uzay
gibi terimlerle anılmaktadır. Siber uzayın merkezinin ve
sınırlarının olmaması, ağ şeklindeki biçiminden ötürü herhangi
bir yönetimin veya devletin elinde olmayışından hukuki ve
uluslararası ilişkiler bakımından da o bireye veya o devlete
verilecek bir ceza kararını almayı zorlaştırabilir. Bunun için
bir an önce ulusal ve uluslararası alanda bu konunun teknik,

sosyal, hukuki alanlarında daha iyi düzenlemeler yapılmalıdır.
Söz konusu siber uzay olunca bu bir devletin fiziki sınırlarını
aşıp başka bir devletin sınırları içerisine girmektedir.
Siber ortam, kara, deniz, hava ve uzay ortamlarından sonra
gelen beşinci savaş alanıdır. Günümüzde artık neredeyse tüm
bilgiler bilgi ve iletişim araçlarına depolanmakta ve
çalıştırılmaktadır. Bilişim teknolojisindeki ilerlemeler siber
uzaydaki olanakları arttırıp kötü amaçlı olarak kullanılmak
istendiğinde insanları, kurumları ve devletleri tehdit eden bir
konuma gelebilir. Kurumlar bu beşinci ortam için savunma
amaçlı hazırlıklar yapmalıdır.
Belki siber savaş terimi şimdiye kadar net bir şekilde
tanımlanamadığı için bunun gerçek bir savaş olup olmadığı ve
dolayısı ile böyle bir sanal saldırı sonucunda saldırıyı yapan
devlete karşı klasik anlamda bildiğimiz bir savaşın açılıp
açılamayacağı tartışılabilir.
“Siber savaş olarak da adlandırdığımız bilgi savaşı bir
ülkenin ulaşım sistemlerini, güç kaynaklarını, iletişim
sistemlerini bozmak için interneti ve elektronik bağlantıları
kullanmaktır” [9].

IV. BAZI TESPİTLER VE ÖNERİLER
Bu bölümde kurumsal bilgi güvenliğine yönelik olarak bazı
öneriler sıralanmıştır. Şüphesiz bu öneriler tek başına yeterli
değildir ve bu öneriler zamanla güncelliğini kaybedebilir.
Bunun için daha önceden siber bir tehdide karşı alınmış bir
önlem zamanla önemini kaybediyorsa hemen buna karşı yeni
bir önlemin alınması gerekir. Örnek olarak kişisel bilgilerin
güvenliği için herhangi bir bilgisayarın bir şifresi olmalıdır. Bu
şifre güçlü değilse bazı yazılımlarla bu şifre kolayca
bulunabilir. Güçlü bir şifre kullanılırsa bu defa klavyedeki tuş
hareketlerini kaydeden bir yazılımla bu güçlü şifre de
bulunabilir. Bilgisayara klavyedeki tuş hareketlerini kaydeden
yazılımı tespit eden bir yazılım yüklenmelidir. Bu defa video
kaydetme özelliği olan bir cep telefonu ya da çok kolay ve
ucuz bir şekilde temin edilip uygun bir ortama önceden
yerleştirilen bir gizli kamera ile bilgisyara şifresi ile girmeye
çalışan kişinin video kaydından o bilgisayarın şifresi de
kolaylıkla öğrenilebilir. Bu ve bunun gibi konularda
kurumdaki çeşitli birimler için birbirinden farklı kurumsal bilgi
güvenliği politikaları uygulanabilir.
Kurumsal bilgi güvenliğine yönelik bazı öneriler:
 Kurumda mutlaka bilgi güvenliği konusunda bilgili,
deneyimli ve bu konuda güncel gelişmeleri sürekli
takip eden bir ekibin bulunması gereklidir.
 Kurumdaki personel belirli aralıklarla bilgi güvenliği
konusunda yapılacak toplantı ve etkinliklerle
kurumdaki uzman bilgi işlem personeli tarafından
bilgilendirilmelidir.
 Kurumda çalışanlar tarafından normal iş akışı için
gerekli olan dosya gönderme ve almanın dışında özel
olarak gönderilen ve alınan video, müzik, resim vb
dosyalar gereksiz yere veri trafiği oluşturmakta ve
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bundan dolayı kurumdaki birçok sunucunun işlevini
azaltmaktadır.
Kurumdaki gereksiz dosya trafiğini engellemenin
gerekli olmasının sebeplerinden birisi sanayi
casusluğu için özel olarak geliştirilmiş olan tuzak
dosyalardır.
Ülkemizdeki
birçok
kurum
ve
kuruluştaki
bilgisayarlarda ulusal işletim sistemimiz olan Pardus
kullanılmaktadır [10, 11, 12]. Eğer kurum içindeki
bilgisayarlarda yüklü bulunan işletim sisteminin
kaldırılıp yerine Pardus’un kullanılmasının önünde
herhangi bir özel ya da genel engel yoksa mümkün
olduğunca fazla bilgisayara Pardus’un kurulması
önerilir.
Kurum içerisinde gerkli olduğu için sosyal ağ
uygulamaları kullanılıyorsa sosyal mühendislik
tehditlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Bu teknikte
kurum dışından biri sahte bir hesapla kurumda çalışan
biriyle iletişime geçip kurumla ilgili bazı gizli
bilgileri elde edebilir. Bu kişi elde ettiği bu bilgileri
kullanarak kurumda çalışan başka biriyle yine sahte
bir hesap üzerinden iletişime geçip kurumda çalışan
kişinin güvenini kazanıp kurumla ilgili başka gizli
bilgilere ulaşabilir.
“Modern steganografi teknik olarak, bir veriyi ya da
mesajı başka bir nesnenin içerisine gizli biçimde
yerleştirmeyi esas almaktadır” [13]. Bu mesajın
dosya şekli metin, ses, resim veya video olabilir. Bu
teknikle çok kolay bir şekilde kurum içinden dışarıya
bilgi sızdırılabilir. Bunu engellemek için taşınabilir
veri depolama birimlerinin gerekli görülen birimlerin
dışında kurum bilgisayarlarında kullanılamaması için
gerekli teknik ayarlar yapılmalıdır.
“Belirlenen bilişim sistemlerine mümkün olabilecek ve
müşteri tarafından onayı verilmiş her yolun
denenerek sızılmaya çalışma işlemine pentest (sızma
testleri) denir. Pentest’te amaç güvenlik açıklığını
bulmaktan öte bulunan açıklığı değerlendirip
sistemlere yetkili erişimler elde etmek ve elde edilen
erişimler kullanılarak tüm zafiyetlerin ortaya
çıkarılmasıdır” [14]. Belirli zaman dilimlerinde
kurumdaki ağa sızma testleri yapılmalıdır. Bu testler
iç ağ, dış ağ, web uygulamaları, kablosuz ağlar
üzerinde yapılmalıdır. Ayrıca fiziksel güvenlik ve
sosyal mühendislik testleri de penetrasyon testleri
içine dahil edilmelidir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
koordinasyonunda, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu) ve BTK (Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından
yürütülen Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatları’na
kurumlar mutlaka katılmalıdır.
“SSL (Secure Socket Layer), İnternet üzerinden
yapılan bilgi alışverişi sırasında güvenlik ve gizliliğin
sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir protokoldür. Bu









protokol ile İnternet gibi güvensiz ve saldırılara açık
bir ortam üzerinde güvenli bir şekilde iletişim
sağlanır. SSL protokolü ile veri karşı tarafa
gönderilmeden önce belirli bir şifreleme algoritması
ile şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından bu şifre
çözülerek asıl veri elde edilir” [15]. Kurum içindeki
veri trafiği için SSL kullanılmalıdır.
Kurum dışından kurum içindeki bilgi iletişim araçlarına
erişilmek istendiğinde VPN (Virtual Private Network)
bağlantıları kullanılmalı ve bu bağlantılar güçlü
şifreler içermelidir.
“DLP (Data Loss Prevention), bilgi kaybının
engellenmesi anlamına gelir ve bilgi güvenliğinde
değerli verilerin başkalarının eline geçmesini
engellemek üzere tasarlanmış bir teknolojidir. DLP
giriş/çıkış aygıtlarının denetimi gerçekleştirilebilir.
Değerli verinin uygulamalar üzerinden, ağ sistemleri
üzerinden, fiziksel aygıtlar üzerinden başka
sistemlere gönderilmesini engelleyebilirsiniz. DLP
veriyi korumaya yönelik geliştirildiği için hack
edilmiş, truva atı bulaşmış, güvenlik zaafı bulunan
veya hatalı olarak yapılandırılmış bilgisayarlardan
veri çalınmasını engeller” [16]. Windows işletim
sistemi yüklü bir bilgisayardan, CD veya DVD’den
açılabilen bir Linux işletim sistemiyle rahatlıkla
veriler kopyalanabilir. Kurumdaki bilgisayarlardan
veri sızdırılmasının önüne geçmek için DLP
çözümleri kullanılmalıdır.
Kurumdaki ağa bağlı olan tüm cihazların olay
günlükleri
bir
merkezden
gerçek
zamanlı
toplanmalıdır.
“Bilişim sistemlerinin sürdürülebilirliği, bilgilerin
silinmeye veya değiştirilmeye karşı korunması,
bilgisayar sistemleri ve iletişim ağlarının güvenliğini
bir bütün olarak ele alınması uygulamaları, BGYS
(Bilgi
Güvenliği
Yönetim
Sistemi)
olarak
adlandırılmaktadır” [17]. Yapay zeka temelli BGYS
kullanılarak bir saldırı anında kendi kendine
müdahale
geliştirebilen
etkili
sistemler
oluşturulmalıdır.

V. SONUÇ
Gelecekte siber silahlarla yapılacak olan saldırılar gerekli
tedbirler alınmadıkça klasik anlamda bildiğimiz savaşlar kadar
etkili olacaktır. Baraj kapaklarının açılıp o bölgenin sular
altında kalması, nükleer santrallerin kontrolünün ele
geçirilmesi, elektrik santrallerinin çalışamaz bir duruma
getirilmesi, doğal gaz tesislerindeki boruların basıncının
arttırılıp havaya uçurulması, kara-deniz-hava ulaşımında
aksaklıkların yapılması, haberleşmenin devre dışı bırakılması
birer örnek olarak verilebilir.
Bu çalışmada kurumlara yönelik siber tehditlerin bir
kısmına değinilmiş ve bunlara kısmen çözüm önerileri
sunulmuştur. Şüphesiz burada yazılanlar kurumsal bilgi
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güvenliğini
sağlamaya
yönelik
bütün
bilgileri
kapsamamaktadır. Bilişim dünyası an itibariyle hızlı bir
şekilde gelişmekte ve donanımsal olsun yazılımsal olsun yeni
ve etkili araçlar ortaya çıkmaktadır. Bu araçlar kullanılarak bir
kuruma çok büyük zararlar verilebilir. Aynı şekilde bu araçlar
kullanılarak da yapılacak olan saldırılara karşı çok etkili
önlemler alınabilir. Bilişim alanındaki gelişmeler özellikle
kurum içerisindeki bilgi işlem personeli tarafından yakından
takip edilmelidir. Onlara bu bağlamda çok büyük bir görev
düşmektedir. Bilişim teknolojisinde meydana gelen hızlı
ilerlemeler sonucunda yeni yeni kavramlar ortaya çıkmakta
olduğundan bunların terim tanımlamaları ve kapsamları bir
zorluk olarak karşımıza çıkabilir. Sanal dünyada işlenen tüm
suçların her birinin cezası net olarak ortaya konmalıdır.
Bu çalışmada her ne kadar kurumsal bilgi güvenliği
konusuna değinilmişse de aslında genel anlamda bilgi
güvenliği konusu çocukların bilgi iletişim araçlarıyla ilk
tanıştığı andan itibaren başlamalı ve çocukların okula
başladıkları andan itibaren tüm öğrenim hayatları boyunca
bilişim teknolojileri sürekli geliştiği için her dönem teorik ve
uygulamalı bir Bilgi Güvenliği Dersi olarak verilmeli; iş
hayatına başladıklarında da temelden elde etmiş oldukları bu
Bilgi Güvenliği Disiplini ile çalıştıkları kurumda bilgi
güvenliği konusunda daha bilinçli, etkili, verimli, dikkatli,
tehditleri önceden sezip önlem alabilecek bir personel ve bir
birey olmaları beklenmelidir.
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Abstract—One of the hot and crucial application areas of GIS
is crime mapping. Nowadays, crime rates tend to increase and
thus analyzing the crime trends and taking preventive
precautions are very important. Often, crimes display spatial or
temporal patterns. For instance, some crime types are committed
in some areas with a relatively higher density rate. Some others
may occur in particular time ranges in a day. Adding geographic
support to crime analysis methods can provide extremely
valuable and exclusive benefits which tabular or statistical
analyses cannot provide. For example, seeing the spatial
distribution of a particular crime type or comparing different
types of crimes on the map can give critical and important
decision making tips for managers. Hence, adding spatial
dimension to crime analysis techniques help provide great
contributions to police departments.
In this study, a GIS-based crime analysis system, namely
Crime Analyzer, has been developed from scratch. Crime
Analyzer not only provides various spatial and temporal analysis
tools but also presents a flexible method to extract data from
various sources such as database systems to solve crime mapping
problems.

III. EXISTING STUDIES
Currently there is not so much crime mapping software on
the market. ESRI and PB Software have commercial crime
mapping solutions and they are the most commonly used
programs. Since ArcGIS Desktop and MapInfo are generalpurpose mapping programs, they do not provide crime
mapping tools as built-in. Rather; they present the crime
mapping solutions in the form of extensions. ESRI’s solution
is called CrimeAnalyst [1] and PB Software’s is called
MapInfo Crime Profiler [2].
Also there is a free spatial statistics application, namely
CrimeStat, developed under a grant from the National Institute
of Justice of the USA. Although it is not GIS software, it can
read files which are geocoded by other GIS software and can
export its results into formats that those programs can read [3].

IV. FEATURES OF THE SYSTEM
Keywords—GIS, Crime Analysis, Crime Mapping Software.

I. PURPOSE AND SCOPE OF THE STUDY

T

he purpose of this study is to develop a viable and usable
spatial crime analysis system from scratch, to perform
various analyses on some imaginary crime data and to be able
to interpret the analysis results. The name of the system is
Crime Analyzer.
Currently there are lots of crime mapping techniques in
accordance with the purpose of the analysis. This study aims
to implement the widely used and practical techniques.

A. General User Interface Features
One of the remarkable features of Crime Analyzer is its
Multiple Document Interface (MDI) support. This is an
essential feature for any analysis software since the analyst
may want to see multiple analysis results on a single screen.
Typically, the analyst creates different data visualizations of
some crime data and these visualizations in fact may be
related to each other. Hence, rather than creating separate
analysis outputs one by one and combining them by hand, the
analyst can see a single screenshot of all the output or print the
screen easily. Figure 1 displays a typical overview of the
software:

II. MAPPING FRAMEWORK
Crime Analyzer uses MapInfo Professional (will be
mentioned as MapInfo only) as the mapping component.
MapInfo is a powerful desktop GIS program produced by
Pitney Bowes (PB) Software. It is used mainly for mapping
and spatial analysis and allows users to create, visualize,
analyze, interpret and output spatial data.
Thanks to the integrated mapping support, it is possible to
fully control MapInfo from a client application. Utilizing this
flexible feature, Crime Analyzer implements various crime
mapping techniques by programmatically manipulating
MapInfo.
Figure 1: Crime Analyzer overview.
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B. Analysis Modules
Crime Analyzer has lots of analysis types that help the user
solve crime mapping problems. These types fall mainly into
five categories: Thematic analyses, direction analyses, density
analyses, temporal analyses and chart analyses.
1. Ranged Theme
Ranged theme is one of the thematic maps and is used
widely in GIS. “A thematic map is a type of map or chart
especially designed to show a particular theme connected with
a specific geographic area [4].” Creating a thematic map
typically involves applying a theme to a table according to the
values of a numerical column. Hence, ranged themes are quite
appropriate for crime mapping. For example, districts with
high crime count can be depicted by darker colors, as shown
in Figure 2:

Figure 4: Setting ranged theme options.

Crime Analyzer provides the analyst with various dialogs
that are specific to the current analysis. For instance, Figure 3
and Figure 4 are special to the ranged theme analysis and they
were presented as samples. Subsequent parts will not
introduce these dialogs for the sake of brevity.
2. Graduated Symbols
Another type of a thematic map that Crime Analyzer
implements is graduated symbols. With graduated symbols,
data typically is depicted as proportionally sized symbols
according to the values of a numerical column.
An example for graduated symbols may be a map displaying
the crime rates of districts. This thematic map may display the
district centers with high crime rates by big red circles, while
displaying the ones with low crime rates by small red circles
as in Figure 5:

Figure 2: Ranged theme by robbery count.

Crime Analyzer allows the analyst to pull data automatically
from a database to use as the thematic data. This is performed
by first populating a dataset from the database according to the
query criteria specified by the analyst, and then joining this
dataset with a MapInfo table to shade, as in Figure 3:

Figure 5: Graduated symbols showing crime rates.

The steps to produce a graduated symbols map in Crime
Analyzer are similar to producing a ranged theme. They
mainly involve first selecting the thematic data source and
then specifying the thematic options, namely symbol size and
color.
3. Individual Values

Figure 3: Pulling data from a relational database.

The analyst can also set some options via Ranges of Values
Options dialog, which is the last step for creating a ranged
theme, as in Figure 4:

Individual values are the third thematic type in Crime
Analyzer. In an individual values thematic map, the unique
values in the thematic column are determined and each object
on the map is displayed with particular colors or symbols
based on these unique values. For example, different crime
types can be denoted with different colors. Both numerical and
nominal values can be used as individual values. Figure 6
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depicts four different crimes:

5. Thematic Pie Chart
Pie chart thematic is much like the bar chart thematic. It is a
multi-variable thematic map, too. Instead of displaying bar
charts, it shows pie charts at the map objects’ centroid,
allowing making comparisons between the slices of the pie. In
other words, pie charts present a way to compare the pieces of
a whole. Figure 8 displays a pie chart showing three crime
types together:

Figure 6: Individual values displaying different types of crimes.

Using the thematic map in Figure 6, it is possible to
determine some potential crime locations since there are some
clusters with blue points, which spot the theft locations. Also
the map clearly says that malicious injuries and sexual
offences are widely spread across the city.

Figure 8: Pie chart thematic map showing multiple crime values.

6. Car Theft-Finding
4. Thematic Bar Chart
The previous thematic types, namely ranged thematic,
graduated symbols and individual values, all have a single
thematic variable. Hence they are also called one-variable
thematic maps. Sometimes it may be useful to inspect more
than one thematic variable per map object at a time. Bar chart
thematic maps allow the analyst to achieve this. When a bar
chart thematic is created, for each map object, bars with the
number of thematic variables are created at the centroid of the
map objects. This not only allows the analyst to compare the
heights of the bars in a single object but also allows inspecting
the same variable among all the charts belonging to other map
objects. Therefore, bar charts are called multi-variable
thematic maps. Figure 7 shows a bar chart presenting three
crime types together:

Since car theft is one of the common crime types, there is a
dedicated module in Crime Analyzer for this. It gets the
required coordinate values from a data source and then draws
directed arrows from theft locations to finding locations. The
coordinates must contain the X and Y values of the theft
locations and the finding locations. In this way, it can be
possible to determine the probable locations of criminal
organizations that steal and break cars into pieces.

Figure 9: Car finding locations.

The analysis result in Figure 9 can suggest a strong
probability that there are at least two crime organizations
within the blue circles since there are apparent car collection
locations there.
7. Moving Direction

Figure 7: Bar chart thematic map showing multiple crime values.

As the map suggests, the bar chart theme has the capability
to display 3 thematic variables, namely robbery, burglary and
car theft, at the same time.

Sometimes it may be important to be able to see spatial shifts
in serial or organized crimes [5]. To display these shifts Crime
Analyzer has a Moving Direction module. It requires a point
table showing crime locations and a date column in this table.
Then Crime Analyzer orders the crime points by date and
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draws lines between the points by joining them. The result can
be a map like Figure 10:

9. Thematic Grid
Thematic grid maps are different from the other thematic types
in that the others are based on vector layers. Thematic grids,
on the other hand, “are produced by an interpolating point data
from a source table [6].” To do this, first a grid file is created
from the interpolated data and then this file is shown as a
raster layer in the map. The result is typically a raster image
with continuous color transition. Thematic grids are suitable to
hot spot the peak crime locations on the map. So they are
implemented in Crime Analyzer.

Figure 10: Determining the moving direction of the offender.

As Figure 10 offers, it is not difficult to comprehend that the
serial crimes are shifting to the north over time. This way, it
can be possible to narrow and estimate the new potential crime
area.
8. Dot Density
In dot density maps, dots are used to represent the data value
related with a region. Dot density maps are especially useful
for displaying data where a single dot represents a large
number of a quantity such as population or manholes. The
total number of dots is reduced to a fraction of the actual point
count. For example, each 100 points on a table may be
represented as 1 dot. This produces a much cleaner map.
Dot density maps are also useful for crime mapping since
they can clearly spot the regions with a high crime density.
Sometimes, displaying raw point crime data alone does not
help an analyst too much because of the crowded points. Right
at this point, dot density maps come into play. Similar to
thematic maps, the analyzer selects the data source and then
specifies the dot density settings to produce a dot density map.
A typical dot density map may appear as in Figure 11:

Figure 12: Thematic grid depicting hot spots.

As can be comprehended from the legend in Figure 12, the
red spots highlight the peak crime areas in the city. The areas
with blue show the minimal crime locations.
10. Linear Hotspot
Linear hotspot is a slightly different thematic type since
rather than points or regions, they involve line objects. In
other words, it “measures the risk distribution of crime along a
linear network by calculating the rate of crimes per section of
road [7].” The crimes can be, for instance, car thefts or
incidents occurring in bus trips along a street. Considering and
inspecting the possible relation between crimes and linear
networks can give an exclusive point of view that other
techniques cannot provide.
Linear hot spots are actually a kind of ranged thematic since
the objects are colored according to a column such as incident
count of a street.

Figure 11: Representing 100 crimes with 1 dot in a dot density map

As Figure 11 suggests, dot density maps are particularly
useful in showing the raw data in a wide area such as a city. It
is easy to determine the regions of robbery with high density
at a first look.
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As the legend in Figure 13 points out, the streets with red
represent the top crime lines. It can be inferred with ease from
the map that the streets with red lines certainly requires more
security measures by means of additional police forces or
security cameras.
11. Temporal Distribution
Analyzing only some snapshots of time may not be
sufficient for a crime analyst to determine the crime patterns
or future trends. Sometimes it may be necessary to see the
crime distribution or change trend by inspecting the crime data
in different time points. For example, displaying the locations
of a particular crime for six months may spot the changes in
the distribution of the crime with time. Temporal distribution
analysis first requires that the analyst should specify the tables
including point crime data. Then the Incident Animation form
and the map pop up as in Figure 14:

Figure 15: Data calendar demonstrating robbery dates in a year.

Data calendar is a powerful data visualization tool that can
summarize the crime distribution for the whole year in a single
picture. It is extremely easy to spot the red clusters, which
shows the days with highest number of robberies. These are
the dates that clearly need special attention.
Since data calendar is a 2-dimensional chart, distribution of
crimes can be inspected in both vertical and horizontal axes.
Inspecting the data calendar vertically means searching in
which months there are crimes above the average. Inspecting
horizontally means, on the other hand, looking at the days of
months for the crimes, which may have a result that a
particular crime may steadily be committed in the middle of
all the months, for example.
13. Data Clock

Figure 14: Incident animation displaying successive months’
crimes.

Incident Animation form provides next and previous buttons
that provide the functionality to display the next or previous
month’s crimes on the map. While moving with the months,
the position of the track bar is updated accordingly. This way,
the analyst can easily see the crime distribution with time and
can compare the crimes belonging different months.
12. Data Calendar

Data clocks are similar to data calendars in that they display
the crime distribution over a time interval. However, rather
than showing the months, they display the days and hours of
crimes over a particular week. In other words, they present the
crime distribution in the time domain in a narrower interval.
This means they can denote the peak days and hours of a
specific crime.
Data clocks are much the same as regular clocks. The sole
difference is that data clocks divide a circle into 24 pieces
rather than 12. Each slice corresponds to a single hour. The
hours start from 00:00 at the top and increases clockwise, as in
Figure 16. On the other hand, the nested seven rings represent
the seven days of a week, the most inner ring being Monday.

As well as presenting various mapping tools, Crime
Analyzer provides non-spatial analysis types like data
calendar and data clock. The reason is that temporal analyses
are also important in crime analysis. Relating the time domain
with the spatial domain can give exclusive and well directed
clues for crime trends and patterns. For example, the analyst
can perform a thematic analysis on the map, and then see the
same crime records in a data calendar or data clock to
determine the peak dates and hours of the crimes.
Generating a data calendar requires connecting to a
database, specifying the source incident table, the date column
in the table, the report year and optionally the report title. A
typical data calendar may be as in Figure 15:
Figure 16: Data clock exhibiting burglary times in a week.
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Like data calendars, data clocks allow 2-dimensional
analyses. The clockwise sweeping represents hours of a day
and going from the inner to the outer rings represents the days
of a week. This means data clock has the capability to show
the crime distribution with respect to both days and hours.
Looking at the data clock in Figure 16; since there are more
red and orange cells, the analyst may easily conclude that
there must be more patrol forces between 23:00 and 05:00
o’clock. Generating multiple data clocks belonging to
successive weeks and comparing the crime distributions can
also give superior results.
14. Bar Chart
Another non-spatial analysis type in Crime Analyzer is bar
chart. Since using charts is a common way to visualize data,
Crime Analyzer allows the analyst to generate bar charts.
Generating a bar chart first requires connecting to a database
and then selecting the source table and name column. It also
lets the analyst create flexible queries against the source table.
Figure 17 depicts a sample bar chart showing robbery counts
by county:

and performing the required joins with spatial tables are done
automatically. Being not tied to a specific database, Crime
Analyzer may be used in any police or crime research
department.

V. DEVELOPMENT FEATURES
Crime Analyzer has been developed as a Windows Forms
Application using Visual Studio 2010 and the .NET
Framework 4.0. It also has an important reusable class library
called MapInfoX to provide a powerful mapping framework.
MapInfoX provides all of the core functionality. Using
MapInfoX, it is possible to display maps, add layers to maps,
create thematic or temporal analyses or pull data from a
supported database.
The name MapInfoX comes from the combination of
MapInfo and MapX. MapX is an object oriented mapping
component. MapInfoX is a wrapper library that combines the
power of MapInfo and the practicability of MapX. The most
significant feature of MapInfoX is that it transforms integrated
mapping into an easy to use map component. MapInfoX
achieves this by wrapping the low-level, complicated and
error-prone integrated mapping implementations as ready to
use objects.
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Figure 17: Bar chart displaying the counts of unresolved robberies.

15. Pie Chart
Generating pie charts in Crime Analyzer is exactly the same
as generating bar charts, that is, it involves specifying the
source table, the name column, the query clause and then the
chart title. A typical pie chart may be as in Figure 18:
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Figure 18: Pie chart displaying the counts of unresolved robberies.

C. Database Connection
Another major feature of Crime Analyzer is that it is not
dependent with a particular database or a table structure. It has
been designed and implemented to work with any MS Access
or Oracle database. The analyst typically first logins to the
target crime database from within Crime Analyzer. Then all
the tables in the database will be available for the analyst.
Pulling the instant information from a corporate database
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Özet—İnternet, standart internet protokol takımı (TCP/IP)
kullanarak dünya çapınca milyarlarca kullanıcıya hizmet
veren birbirine bağlı bilgisayar ağlarının küresel sistemidir[1].
Fakat internet ortamında karşılaşılan bir çok tehdit vardır.
Bu çalışmanın amacı; internet ortamında karşılaşılan
olası tehditlere karşı Fırat Üniversitesi öğrencilerinin
farkındalık düzeyini ölçmektir. Çalışmada var olan görüşlerin
belirlenmesi
amaçlandığından
betimsel
yönteme
başvurulmuştur. Çalışmaya Fırat Üniversitesi’nde öğrenim
gören 470 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak,
araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşlerine
göre şekillendirilmiş 43 maddeden oluşan anket formundan
yararlanılmıştır.
Anahtar kelimeler – bilgi güvenliği, ağ güvenliği,
şifreleme, koruma sistemleri, bilişim teknolojileri
Abstract—The Internet is a global system of
interconnected computer networks that use the standard
Internet protocol suite (TCP/IP) to serve billions of users
worldwide[1]. However, there are a lot of threats encountered
on the internet.
The aim of the study; potential threats encountered
on the internet is to measure the level of awareness Fırat
University students. Since the objective of the study is to
determine existing opinions, the descriptive method was used.
A total of 470 students studying at the Fırat University. The
questionnaire form of 43 item, developed by the researchers
and shaped according to the views of the specialists were used
as the data gathering instruments
Keywords - information security, network security,
encryption, protection systems, information technologies

I.GİRİŞ
Dünyada ilk ortaya çıktığı zamanlarda üvey evlat
olarak görülen bilişim sektörü milenyumdan sonra ve
özellikle günümüzde neredeyse dünyanın tamamına yakın
bir kısmının kontrolünü eline almış durumdadır. Bu
durumdan kimileri gelir elde etmek için, kimileri
beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullanırken,
kimileri de bunu kötü amaçlar için kullanmaktadır. Bilişim
sistemlerinin ve internetin yaygınlığının her geçen gün
artmasıyla özel ve gizli bilgi kullanılarak kamusal ve kişisel
birçok işlemin bu sistemler üzerinde yapılması, bilginin ve
bilişim sistemlerinin önemini arttırmış, bilgi güvenliğini bir
zorunluluk haline getirmiştir.
Teknoloji insanlığın hayatını kolaylaştırmaya
devam ederken bir yandan da beraberinde çözülmesi
gereken problemleri getirmiştir[2]. Bilişim sektörü
geliştikçe bizim güvenlik noktasında daha fazla dikkatli
davranmamız gerekir. Ayrıca uzmanlar tarafından
belirlenmiş güvenlik tedbirlerini dikkate almamız gerektiği
de çok önemli bir konudur. Çünkü sektörün gelişmesi; kötü
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niyetli insanların daha ustaca yöntemlerle insanlara
ulaşmaya çalışması ve kullanıcı sayısının kontrolsüz bir
şekilde çoğalması kullanıcıların çok büyük tehlikelerle karşı
karşıya olduğunun birer göstergesi gibidir.
Biz kullanıcılar çoğu zaman karşılaştığımız
sorunların sebeplerini bilmeyiz bazen de bu sorunları
görmezden geliriz. Halbuki bu sorunlar ileride oluşabilecek
ve geri dönüşümü imkânsız olabilecek sorunlara neden
olabilmektedir.
Günümüzde çok büyük bir gelişme gösteren teknolojik araç
gereçler sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline
gelmiş durumdadır. Sosyal yaşantılarımız da bu gelişmelere
paralel şekillenmekte ve her türlü sosyal ortamda teknolojik
cihazlar yanı başımızda yer almaktadır[3].
Ülkemizde internet’in yaygın biçimde günden güne
kullanılmasının artması, olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilirken, bu iletişim aracının bazı olumsuz
gelişmelere de sebep olduğu bilinmektedir[4]. Casus
yazılımlar virüs ve solucanlardan farklı olarak, hedef
sisteme bir kez bulaştıktan sonra kendi kopyasını
oluşturarak
yayılmaya
ihtiyaç
duymazlar.
Casus
yazılımların amacı, kullanıcıya ait e-posta adresi, telefon
numarası, şifreler, kredi kartı numaraları ve internet
alışkanlıklarını ortaya çıkarabilecek her türlü kayıt
bilgilerini kullanıcının kendisine hissettirmeden ele
geçirmektir. Elde edilen bu bilgiler kötü niyetli kişiler
tarafından kâr amaçlı olarak kullanılırlar[5].
Savunmasız bir kişisel bilgisayar internete
bağlandığı andan itibaren birçok tehlike ile karşı karşıyadır.
Bilgisayarımızı güvenli olarak kullanabilmek için mutlaka
antivirüs, güvenlik duvarı ve anticasus yazılımlarını
bilgisayarımıza yüklemeli, bu yazılımlar olmadan internete
bağlanılmamalıdır. Ayrıca güvenlik yazılımlarını, işletim
sistemimizi ve web tarayıcısı ile e-posta işlemcisinin zaman
zaman
güncellenmesi
unutulmamalıdır[6].
İnternet
kullanırken de zararlı sitelere girilmemeli, güvenilir
olamayan yazılımlar bilgisayara yüklenilmemeli ve
çalıştırılmamalıdır. Ailelerin gerek kendi gerek çocuklarının
geleceği için internet servis sağlayıcılarının ücretsiz olarak
sundukları güvenli internet imkânından faydalanmaları
ayrıca önem arz etmektedir [7].
İnternet erişimi olan kişisel bilgisayarların
karşılaşacağı olası tehlikeler şunlardır:
 İşletim sistemi açıkları
 Kullanıcı hesapları açıkları
 Paylaşımlar ve hizmetler
 Web tarayıcılarının açıkları
 Güvensiz yazılımlar ve casus yazılımlar
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Ağ ve internet üzerinden gelebilecek tehlikeler:
virüsler, solucanlar, truva atları ve hacker
saldırıları
Tuş kaydediciler ve olta yöntemleri
Numara çeviriciler
Diğer olası tehlikeler[6]

Bilgisayarınızda kullandığınız program ve maillere
ait şifreler kayıtlı kalıyor mu? (Şifremi hatırla
kutucuğunu tıklıyor musunuz?)
 Bilgisayarınızın şifresi var mı?
Anketten seçilmiş çoktan seçmeli sorular;
 Kullandığınız bilgisayardaki tüm yazılım ve
programların yüzde kaçını orijinal olarak satın
aldınız?
O Hiç
O %25 ve altı
O %26 - %50
O %51 - %75
O %76 - %100
 İnternet üzerinden kullandığınız şifrelerinizi (mail,
bankacılık, sosyal ağlar vb.) ne sıklıkla
değiştiriyorsunuz?
O Her Ay
O 2-3 ayda bir
O 3-6 ayda bir
O 6 aydan fazla
O Hiç (İlk şifremi kullanıyorum)
 Bir gün içinde internette geçirdiğiniz süre ne
kadardır? (bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi
cihazlarla sohbet sitelerinde aktif kullanımı dahil
ediniz)
O 1 saatten az
O 1-3 saat
O 3-5 saat
O 5 saatten fazla

II. YÖNTEM
Elektronik ve bilgisayar alanındaki gelişmeler,
büyük bir ivme kazanarak hızlı bir şekilde gelişmekte ve
insanların yaşamını kolaylaştıran çok önemli unsurlar haline
gelmektedir. Bu bağlamda olası tehdit ve tehlikelerin
araştırılıp, bunlara karşı gerekli önlemlerin alınması, bilgi,
bilgisayar ve bilgisayar ağ güvenliğinin sağlanması
açısından büyük önem kazandığı görülmektedir. [8,9,5]
Bilişim teknolojisinden aktif olarak faydalanan
bireylerin internet ortamında kişisel dosya ve şifrelerini
korumak için hangi düzeyde güvenlik önlemleri aldıklarına
yönelik uygulanan anket formu kullanılmadan önce bir pilot
çalışma gerçekleştirilmiş ve ayrıca konunun uzmanı
kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. Tüm bu görüş ve
öneriler doğrultusunda anket formu son halini aldıktan
sonra uygulamaya geçilmiştir. Anket forumun tamamı 43
soru içermektedir.
A. Araştırma Modeli
Araştırmada, güncel bir sorunun kaynağının
tespitine yönelik betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır.
Bilindiği gibi tarama modelleri, bir olay ya da durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan modellerdir. Konu
olan olay ya da durum, kendi koşulları içinde ve olduğu
şekliyle tanımlanır[10]. Kaptan’a göre olayların, objelerin,
varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların “ne”
olduğunu betimlenmeye, açıklamaya çalışan çalışmalar
betimsel çalışmalardır. Betimleme çalışmaları, mevcut
olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de
dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamayı
hedef alır[11].
B. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni Türkiye’deki üniversite
öğrencileridir, araştırmanın örneklemi ise 2012-2013
öğretim yılında Fırat Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerden
bölüm ve sınıf ayrımı gözetmeksizin random olarak
belirlenen 470 kişidir.
C. Veri Toplama Aracı
Araştırmanın
verileri,
anket
yöntemiyle
toplanmıştır.
Anketten seçilmiş evet-hayır soruları;
 Teknolojik cihazların (bilgisayar, tablet, cep
telefonu, v.b.) anti-virüs, anti-adware, antimalware, güvenlik duvarı vb. koruma sistemleri ile
korunduğuna inanıyor musunuz?
 Çeşitli yerlerde üyelikte kullandığınız şifreler
birbirinin aynısı mıdır?
 Şifrelerinizi kolay hatırlayabileceğiniz bir şekilde
mi tercih ediyorsunuz?
 İnterneti kullanmadığınız zamanlarda internet
erişiminizi (modemi) kapatıyor musunuz?
 Teknolojik cihazların başından uzun süreliğine
ayrıldığınız zaman sistemden çıkış yapıyor
musunuz?

D. Verilerin Toplanması
İlgili literatürler taranarak, güncel bir sorunun
kaynağı referans olarak belirlenmiştir. Buna dayanarak
hazırlanan tek seçimli anket tiplerinden evet-hayır soruları
ve çoktan seçmeli sorular önce pilot olarak uygulanıp
geçerlilik ve güvenilirlik hesaplamaları yapılmıştır. Daha
sonra çıkartılacak maddeler belirlenip uzman görüşlerine
başvurulmuştur. Uzman kişilerin onayı da dikkate
alındıktan sonra hatalı görülen maddelerden arındırılıp
uygulama kısmına geçilmiştir.
E. Verilerin Analizi
Veriler alınarak SPSS istatistik programına
aktarılmış ve düzenlenerek analiz edilmiştir. Verilerin
analiz kısımlarını yorumlara dönüştürebilmek için frekans
ve yüzde değerleri kullanılmıştır.
III. BULGULAR
Ankete toplam katılan 470 bireyin 282’si erkek
188’i bayandır. Bu bireylerden 17-19 yaş arası 136 kişi, 2022 arası 159 kişi, 23-25 arası 122 kişi, 26 ve üzeri 53 kişi
bulunmaktadır. Anket uygulanarak fikirlerine başvurulan
öğrencilerin cinsiyet ve yaş aralığı olarak grafiksel
gösterimi aşağıdadır.
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M. Arslan ve I. Bal
belirten 286 kişi, bilgilerinin gizliliğine önem vermeyen 184
kişi bulunmaktadır.
Kişisel teknolojik cihazında şifre bulunduğunu
söyleyen 274 kişi, şifre bulunmadığını söyleyen 196 kişi
vardır. Teknolojik cihazların başından uzun süre ayrıldığı
zaman sistemden çıkış yaptığını söyleyen 247 kişi, çıkış
yapmadığını söyleyen 223 kişi bulunmaktadır. İnterneti
kullanmadığı zamanlarda internet bağlantısını tamamen
kestiğini söyleyen 176 kişi, internet bağlantısını
kesmediğini söyleyen 294 kişi bulunmaktadır. Bir gün
içinde internette geçirdiği sürenin 5 saatten fazla olduğunu
söyleyen 265 kişi, 3-5 saat olduğunu söyleyen 119 kişi, 1-3
saat olduğunu söyleyen 62 kişi, 1 saatten az olduğunu
söyleyen 24 kişi bulunmaktadır.

Cinsiyet

40%
60%

Kadın
Erkek

Şekil 1: Ankete katılan bireylerin cinsiyet değişkeni açısından
dağılışı

Yaş Aralığı
11%
26%

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER

17-19 yaş
29%
34%

20-22 yaş
23-25 yaş
26 ve üzeri

Şekil 2: Ankete katılan bireylerin yaş değişkeni açısından dağılışı

Anket sorularına verilen cevaplarda bireylerin
tamamı kişisel dosya ve verilerinin güvenliğine dikkate
aldıklarını belirtmelerine rağmen 404 kişi anti-virüs
programı kullanırken, 92 kişi anti-adware programı
kullandığını, 113 kişi anti-spyware programı kullandığını 51
kişi de anti-malware programı kullandığını belirtmiştir. 320
kişi programların markaları hakkında derinlemesine
araştırma yaptığını belirtmiştir. Anti-virüs kullanan 404
kişinin 131’i orijinal satın alırken 104’ı deneme sürüm veya
ücretsiz olanı kullandığını belirtmiş geri kalan 169 kişi sahte
yöntemlere başvurduğunu belirtmiştir. Ankete katılan
kişilerden işletim sistemi dahil tüm yazılımlarını orijinal
satın almayan 283 kişi varken, %25ve altında orijinal
yazılıma sahip olan 134 kişi, %26-%50 sini orijinal
kullanan 53 kişi bulunmaktadır. Ankete katılan 372 kişi,
orijinal siteler haricindeki sitelerden indirdikleri tam sürüm
adıyla yayınlanan programların; hackerlar tarafından
şifrelerinin ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi için
yazıldığını bilmediklerini belirtmişlerdir.
Ankete katılan bireylerden 241 kişi şifrelerinin 1
yıl içinde hiç çalınmadığını, 140 kişi 5’den az sayıda
çalındığını, 89 kişi ise 5-10 defa şifrelerinin çalındığını
belirtmiştir. İnternet üzerinde kullandığı şifrelerini hiç
değişmediğini söyleyen kişi sayısı 271, 6 aydan daha fazla
bir süre zarfında değiştiğini söyleyen kişi sayısı 119, 3-6
ayda bir değiştiğini söyleyen kişi sayısı 21, 2-3 ayda
değiştiğini söyleyen kişi sayısı 12 ve her ay değiştiğini
söyleyen kişi sayısı 47’dir.
Çeşitli yerlerde kullandığı şifrelerinin aynı
olduğunu belirten 259 kişi, farklı şifreler kullandığını
belirten 211 kişi bulunmaktadır. Bütün şifrelerinde genel
şifreleme tekniklerini kullandığını belirten 181 kişi, genel
şifreleme tekniği kullanmadığını belirten 289 kişi
bulunmaktadır. Online alış-veriş sırasında kişisel
güvenliğini tehdit edici bir unsurla karşılaştığını belirten
kişi sayısı 119 iken, tehdit edici her hangi bir unsurla
karşılaşmadığını belirten 351 kişi bulunmaktadır. Sosyal
paylaşım sitelerindeki bilgilerinin gizliliğine önem verdiğini

Bilişim teknolojilerindeki çabuk değişimler ve bu
teknolojilerin hayatın bütün alanlarını etkilemesi bu çağa
“Teknoloji Çağı” denilmesinin en önemli nedenidir. Fakat
bu çağın en önemli dezavantajı güvenlik sorunudur ve
güvenlik sorunu bir çok sorunu beraberinde getirmektedir.
Bu sorunlar arasında en önemli iki konu “Ağ Güvenliği” ve
“Bilgi Güvenliği”dir. Bilişim sistemlerine olan ihtiyaç her
geçen gün daha da arttığı için kullanıcıların bu iki sorun
hakkında yeterince bilgi sahibi olması ve bilgilerini
belgelerini koruyabilmeleri çok önemlidir.
Araştırma grubundan elde edilen sonuçlara göre;
1. Kullanıcıların %86’lık kısmı bilgisayarına
gelebilecek olası tehdit unsurlarına karşı anti-virüs
programı bulundurmaktadır. Bunun tam aksine
%80,4’lük kısım anti-adware, %75,9’luk kısım
anti-spyware, ve %89,2’lik kısım anti-malware
programı kullanmamaktadırlar.
2. Kullanıcıların
%89,9’luk
kısmı
teknolojik
cihazların anti-virüs, anti-adware, anti-malware,
anti-spyware, güvenlik duvarı vb. koruma
sistemleri ile korunduğuna inanıyor.
3. Kullanıcıların
%86,1’lik
kısmı
teknolojik
cihazların güvenlik açıklarını kontrol edebilecek
kadar bilgiye sahip olmadığına inanıyor.
4. Kullanıcıların %52,5’lik kısmı dışarıdan gelen CD,
DVD, flash bellek gibi cihazlardan dosya
yüklerken virüs taraması yapmıyor.
5. Kullanıcıların %60,2’lik kısım işletim sistemleri de
dahil olmak üzere yazılımlarını sahte lisanslanmış
ürünlerden tercih etmektedir ve %79,1’lik kısım
orijinal sitelerden indirilmeyen tam sürüm
yazılımların
bilgilerini
sızdırabileceğini
bilmemektedirler.
6. Kullanıcıların %51,2’lik kısmının şifreleri hiç
çalınmamış fakat %57,6’lik kısım kullanıcı grubu
şifrelerini hiç değişmemektedir, %55,1’lik kısmın
çeşitli sitelerde kullandığı şifreler aynıdır,
%61,5’lik kısım genel şifreleme tekniklerine dikkat
etmemektedir. İnternette kullandığımız şifrelerin
bilgilerimizi korumakta en önemli unsur olduğunu
bilmelerine rağmen şifrelerini yeterince özenli
seçmedikleri ve kolay hatırlanması açından genel
şifreleme tekniklerine uyulmadığı, üye olunan
birçok
sitede
aynı
şifreyi
kullandıkları
görülmüştür.
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Kullanıcıların
%53,8’lik
kısmı
teknolojik
cihazlarında üyelik isteyen sitelerde “Şifremi
Hatırla” kutucuğunu işaretlemektedir.
8. Sosyal paylaşım sitelerindeki bilgilerinin paylaşımı
konusunda gerekli önlemi alan kişiler araştırma
grubunun %60,8’ini oluşturmaktadır. Bu sonuç
sosyal paylaşım sitelerinde gereken güvenlik
önlemleri konusunda bilgi sahibi olunduğunun
göstergesidir.
9. Kullanıcıların %62,7’lik kısmı üye olduğu çeşitli
sitelerin (forum sitesi, alış-veriş sitesi, sohbet
sayfaları vb.) maillerini kötü amaçlı (ticari,
korsanlık vb.) sitelere ücret karşılığı sattığını
bilmiyor.
10. Kullanıcıların %81,7’sinin gün içinde vaktinin
çoğunu internette geçirdikleri belirlenmiştir (%56,4
günde 5 saatten fazla, %25,3 günde 3-5 saat) ve
interneti kullanmadığı zamanlarda internet
bağlantısını
kesenler
araştırma
grubunun
%37,4’ünü oluşturmaktadır. Teknolojik cihazın
başından ayrıldığında sistemden çıkış yapanlar
araştırma grubunun %52,5’i iken kişisel cihazında
şifre bulunanların oranı %58,3’tür. Teknolojik
cihazların internete bağlı olduğu her an güvenlik
tehditleri ile karşı karşıya olduğu bilgisi göz ardı
edilmektedir.
Öneriler;
1. Bilgisayarlarda anti-virüs programına ek olarak
anti-spyware,
anti-malware,
anti-adware
programları da kurulmalıdır ve belirli sürelerde
bilgisayar derinlemesine tarama yapılmalıdır.
2. Kullanılan programların ve işletim sistemlerinin
güncellemeleri ihmal edilmemelidir ve güvenlik
açıkları varsa önlemi alınmalıdır. Çünkü
hackerların saldırılarda kullandıkları en öncelikli
taktik
yazılım
şirketlerinin
yayınladığı
güncellemelerde bahsedilen açıklara göre virüs
yazıp güncellemesini yapmamış bilgisayarlara
ulaşmaktır.
3. Güvenilmeyen sitelerden dosya indirilmemelidir,
işletim sistemleri ve anti-virüs yazılımları gibi
güvenlik yazılımları orijinal lisanslı seçilmelidir.
Sahte lisanslama yoluyla güvenlik yazılımları
kesinlikle kullanılmamalıdır.
4. İşletim sisteminin içerdiği güvenlik duvarı devre
dışı bırakılmamalıdır.
5. Kullanılan şifreler en geç 72 günde bir
değişilmelidir ve genel şifreleme teknikleri
dahilinde 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 sayı ve 1
simge içeren en az 8 karakterli şifreler
kullanılmalıdır. Üye olunan sitelerde farklı şifreler
kullanılmalıdır böylece ele geçirilen bir şifrenin
diğer hesaplardaki bilgilerin çalınmasına neden
olması engellenebilir.
6. Sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarımızda
kişisel bilgilerin görünürlüğü kapatılmalıdır ve
paylaşılan
gönderilerin
sadece
kişi
listemizdekilerin göreceği şekilde ayarlanması
gerekmektedir.
7. İnternet kullanılmadığı zamanlarda teknolojik
cihazımızla
internet
arasındaki
bağlantı
kesilmelidir. Unutulmamalıdır ki teknolojik
cihazınız internete bağlı bulunduğu her an tehdit
altında sayılır.
7.
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Teknolojik cihazımızın başından uzun süre
ayrıldığımız zaman sistemden çıkış yapmamız
gerekir böylece kötü niyetli kişilerin verilerinizi
çalması, değiştirmesi durumları önlenebilir.
9. Teknolojik cihazlarımıza açılışında şifre koymamız
gerekmektedir. Böylece teknolojik cihazımız
yanımızda olmadığı zamanlarda da bilgi
güvenliğini sağlayabiliriz.
10. Kullanıcıların güvenlik tedbirlerini öğrenmesi,
anlaması ve uygulayabilmesi için çeşitli eğitimler
alması da gerekir. Üniversite öğrencilerine yönelik
kendi
üniversitelerinde
faydalanabilecekleri
eğitimler verilmeli ve öğrencilerin farkındalık
kazanmaları sağlanmalıdır.
8.
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Bilişim Zemininde Etnik Milliyetçiliğe Dayalı
Terörist Faaliyetler
Necati TÜRKAY
necatiturkay@hotmail.com

Özet— 21. Yüzyılın en karakteristik özelliği olan teknoloji,
insan hayatının her aşamasında sağladığı kolaylıklarla
vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Özellikle bilgisayar teknolojisinin
hızla ilerlemesi bilişim alanında insanlığı farklı boyutlara
taşımıştır. İletişim alanında kaydedilen gelişmeler insanlar
arasındaki mesafeleri kaldırmıştır. Tüm dünya, bu gelişmeler
sayesinde bilgisayar ve internet altyapısında buluşmakta, zaman
ve mekân kavramı, sorgulanmadan insanlık teknolojik zeminde
iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
İnsanlığın iletişim alanında ortak buluşma alanı olan internet,
ilerleyen teknoloji sayesinde farklı iletişim uygulamalarını ve veri
paylaşım kanallarını oluşturmuştur. Özellikle bu durum, bireyin
bütün dünya ile veri paylaşımının gerçekleştiği video paylaşım
siteleri ve sosyal ağlarla interaktif bir boyut kazanmıştır.
Bilgisayar ve internet teknolojisinin sağladığı iletişimsel kolaylık,
yasadışı faaliyetler yürüten terör örgütleri tarafından da
yakından takip edilmekte ve teknolojik iletişim araçları terörün
ve terörizmin propaganda aracı olarak kullanılmaktadır.
Etnik milliyetçiliği terör propagandasına dönüştüren terör
örgütleri, teknolojinin sunduğu imkânlarla milli ayrıştırmayı
gerçekleştirme çabası içerisindedir. Video paylaşım sitelerinde
yürütülen terör propagandası milletin alt şubeleri olan etnik
yapıya yönelik yoğunluk kazanmaktadır. Toplumun ortak
değerleri olan folklorik unsurlar terör örgütleri tarafından
sömürülerek terör kavramı, teknolojik destekle bir etnik yapıya
dayandırılmaya çalışılmaktadır. Böylelikle terörün kara
propagandası, bir etnik yapıyı millete terör ve şiddet yanlısı
olarak tanıtmaktadır. Bu tanımlama teknoloji desteği ile geniş
kitlelere duyurularak, milleti oluşturan etnik unsurları karşı
karşıya getirme amacı gütmektedir. Etnik milliyetçilik temelli
yürütülen propaganda faaliyetlerinin amacı milleti oluşturan
toplulukları millet ve medeniyet ekseninden uzaklaştırmak
devletin milletiyle olan bölünmez bütünlüğünü zedelemektir. Bu
faaliyetler neticesinde terör örgütlerinin temel hedefi, ülkenin
temel taşıyıcı gücü olan millet kavramını kaldırmaktır.
İnsan hayatını kolaylaştıran teknoloji, aynı zamanda yasadışı
terör faaliyetlerine de zemin oluşturmaktadır. Teknolojik
zeminde etnik milliyetçiliğin kullanılarak gerçekleştirildiği terör
propagandası toplumsal hem toplumsal barışı zedelemekte hem de
çeşitli güvenlik problemler oluşturmaktadır. Teknolojinin
insanlığa sağladığı hizmetlerin yanında neden olduğu güvenlik
problemleri, bu çalışmada dile getirilerek kapsamlı bilimsel
çalışmaların gerekliliği işaret edilmektedir.
Anahtar Kelimeler— Teknoloji, Etnik Milliyetçilik, Propaganda,
Terörist Faaliyetler

Abstract— Technology, a characteristic feature of the 21st
Century has attained an indispensable place in our lives thanks to
the amenities it provides. The speedy evolution of computer
technology in particular has carried forward manhood into
differing dimensions in terms of informatics. The developments
attained in the field of communications has brought the people
closer to one another, breaking away the distances. Due to these
developments the entire world come together under the
substructure of the computer and the internet, thereby without
questioning the concept of time and location, man is able to carry
on its communication activities on a technological basis.
The internet, a mutual meeting ground for mankind in the
field of communications has created different communication
applications and data sharing channels thanks to the advancing
technology. Particularly this advancement has gained interactive
dimension by enabling the individual to share videos via video
sharing web sites and social networks worldwide.
The
communicational amenities provided by computer and internet
technologies, are also being closely followed by terrorist
organizations that lead illegal operations and in this way
technological communication tools are being utilized for acts of
terrorism and for propaganda purposes.
The terrorist organizations have transformed ethnic nationalism
to terrorist propagandas;
they are endeavoring to create
ethnic segregation by making use of what technology has to offer.
The terrorist propaganda carried by means of the video sharing
web sites is concentrated towards the ethnic structure of the sub
sections of society. The folkloric elements, the mutual values of
society, are being exploited to fit the terrorism concept, and with
the support of technology they are trying to attribute the said
concept to ethnicity. In this manner, this black terrorist
propaganda is trying to demonstrate to the people the fact that
the ethnicity factor is pro- terrorism and pro-violence. This
description therefore is being announced to the large masses
through the aid of technology, the aim is to create conflict
between the ethnicity elements that are the fabric of the nation.
The goal of these propaganda activities carried on based on ethnic
nationalism is to do draw away the communities that make up the
public from society and from modern civilization, and thereby to
damage state’s inseparable integrity with its people. As a result
of these activities the main target of these terrorist organizations
is to do away with the basic concept of nation which is the
fundamental pivotal power of the country
Technology makes things more convenient for mankind but at
the same time it forms the basis for illegal terrorist activities.
These factors put social peace at stake and give rise to various
security issues. Apart from the services rendered to mankind via
technology the same also engenders security issues, this is the
reason why these factors have been explained herein and
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emphasis is made on the need for a more comprehensive scientific
study to be conducted in this regard.
Key Words — Technology, Ethnic Nationalism, Propaganda,
Terrorist Activities

I. TERÖRİST FAALİYETLERİN TEKNOLOJİK BOYUTU
Türkiye ve dünya gündemini en çok meşgul eden konuların
başında, terörizm ve terörü meydana getiren nedenler yer
almaktadır. Bu konunun ülke ve dünya gündeminde fazlaca yer
tutması, yürütülen terör faaliyetlerinin tüm dünyada geniş
yankı uyandırmasından ve topluma bir terör propagandası
olarak yansıtılmasından kaynaklanmaktadır.
Terörizm ve onun yürüttüğü faaliyetler, toplum hayatını
düzenleyen en geniş yapılanma olan devlete ve onun varlık
sebebi olan topluma karşı yürütülür.[1] Terörist faaliyetlerinin
hedefinde, var olan devlet düzeni ve bu düzene bağlı millet
unsuru yer almaktadır. Terörist faaliyetlerin yoğunluğu
yaşanılan yüzyılda artarak devam etmektedir. Terör olgusu bu
yönüyle incelenecek olursa; terörizmi ve onun faaliyetlerinin
niteliklerini yaşanılan yüzyılın şartlarından ayırmak mümkün
değildir.
“Bilim ve Teknoloji Çağı” olan yaşadığımız yüzyıl, terör
faaliyetlerinin zeminini oluşturmuş ve teknolojik gelişmeler
terör örgütleri tarafından yakından takip edilmiştir. Bu
vesileyle terör örgütleri, gerek örgüt içi ileşimde, gerek
örgütsel eylemlerinde gerekse de propaganda alanı olarak
gelişen teknolojiden faydalanmaktadır. Propaganda terör
örgütlerinin en etkili silahı niteliğindedir. Bu alan yasadışı
terör faaliyetlerinin geniş halk kitlelerinde baskı unsuru olarak
kullanmasında, terör örgütlerine yandaş toplulukların ve örgüt
içi iletişimde moral değerlerin canlı tutulmasında marjinal bir
yapı olarak ortaya çıkmaktadır.
Terörizm, kavramsal olarak bir sosyolojik muhteva
içermektedir. Bununla birlikte terörist faaliyetler ve eylemler
de bir teknolojik zeminde gerçekleşmektedir. Bu vesileyle
terörizmi olgusal olarak bir sosyolojik perspektifte analiz
etmek, terör eylemlerini de teknolojik zeminde incelemek
faydalı sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
II. TERÖRİZMİN İSTİSMAR FAALİYETLERİ
Terör örgütleri, her zaman bir eylem ve propaganda
faaliyetleri ekseninde varlıklarını sürdürürler. Terörizmi bu iki
unsurdan ayrı düşünmek olanaksızdır; çünkü terör örgütleri
gerçekleştirdiği eylemlerle ve propaganda faaliyetleriyle örgüt
varlığını canlı tutarlar. Terör örgütleri için hayati önem arz
eden terör eylemleri ve propaganda faaliyetleri, terör
kavramına yandaş olan bir kitlenin varlığına bağlıdır. Bu kitle
hem terör eylemlerini haklı gerekçelerle savunacak hem de
terörün kara propagandasına alet olacaktır.
Terör örgütlerinin yandaş kitle oluşturması ve bu kitleyi
kendi propagandası doğrultusunda kullanması, toplumun iç

dinamiklerinin ve toplumsal değer yargılarının istismar
edilmesiyle mümkün olmaktadır. Terörün şiddet içeren
eylemlerinin halk nezdinde haklı gösterilmesinin ve teröre
taraf kitlenin temini için yürütülen propaganda faaliyetlerinin
temelinde, toplumda istismar alanları oluşturmak ve bu
istismar alanında ikna faaliyetleri yürütmek yer almaktadır. Bu
bağlamda, Türkiye’nin terör gerçeği incelenecek olursa: Uzun
yıllar süren terör faaliyetlerinin varlığı, toplumun değer
yargılarının ve toplumu oluşturan iç dinamiklerinin ne derece
istismar edildiği gerçeğini ortaya çıkmaktadır.
A. İNKÂR VE İSTİSMAR ODAKLI PROPAGANDA
Toplumsal değerler, toplulukları bir araya getiren ve onu
birlikte yaşama ülküsü etrafında toplayan ortak maddi ve
manevi unsurlardır. Bu değer yargıları, insan topluluklarını
birleştiren ve bir düzen içerisinde bir toplumsal yapı oluşturan
unsurların başında gelmektedir. Toplumun maddi ve manevi
değerleri içerisinde önemli yere sahip olan gelenek ve
görenekler, konuşulan dil ve ortak inanç sistemi, toplulukları
bir araya getirip bir etnik yapı oluşturmaktadır. Etnik
sözcüğünü de bu bağlamda incelemek gerekir. Etnik
sözcüğünün, eski Yunanca’da “ethnos“ ulus kavramından
geldiği bilinmektedir; fakat bu siyasi bir varlıktan çok, ortak
kökleri olduğuna inanılan insanların birliğini ifade etmektedir.
Etnisite kavramı, zaman ilerledikçe “ yabancılar, bizden
olmayanlar, ötekiler… “ gibi anlamlarda kullanılmaya
başlamıştır.[2] Tarihi süreç içerisinde etnik yapının bir siyasi
bütünlük içerisinde ortak amaç ve idealler doğrultusunda
birleşip millet kavramını oluşturduğunu izlemek mümkün
olmaktadır.
Türkiye gibi insan yaşamına elverişli iklim koşullarına
sahip bir ülkenin önemli göç ve ticaret yollarının kavşak
noktasında bulunması, tarihin akışı içerisinde her zaman bir
cazibe merkezi oluşturmuştur. Bundan dolayı Anadolu
coğrafyası, etnik çeşitliliğe sahip bir millet varlığını günümüze
taşımaktadır. Bu çeşitlilik, tarihi seyir içerisinde millet olarak
zengin değer yargılarının kültürel çeşitliliğin ve güçlü bir
medeniyetin var olmasını sağlamıştır. Bu muazzam güç;
geçmişte yaşanan milli felaketlerde, milli birlik ve beraberliğe
düşman tehditlere karşı milletin direnç noktalarını
oluşturmuştur.
Kısacası millet kavramını, bir etnisiteye
dayandırmanın milleti oluşturan bütün etnik unsurlarının
inkârına yol açmaktadır.
Bu inkâr politikaları, etnik
milliyetçiliği bir propaganda söylemi olarak kullanan terör
örgütlerinin istismar yollarını ve eylem koşullarını
oluşturmaktadır.
Etnik milliyetçiliği, terörün söylemi haline getiren ve terör
faaliyetlerinde kullanan terör örgütleri, yapılmakta ve
yapılacak olan eylemlerini bir halk hareketine dönüştürme
çabası içerisindedir. Bunun için kendi propaganda
faaliyetlerine, milleti oluşturan bir etnik unsuru hedef alarak
bu etnik yapıyı millet ve medeniyet dairesinden çıkarma amacı
gütmektedir. Terör faaliyetlerini etnik istismarla birlikte haklı
gösterme çabasında olan terör örgütleri, bu yolda ellerinde
bulunan bütün imkânları seferber edip bir toplumsal ve milli
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çözülmeyi gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bunun için terör
örgütleri propaganda olarak geniş halk kitlelerine ulaşmak
istemektedir. Bu vesileyle hem toplumun etnik temellerine inip
bir etnik çözülme zemini oluşturturacak hem de uluslararası
alanda yürütülen eylemlerin haklılığını bir propaganda unsuru
olarak sergileyecektir.
Terör örgütleri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda
kitle iletişim araçlarına ve teknolojik altyapılı propaganda
araçlarına ihtiyaç duymaktadır. Çağın önlenemez gereksinimi
olan teknolojik araçlar, terörizmin sıkça başvurduğu unsurlar
olarak değerlendirilebilir.
B. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
İLETİŞİM ARAÇLARI

AÇISINDAN

KİTLE

Bilgi ve haber aktarma faaliyetlerinin tamamına iletişim
denilmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan iletişim şekli,
yaşanılan çağın niteliğine ve teknolojik gelişmelerine göre
farklılık göstermektedir. Bu durumda geçmişten günümüze;
dumanla haberleşmeden telgrafa, cep telefonundan bilgisayar
merkezli sosyal ağlara ve interaktif haberleşmeye kadar
insanlık tarihinin haberleşme serüvenini ortaya koymak
mümkündür. Tarihsel süreç içerisinde yöntem ve nitelik
bakımından farklı olan kitle iletişiminin değişmeyen tek tarafı,
kitlelere ve bireylere bilgi ve haber aktarmaktır. Bu amaç,
çağın teknolojik niteliğine bağlı olarak farklı şekil ve
yöntemlerle ortaya çıkmaktadır. Ancak her gelişme ve yenilik
bilgi ve haber aktarımında kolaylığı meydana getirmiştir. Bu
da var olan iletişim ağları içerisinde geniş kitlelerin
haberleşmesindeki kolaylığı sağlamıştır. Buna bağlı olarak
geniş halk kitlelerinin bilişim faaliyetleri ve haber aktarımı,
medya kavramını ortaya çıkarmaktadır.
Medya haberdar olma ve bilgiye ulaşma arzusuyla her
kesimden farklı sosyo- ekonomik seviyeden halk topluluklarını
bir araya getirerek sanal zeminde bir halk kitlesi oluşturur.
Kitle iletişim araçları sahip olduğu teknolojik altyapı ve
propaganda gücüyle çeşitli toplumsal görevler de
üstlenmektedir. Bu görevler medya kavramının gücünden
kaynaklanmaktadır. Bunlar:





Toplum Düzeninin Sağlanmasına Yardımcı Olmak
Ulusal Bütünleşmeyi Sağlamak
Toplumu Haberdar Etmek ve Toplumu Eğitmek
Çevrenin Gözetimi ve Uyumuna Yardımcı Olmak

Kitle iletişiminin yukarıda bahsedilen toplumsal
görevlerinin zıt tarafının kullanılması veya istismar edilmesi
medyanın terör örgütleri eliyle olumsuz şekilde kullanılmasına
neden olmaktadır. Medyayı oluşturan kitle iletişim araçları
olarak; radyo, televizyon ve gazeteyi saymak mümkündür.
Toplumsal etki alanı en geniş olan televizyon, terör ve
güvenlik kaygıları açısından özellikle incelenmeye değer bir
kitle iletişim aracı olarak değerlendirilebilir. Televizyon;
görsel, işitsel ve yazınsal olarak propagandanın insan
duyusuna en çok nüfuz eden, gerektiğinde verilen mesajı
tekrarlayan toplumun her kesimine erişilebilirlik açısından da
yakın olan önemli bir medya aracıdır.

Bu imkân ve kabiliyetiyle televizyon, terör eylemlerinin
haberler amacıyla halka görsel ve işitsel olarak aktarılmasına
imkân sağlamıştır. Haber kanallarında terör eylemlerinin halka
sunulması, terörün oluşturduğu vahşetin ve şiddetin filtrelenip
filitrelenmediğine; kullanılan haber söyleminin terörizmin
propagandasına alet olup olmadığına göre incelenmesi
gerekmektedir. Terör eylemlerinin en önemli amaçlarından biri
televizyon kanallarında haber olmak ve neden olunan dehşet
görüntülerini hiçbir filteye tabi tutulmadan geniş kitlelere
defalarca görüntülü ve sesli olarak aktarılmasıdır. Bu amaca
alet olan televizyon kanalları aynı zamanda terörizmin bir
diğer amacı olan örgüt içi moral duygusunun da diri
tutulmasına neden olmaktadır.
C. YENİ BİR PROPAGANDA ARACI OLARAK
İNTERNET
21. yüzyılın karakteristik özelliği olan bilgisayar ve
bilgisayara bağlı olan teknolojik gelişmelerdir. Bu gelişmeler
bilgiye ulaşmada zaman kavramını asgariye indirmiş, iletişim
alanında ise mesafeleri kısaltmıştır. Bilgi paylaşımı ve veri
aktarımı için teknolojik ortak zemin olan internet, günümüzde
bilişim alanının vazgeçilmez ve en önemli aracıdır. Bilgisayar
altyapısına bağlı olarak ortaya çıkan internet, ilk defa soğuk
savaş döneminde ABD Savunma Bakanlığı tarafından olası bir
Sovyet nükleer saldırısı sonrasında askeri iletişimi
sağlayabilmek için bir ana bilgisayardaki bilgilerin diğer bir
bilgisayara aktarılabilmesini sağlamak maksadıyla yapılan
çalışmalara dayanır. Bu çalışmalar 1969 yılında ARPANET
adı verilen ve internetin ilk şekli olarak kabul edilen askeri
bilgisayar ağının kurulmasıyla sonuçlanmıştır.[3] İnternet
teknolojisinin çıkış noktasından anlaşıldığı gibi bilgi ve
iletişim amacıyla bilgisayar ağları arasındaki veri alışverişi
internet kavramını günümüze taşımıştır. 1969 yılında
bilgisayar ağları arasındaki bilgi aktarımı günümüzde bilginin
farklı şekillerdeki formatlarına göre değişikliği ortaya
koymuştur.
Son zamanlarda profesyonel anlamda bütün kuruluşların
internet kaynaklı bir adres ve web sayfaları mevcuttur. Bu
durum özellikle kitle iletişim sektöründe yer alan radyo ve
televizyon kanallarını, gazeteleri internet merkezli kamuoyuna
açmıştır. İnternet altyapısının bütün dünyaya aynı anda yazılı
ve görüntülü veri aktarma gücü, bilişim alanında internet
teknolojisini zirveye taşımıştır. İnternetin bütün dünyaya düşük
maliyetli ve hızlı veri aktarım gücü aynı zamanda terör
örgütleri açısından yakından takip edilmekte ve terör
propagandası, internet vasıtasıyla terör örgütleri tarafından
yürütülmektedir.
Televizyon ve gazetenin yanında son zamanlarda internette
bir medya aracı olarak sosyal ağlar ve video paylaşım siteleri
de yer almaktadır. Sosyal ağlar ve video paylaşım siteleri
kitlelere veri aktarma kavramını bireyselleştirmiş, bireyin tek
başına özgürce bütün dünya kamuoyuna erişimini
kolaylaştırmıştır. Böylece bireye tek başına istediği video
görüntüsünü veya farklı formatlarda yer alan veriyi tüm dünya
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ile paylaşma imkânını sağlamıştır. Bu durum, birçok sorunu
beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlisi bir kitlelerin
gündemini belirlemek ve var olan kanıyı değiştirmektir. Etnik
milliyetçiliği dayanak olarak bir propaganda söylemi olarak
kullanan terör örgütleri, video paylaşım sitelerinden ve sosyal
ağlardan alabildiğine faydalanabilmektedir.
Bir etnik yapıyı hedef kitle olarak kullanan terör örgütü, söz
konusu etnik unsurun bütün kültürel ve folklorik değerlerini
adeta sömürerek bir propaganda zemini ve alt yapısı olarak
kullanabilmektedir. Mesela yöresel değeri olan bir müzik veya
halaylar eşliğinde terör örgütünün propaganda metinlerinin bir
slayt eşliğinde kitlelere aktarılmasını, terör örgütü liderleri ve
örgüt mensuplarının fotoğrafları eşliğinde etnik açıdan
folklorik değeri olan bir şarkının ifade edilmesi, örnek olarak
gösterilebilir. Bahsedilen bu propaganda faaliyetleri, tamamen
üzerinde enik temelli bir ayrıştırma faaliyetlerinin parçası
olarak değerlendirilebilir. Bu durum, sömürülmeye çalışılan
etnik değerlerin diğer toplum katmanlarınca bölücü bir kavram
olarak algılanmasına da neden olmaktadır. Böylelikle terör
örgütü, toplumu oluşturan farklı etnik toplulukları, karşı
karşıya getirip bir toplumsal kaos ve çatışma ortamı
oluşturmayı hedeflemektedir.
III. SONUÇ VE ÖNERİLER
Terör, bütün dünyada yaptığı faaliyetler doğrultusunda
adından oldukça söz ettirmektedir. Bu durum, terör
örgütlerinin yaptığı eylemler ve yürüttüğü teknolojik temelli
propaganda faaliyetleriyle hat safhaya ulaşmaktadır. İnsan
hayatını kolaylaştıran teknoloji,
aynı zamanda terörist
faaliyetlerinin hedefine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır.
Kitle iletişiminde ve propaganda faaliyetlerinde önemli güce
sahip olan medya araçları, terörün kara propagandasına zaman
zaman alet olmaktadır. Terörün kitle iletişim araçlarından,
bilgisayar ve internet destekli propaganda kanallarından
faydalanması yasal boşluklardan kaynaklanmaktadır.
Kitle iletişimin bireyselleştiği ve bütün dünyaya özgürce
veri aktarımının gerçekleştiği bilgisayar ortamı, yasadışı birçok
faaliyetlere de sahne olmaktadır. Bu faaliyetlerin adli
mercilerce daha sistemli bir şekilde takip edilmesi ve gerekli
yasal yaptırımların süratle gerçekleşmesi, terörün bilişim
sektöründe varlığını kısıtlayacak ve tasarlanan faaliyetlerin
eyleme dönüşmesi engellenecektir.
Toplumun temelini oluşturan kültürel ve etnik yapıya ait
bütün değerler, terör örgütleri tarafından sömürülmekte ve
kitle iletişim araçları vasıtasıyla bir propaganda aracı olarak
kullanılmaktadır. Toplumun ortak değerleri olan tüm folklorik
değerler, amacına uygun kullanılmalı, terör örgütlerinin
kullandığı halka ait tüm değerlerin yasal düzenlemelerle
korunarak terörün tüm etnik istismar alanları kapatılmalıdır.
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Tablo1: eBizMBA Nisan 2013 Popüler Sosyal PaylaĢım Siteleri

Özet— Sosyal ağlar 2000'li yıllardan itibaren popüler olmuştur.
Popülerliği, günlük tıklanma oranları, milyonları geçen üye
sayıları ve bu üyelerin kişisel bilgileri ile sosyal ağlar hackerların,
siber mühendislerin, şirketlerin hedefi durumuna gelmiştir. Bu
nedenle sosyal ağların güvenlik açısından ne derece yeterli
olduğunu ve sosyal ağlarda alınabilecek güvenlik önlemlerinin
farkındalığını kullanıcılar açısından anlamak amacıyla bir anket
çalışması yapılmıştır. Çalışma Fırat Üniversitesi ve Bitlis Eren
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş ve öğrenciler, öğretim üyeleri
ve öğretim elemanları bu anket çalışmasına katılmışlardır. Daha
sonra anket sonuçları yorumlanarak kullanıcılar açısından sosyal
ağların güvenliği tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler— sosyal ağlar, güvenlik, tehditler, bilgi
güvenliği, güvenlik açıkları

Abstract— Social networking has been one of the widely
conducted activities in the internet since 2000. With the
increasing number of visits per day, and personal information
about millions of people, social networking has become one of the
tempting targets for hackers, cyber engineers, and companies.
Therefore a survey is conducted to evaluate the current security
measures in social networking and user awareness of the risks
associated with the service. The survey was carried out at Firat
and Bitlis Eren Universities’ students, faculty members and
teaching staff. At the end, the survey results are evaluated and
privacy issues of social networking users are discussed.
Keywords— social network, security, threats, information
security, vulnerabilities

I. GĠRĠġ
ağlar kullanıcıların birbirleriyle tanıĢması, irtibata
geçmesi, tartıĢma ortamı oluĢturması, içerik paylaĢımında
bulunması ve ortak ilgi alanlarındaki kiĢilerin bir araya
gelebileceği gruplar oluĢturulması amacıyla oluĢturulan
internet siteleri olarak tanımlanmaktadır [1]. eBizMBA Nisan
2013 verilerine göre en sık kullanılan sosyal ağ sitelerine ve
aylık ziyaret sayılarına bakıldığında Facebook‘un 750 milyon
aylık tekil kullanıcı sayısı ile birinci sırada olduğu, Twitter‘ın
250 milyon ile ikinci , LinkedIn‘in 110 milyon aylık tekil

S

OSYAL

Sıra

Sosyal PaylaĢım Sitesi Adı

1
2
3
4
5
6

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
MySpace
Google Plus+

Aylık tekil
kullanıcı sayısı
750,000,000
250,000,000
110,000,000
85,500,000
70,500,000
65,000,000

Google Trends verilerine göre Facebook‘un günlük ziyaret
sayısına bakıldığında bu rakamın 310 milyon olduğu
görülmekte ve bu da kullanıcıların yarısının hergün bu siteyi
ziyaret ettiği anlamına gelmektedir [3].
Sosyal ağları kullanıcı sayısı açısından ele aldığımızda en
fazla nüfusu olan ülkeler kadar üye sayılarının olduğu
görülmektedir. Bu nedenle sosyal ağlar siber mühendislerin,
hackerların, kullanıcı verisi toplamak amacıyla Ģirketlerin
hedefi durumuna gelmiĢtir. Spamciler, sosyal ağ sitelerinden
bilgi toplamak için uğraĢmakta ve fırsat beklemektedirler [4].
Bu durumda kullanıcıların sosyal ağlardaki güvenlikleri
konusundaki bilgi düzeyleri araĢtırma konusu olmaktadır.

II. SOSYAL AĞLARDA GÜVENLĠK
Yapılan yeni çalıĢmalar, web hackleme olaylarının yaklaĢık
%50‘sinin sosyal ağ sitelerinde olduğunu göstermektedir.
Breach Security, web hackleme veri tabanları üzerinde
çalıĢmaktadır ve çevrimiçi atakların 2008 yılında %19 oran ile,
2009 yılında ise %30 oranla sosyal ağ sitelerine olduğu
görülmektedir [5]. Türkiye‘de de son birkaç yıldır bazı gizli
videolar ve ses kayıtları izin alınmaksızın sosyal ağlarda
paylaĢılmaktadır [6].

kullanıcı sayısı ile üçüncü sırada olduğu görülmektedir [2].
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bildirimi gibi bilgilerin verilmesi bu tuzaklara yakalanılma
riskini artırmaktadır. Ayrıca yer bildirimi yapılması hırsızlara
kapı da açabilmektedir.

ġekil 1:Sosyal Ağ Güvenliği [7]

ĠĢyerlerinin en çok sosyal ağ ataklarından korktuğu ve
iĢverenlerin %76 sının sosyal ağ sitelerini engellemek için web
filtreleme servislerini kullandıkları görülmektedir [5].
A. Sosyal Ağlarda Güvenlik Problemleri
Sosyal ağlardaki güvenlik açıklıklarının temel nedenleri; bu
ağların kuruluĢ amaçları nedeniyle, mahremiyet ilkelerine
uyulmaması, ortamın yönetiminin ve kontrolünün nasıl
yapıldığını kullanıcıların tam olarak bilmemesi veya
kavramaması ve en önemlisi kullanıcıların kiĢisel bilgilerini
paylaĢarak kendilerini bu ortamda hedef haline getirmeleridir
[8].
Sosyal ağ sitelerinde kullanıcılar evlilik durumlarını,
eğitimlerini, adreslerini, kiĢisel bilgilerini, kiĢisel resimler gibi
bilgilerini paylaĢmakta, hatta nerede çalıĢtıklarını, önceki tüm
eğitimlerini, politik görüĢlerini ve ilgi alanlarını da
paylaĢmaktadırlar [9]. Ancak bir sosyal ağ sayfası oluĢtururken
ve bu bilgiler verilirken bu sayfalara kimlerin bakacağının
(patron, komĢu, anne-baba, arkadaĢların arkadaĢları gibi)
düĢünülmesi gerekmektedir [4].
ġifrelerin sosyal ağlarda paylaĢılmıĢ tarihler ile aynı olması
önemli güvenlik problemlerindendir [4]. Ayrıca anne kızlık
soyadı da pekçok alanda kullanılan gizlilik bilgisidir ancak, bu
ortamlara kullanıcının anne ve dayısının dahi katılması bu
bilgilerin biliniyor olmasına neden olacaktır [8]. Gizli sorunun
cevabını içeren paylaĢımlar bazen yapılabilmektedir. Örneğin
―Evcil hayvanınızın adı nedir?‖ sorusunun belirlenmesine
karĢın ―Bu da muhabbet kuĢum Boncuk‖ Ģeklinde bir paylaĢım
yapılması, bu gizli sorunun cevabını da ele verecektir. Bu
bilgiler doğrultusunda birkaç deneme sonucunda Ģifre tespiti
yapılabilir ve kullanıcı hesabı ele geçirilebilir.
Sosyal ağlarda kimlik taklitleri yapılabilmekte ve
kullanıcıların adına sahte hesaplar açılabilmektedir. Ayrıca
eklenen fotoğraf veya videolar bu hesaplarda, bazen de farklı
amaçlar ile izinsiz kullanılabilmektedir.
Sosyal ağlarda pekçok zararlı uygulamaya, sazan avlama
(phishing) saldırılarına, spamlara, sahte link ve bağlantılara da
maruz kalınmaktadır. Sosyal ağlar ücretsiz reklam ortamları da
kullandıklarından dolayı bu sayfalar pornografik içeriklere
yönlendirilebilmektedir [6].
Sosyal ağlarda kullanıcılar sosyal ağlar üzerinde tanıĢtıkları
kötü niyetli kiĢiler tarafından taciz ve istismar gibi tuzakların
kurbanı olabilmektedirler[8]. Kullanıcıların sosyal ağ
üzerinden de mesaj içerikleri ile kiĢisel haklarına müdahale
edildiği görülmektedir. Özellikle fotoğraf, ev adresi ve yer

B. Mobil Cihazlarda Sosyal Ağ Güvenliği
Trend Micro‘nun Amerika‘da 1000 akıllı telefon ve iPhone
kullanıcısı ile yaptığı araĢtırmada katılımcıların %44‘ünün
akıllı telefonlar ile internette gezinmenin riskli olduğunu
düĢünmesine karĢın sadece %23‘ünün telefonlarında güvenlik
yazılımı kullandığı görülmektedir [5]. Oysa ki mobil cihazlara
gelen virüs ya da diğer zararlı yazılımlar %80 oranında
antivirüs yazılımı kullanılmadığı için sıklıkla etkilerini
göstermektedirler. Bu durum akıllı telefonlarda bilgi
güvenliğinin büyük bir sorun haline geldiğini göstermektedir.
Akıllı telefon ve tabletlerin güvenlik ayarları incelendiğinde
bu aygıtların ayarlarının kullanıcıların kiĢisel verilerini
öncelikli olarak paylaĢmaya razı olduğu varsayılarak
ayarlandığı görülmektedir [10]. Sosyal ağlarda gezinirken GPS
ve WiFi aracılığı ile konum bilgileriniz paylaĢılabilmektedir.
Ayrıca bazı zararlı uygulamalar da sosyal ağların mobil
cihazınızda sürekli açık bulunduğundan, sosyal ağlardaki
bilgileri çekmektedir. Bu açıdan mobil cihazlarda sosyal ağ
güvenliği önemli bir konu olarak ele alınmalıdır.
C. Sosyal Ağlarda Güvenlik Üzerine Yapılmış Çalışmalar
A. Varol ve Ö.Aydın (2010)‘ın 1004 katılımcı ile sosyal
ağlar üzerine yaptıkları çalıĢmada bilgi ve veri paylaĢımı
güvenliği konusunda kullanıcıların sosyal ağlarda kiĢisel
bilgilerini güvende görmedikleri ancak, çoğunlukla kiĢisel
bilgilerini doğru verdikleri sonucu elde edilmiĢtir. Yine
araĢtırmada sosyal ağ kullanıcılarının kiĢisel fotoğraflarını,
videolarını ve kiĢisel bilgilerini bu ağlarda paylaĢtıkları
sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
Ayrıca
erkek
kullanıcılarla
kıyaslandığında kadınların daha fazla bu paylaĢımları yaptığı
görülmüĢtür [6].
N. Mohamed ve I.H. Ahmad (2012)‘ın Malezya‘da 340 kiĢi
ile yaptıkları çalıĢmada sosyal ağ güvenliği için ġekil 2‘deki
hipotez model geliĢtirilmiĢtir. Kullanıcının öz yeterliği,
algıladığı Ģiddet, algıladığı güvenlik açığı ve cinsiyeti ile bilgi
güvenliği arasında pozitif ilgi olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç
olarak bilgi güvenliği ile sosyal ağ sitelerinde gizlilik ölçüsü
kullanımı arasında pozitif iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır [11].
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III. YÖNTEM

IV. BULGULAR
A. Demografik Bilgiler
Anket çalıĢması Tablo 2‘deki gibi cinsiyete göre %60 oranla
erkek, % 40 oranla kadın katılımcılar tarafından
tamamlanmıĢtır.

122
184
306

39,9
60,1
100,0

39,9
100,0

1,6013

Çalışma durumunuzu
belirtiniz.

Bu çalıĢmada sosyal ağların güvenlik açısından ne derece
yeterli olduğunu, sosyal ağlarda hangi güvenlik problemlerine
maruz kalındığını ve sosyal ağlarda alınabilecek güvenlik
önlemlerinin farkındalığını kullanıcılar açısından ele almak
amacıyla bir kesitsel anket çalıĢması yapılmıĢtır. Modeli
betimsel tarama olan bu çalıĢmaya toplamda 306 kullanıcı
katılmıĢtır. Bunlardan 21 ‗i öğretim üyesi, 51‘i öğretim
elemanı, 211 ‗i öğrenci ve 23‘ü diğer gurubunda yer almıĢtır.
60 kiĢi Fırat Üniversitesinden, 202 kiĢi Bitlis Eren
Üniversitesi‘nden ve 42 kiĢi diğer kurumlardan ankete
katılmıĢtır.
ÇalıĢma kapsamındaki anket, online anket sitesi olan
QuestionPro‘da
hazırlanmıĢtır
ve
―sosyalagguvenligi.questionpro.com‖
adresinden
ankete
katılım sağlanmıĢtır.

Kadın
Erkek
Toplam

Toplam
210
68.63%
76
24.84%
17
5.56%
2
0.65%
1
0.33%
306
100%

Anket çalıĢması, Bitlis Eren Üniversitesi, Fırat Üniversitesi
ve diğer kurumlardaki öğrencilere, öğretim elemanlarına ve
öğretim üyelerine uygulanmıĢtır. Bitlis Eren Üniversitesi
öğrencilerinin 158 kiĢi ile en fazla katılımı sağladığı
görülmektedir. Kuruma ve çalıĢma durumuna göre yüzde
dağılımı Tablo 4‘te gösterilmektedir.

ġekil 2: Sosyal ağ sitelerinde bilgi gizlilik endiĢeleri, öncülleri ve gizlilik
ölçüsü kullanımı hipotez modeli [11]

Tablo 2: Cinsiyete göre betimsel istatistik değerleri
Frekans
Yüzde
Kümülatif
Yüzde

Tablo 3: Cinsiyet ve yaĢ aralıklarına göre dağılım
Cinsiyetiniz nedir?
Kadın
Erkek
18-25
81
129
38.57%
61.43%
26-33
38
38
50%
50%
34-41
3
14
17.65%
82.35%
42-49
0
2
0%
100%
50 yaĢ ve üzeri
0
1
0%
100%
Toplam
122
184
39.87%
60.13%

Tablo 4: ÇalıĢılan kurum ve çalıĢma durumuna göre dağılım
Çalıştığınız kurumu, öğrenci iseniz okuduğunuz üniversiteyi
belirtiniz.
Bitlis Eren
Fırat
Diğer
Toplam
Üniversitesi Üniversitesi
Öğrenci
158
41
12
211
74.88%
19.43%
5.69%
68.95%
AraĢtırma
14
9
14
37
Görevlisi
37.84%
24.32%
37.84%
12.09%
Öğretim
9
1
4
14
Görevlisi
64.29%
7.14%
28.57%
4.58%
Öğretim
13
7
1
21
Üyesi
61.9%
33.33%
4.76%
6.86%
Diğer
8
2
13
23
34.78%
8.7%
56.52%
7.52%
Toplam
202
60
44
306
66.01%
19.61%
14.3%
100%

B. Sosyal Ağ Kullanımı
ġekil 3‘te görüldüğü gibi Facebook, Twitter, Google Plus+ ,
LinkedIn gibi sosyal ağlar içerisinde %75 oranla Facebook en
sık kullanılan sosyal ağ durumundadır.

S

,49043

Tablo 3 incelendiğinde yaĢ aralıklarına göre 18-25 yaĢ
arasında 210 katılımcının ve 26-33 yaĢ arasında da 76
katılımcının bulunduğu görülmektedir.
ġekil 3: Katılımcıların en sık kullandığı sosyal ağlar
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ÇalıĢma durumları ele alındığında en sık kullanılan sosyal
ağ Tablo 5‘te görüldüğü gibi öğrenci, öğretim elemanı,
öğretim üyeleri için Facebook‘tur. Kendi gurupları içerisinde
ele alındığında araĢtırma görevlilerinin %86 oranla en fazla
Facebook‘u kullandıkları saptanmıĢtır.
Tablo 5: ÇalıĢma durumuna göre sık kullanılan sosyal ağlar
Çalışma durumunuzu belirtiniz.

En sık kullandığınız sosyal ağ hangisidir?

Öğrn.

Öğrt.
Gör.
10
71,4%

Öğrt.

Diğer

Facebook

158
74,9%

AraĢ.
Gör.
32
86,5%

Twitter

8
14,3%

2
4,8%

2
13,0%

1
5,2%

15
65,2
%
3
3,8%

Linkedin

2
,9%

1
2,7%

0
,0%

2
9,5%

1
4,3%

Google
Plus+

40
14,3%

2
19,0%

2
13,0%

4
16,7%

Diğer

3
,0%

0
,0%

0
4,3%

0
1,3%

3
19,0
%
1
1,4%

Toplam

211
69%

37
12.1%

14
4.58%

21
6.86%

23
7.5%

Üyesi

14
66,7%

Topl
.
229
74,8
%
16
5,4
%
6
2,0
%
51
5,4
%
4
,0%

ġekil 4: Sosyal ağlara eriĢmek için kullanılan cihazlar

306
100
%

Sosyal ağ kullanım sıklıkları ele alındığında Tablo 6‘da
görüldüğü gibi %44,8 oranla sosyal ağlara günde ortalama 1-5
defa girildiği görülmektedir. Her yaĢ aralığı için de sıklıkla
günde 1-5 kere sosyal ağların ziyaret edildiği görülmektedir.

C. Sosyal Ağlarda Kişiye Yönelik Güvenlik Tehditleri
Sosyal ağ kullanımları ele alındıktan sonra kullanıcıların
hayatında bu kadar önemli yer edinmiĢ olan sosyal ağların
kiĢiler açısından güvenlik tehditlerini incelemek amacıyla,
güvenlikle ilgili bulgular incelenmiĢtir. Kullanıcıların sosyal
ağlarda bilgilerini paylaĢtıkları bilinmektedir. ġekil 5‘e göre
kadın ve erkeklerin sosyal ağlarda ne tür bilgiler paylaĢtığına
bakıldığında en fazla e-posta adresi, sonrasında kiĢisel
fotoğrafların ve doğum tarihlerinin paylaĢıldığı görülmektedir.
Kadın kullanıcılardan farklı olarak erkek kullanıcılar telefon
numaralarını da paylaĢmaktadırlar.

Hangi sıklıkla sosyal ağlara bağlanıyorsunuz?

Tablo 6: YaĢ aralıklarına göre sosyal ağ kullanım sıklıkları
Yaş aralığınız nedir?
18-25

26-33

34-41

42-49

Ayda bir
kere

14
6,7%

7
9,2%

1
5,9%

0
,0%

Haftada
bir kere

55
26,2%

12
15,8%

5
29,4%

0
,0%

Günde
1-5 kere

96
45,7%

32
42,1%

7
41,2%

Günde
5-10 kere

21
10,0%

11
14,5%

Günde
10 +

24
11,4%
210
68.6%

Toplam

50
+
0
,0
%
0
,0
%

Topl.

2
100,0
%

0
,0
%

137
44,8
%

2
11,8%

0
,0%

0
,0
%

34
11,1
%

14
18,4%

2
11,8%

0
,0%

1

76
24.8%

17
5.56%

2
0.65
%

1
0.3
%

41
13,4
%
306
100
%

100
%

22
7,2%
72
23,5
%

ġekil 5: Sosyal ağlarda paylaĢılan bilgilerin cinsiyete göre dağılımı

Sosyal ağlara hangi cihazlar ile güvenle bağlandıkları
sorusuyla ilgili olarak Tablo 7 incelendiğinde katılımcıların
%43,8 oranla Laptop ile, %35 oranla ise PC ile sosyal ağlara
bağlanmanın güvenli olduğunu düĢündükleri görülmektedir.

Sosyal ağlara eriĢmek için sıklıkla kullanılan cihazlar
incelendiğinde Laptop‘un %37, Akıllı telefonların %29 ve
Masaüstü
bilgisayarların
%28
oranla
kullanıldığı
görülmektedir.
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KiĢiler, %83,7 oranla doğru sosyal ağların kiĢisel bilgilerini
korumada yeterli olmadığını düĢündükleri Tablo 10‘da
görülmektedir.

Tablo 7: Sosyal ağlara bağlanmak için güvenli bulunan cihazlar
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
107
35,0
35,0
PC
134
43,8
78,8
Laptop
3
1,0
79,7
Tablet
2,1013
1,1592
Akıllı
51
16,7
96,4

Tablo 10: Sosyal ağların kiĢisel bilgilerinizi korumada yeterli olduğunu
düĢünüyor musunuz?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
50
16,3
16,3
Evet
256
83,7
100,0
1,8366 ,37033
Hayır
Toplam
306
100,0

Telefon

Diğer
Toplam

11
306

3,6
100,0

100,0

Sosyal ağlarda gizlilik/güvenlik ayarlarını kontrol
sıklıklarına bakıldığında Tablo 8‘e göre %37,9 oranla ayda bir
defa, %25,2 oranla da haftada bir defa kontrol edildiği ve
ortalama %21‘lik kısmın ise yılda bir defa kontrol ettiği veya
hiçbir zaman kontrol etmediği görülmektedir.

Tablo 11‘e göre %58,8 oranla sosyal ağlarda kiĢisel
bilgilerin
alınıp
kurumlar
tarafından
kullanıldığı
düĢünülmektedir.
Tablo 11: Sosyal ağlarda kiĢisel bilgilerinizin kurumlar ve Ģirketler tarafından
alınıp kullanıldığını düĢünüyor musunuz?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
180
58,8
58,8
Evet
126
41,2
100,0
1,4118 ,49296
Hayır
Toplam
306
100,0

Tablo 8: Sosyal ağlarda gizlilik/güvenlik ayarları kontrol sıklığı
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
Haftada
bir

77

25,2

25,2

Ayda bir

116
48

37,9
15,7

63,1
78,8

25
40

8,2
13,1

86,9
100,0

306

100,0

Altı ayda
bir
Yılda bir
Kontrol
etmiyorum
Toplam

3,00

KiĢiler, Tablo 12‘ye göre %66 oranla sosyal ağlarda kiĢisel
bilgilerinin kötüye kullanıldığını düĢünmektedir.

1,0834

Tablo 12: Sosyal ağlarda kiĢisel bilgilerin kötüye kullanıldığını düĢünüyor
musunuz?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
202
66,0
66,0
Evet
104
34,0
100,0
1,3399 ,47444
Hayır
Toplam
306
100,0

En sık kullanılan sosyal ağ olan Facebook için gizlilik/
güvenlik ayarlarının hangi sıklıkla yapıldığına bakıldığında
%38 oranla ayda bir defa kontrol edildiği görülmektedir.

KiĢiler Tablo 13‘e göre sosyal ağlarda %57,5 oranla spam
ya da zararlı uygulamalara maruz kalmaktadırlar.
Tablo 13: Sosyal Ağlarda spamlere ya da zararlı uygulamalara maruz kaldınız
mı?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
176
57,5
57,5
Evet
130
42,5
100,0
1,4248 ,49513
Hayır
Toplam
306
100,0

KiĢiler Tablo 14‘e göre arkadaĢlarından gelen uyulama
tekliflerini güvenliğinden emin olmadan %82,4 oranla kabul
etmemektedirler.
ġekil 6: Facebook‘ta gizlilik/güvenlik ayarları kontrolü
Tablo 14: Sosyal ağlarda arkadaĢlarınızdan gelen uygulama tekliflerini
güvenli olup olmadıklarını bilmeden kabul ediyor musunuz?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
54
17,6
17,6
Evet
252
82,4
100,0
1,8235 ,38184
Hayır
Toplam
306
100,0

Sosyal ağlarda kiĢisel bilgilerin %76,8 oranla doğru olarak
verildiği Tablo 9‘da görülmektedir.
Tablo 9: Sosyal ağlarda kiĢisel bilgilerinizi doğru olarak veriyor musunuz?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
Evet
Hayır
Toplam

235
71
306

76,8
23,2
100,0

76,8
100,0

1,2320

,42282

Sosyal ağlarda açılan bağlantının %74,5 oranla kiĢileri
farklı sayfalara yönlendirmiĢ olduğu Tablo 15‘de
görülmektedir.
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Tablo 15: Sosyal ağlar üzerinde tıkladığınız bir bağlantı sizi istemediğiniz
sayfalara yönlendirdi mi?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
228
74,5
74,5
Evet
78
25,5
100,0
1,2549
,43652
Hayır
Toplam
306
100,0

KiĢilerin sosyal ağlarda %58,5 oranla bulundukları yeri
paylaĢtıkları Tablo 21‘de görülmektedir.
Tablo 21: Sosyal ağlarda bulunduğunuz yeri paylaĢıyor musunuz ?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
Evet
Hayır

Sosyal ağlarda kiĢilerin adına %17,3 oranla sahte hesap
açıldığı Tablo 16‘da görülmektedir.

Toplam

179
127
306

Evet
Hayır
Toplam

Tablo 17: Sosyal ağlarda fotoğraflarınız izniniz dıĢında kullanıldı mı?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
67
21,9
21,9
Evet
239
78,1
100,0
1,7810 ,41421
Hayır
Toplam
306
100,0

54
252
306

Evet

125
181
306

Toplam

Tablo 18: Sosyal ağlarda hesabınız ele geçirildi mi ya da hesabınızı ele
geçirme giriĢimleri sonucunda hesabınız durduruldu mu?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde

Toplam

1,6765

,46859

Toplam

92
214
306

30,1
69,9
100,0

30,1
100,0

1,6993

,45929

Sosyal ağlarda %80 oranla kiĢilerin tanımadıklarını arkadaĢ
olarak eklemedikleri Tablo 20‘de görülmektedir.
Tablo 20: Sosyal ağlarda tanımadığınız kiĢileri arkadaĢ olarak ekliyor
musunuz?
Kümülatif
Frekans
Yüzde
S
Yüzde

Evet
Hayır
Toplam

60
246
306

19,6
80,4
100,0

19,6
100,0
100,0

1,8039

,39768

1,8235

,38184

40,8
59,2
100,0

40,8
100,0

1,5915

,49236

Tablo 24: En sık kullandığınız sosyal ağda güvenliğin yeterli olduğunu
düĢünüyor musunuz?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde

Tablo 19: Sosyal ağlarda rahatsızlık verici, kiĢilik haklarınıza müdahale
edecek mesajlar alıyor musunuz?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
Hayır

17,6
100,0

KiĢiler, en sık kullandığı sosyal ağda %74,5 oranla
güvenliğin yeterli olmadığını düĢündükleri Tablo 24‘de
görülmektedir.

Sosyal ağlarda rahatsızlık verici mesajların %30 oranla
alındığı Tablo 19‘da görülmektedir.

Evet

17,6
82,4
100,0

Tablo 23: Sosyal ağ güvenliği sağlayan, kiĢisel bilgilerinizi koruyan internet
güvenlik yazılımları kullanıyor musunuz?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
Hayır

32,4
100,0

,49353

KiĢilerin %59,82 oranla sosyal ağ güvenliği sağlayan
yazılımlar kullanmadığı Tablo 23‘de görülmektedir.

Sosyal ağlarda kiĢisel hesapların %32,4 oranla baĢkaları
tarafından ele geçirildiği ya da bu çabaya giriĢildiği Tablo
18‘de görülmektedir.

32,4
67,6
100,0

1,4150

Tablo 22: Sosyal ağlarda Ģifre iĢlemleri aĢamasında belirlediğiniz gizli
sorunuzun cevabını içeren paylaĢımlar yaptınız mı?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde

Sosyal ağlarda kiĢisel fotoğrafların kullanıcının izni
olmaksızın farklı kiĢiler tarafından %21,9 oranla kullanıldığı
Tablo 17‘de görülmektedir.

99
207
306

58,5
100,0

"Evcil hayvanınızın adı nedir?" gizli sorusunu belirlemesine
karĢın "Köpeğim KarabaĢ'ın fotoğrafları" gibi gizli sorusunun
cevabını içeren paylaĢımların %82,4 oranla yapılmadığı Tablo
22‘de görülmektedir.

Tablo 16: Sosyal ağlarda adınıza sahte üyelik oluĢturuldu mu?
Frekans
Yüzde
Kümülatif
S
Yüzde
53
17,3
17,3
Evet
253
82,7
100,0
1,8268 ,37904
Hayır
Toplam
306
100,0

Evet
Hayır

58,5
41,5
100,0

Evet

78

25,5

25,5

Hayır

228

74,5

100,0

Toplam

306

100,0

1,7451

,43652

D. Kullanıcıların Dilinden Sosyal Ağlardaki Güvenlik
Tehditleri
Anket sonunda bulunan ―Sosyal ağlardaki güvenlik
konusunda yaĢadığınız en önemli sorunu birkaç cümle ile
belirtiniz‖ sorusuna verilen bazı yanıtlar aĢağıda yer
almaktadır.
 Sahte profil oluĢturulmasının önüne geçilememesi, taciz
içerikli mesajları gönderen kiĢiyi engellemeden bu
mesajların gelmesinin engellenememesi.
 Daha üst düzey güvenlik koruması bulunmasını isterim.
Bir kaç sefer Ģifrem kırıldı.
 Çok fazla spam ile karĢı karĢıya kalmak.
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 Bence sosyal ağlar artık sadece iletiĢim ve paylaĢım aracı
değil. Ġsmini değiĢtirip sosyal medya olmuĢtur. Sosyal
medya olarak da Ģirketler, özellikle hızlı tüketim ürünleri
üreten Ģirketler daha sıklıkla müĢteri analizleri yapmak
için kullanmaktadırlar. MüĢteri analizi yaparken de veri
olarak biz kullanıcıların özel bilgilerini bizden habersiz
kullanıyorlar. Bunun da etik olmayan bir davranıĢ
olduğunu düĢünüyorum. Bu açıdan sosyal medya
araçlarının
bilgi
güvenliğini
korumadıklarını
düĢünüyorum.
 Ayarlarını kolay eriĢilebilecek yerlere özellikle
koymuyorlar. Bir girdiğiniz bilgiyi bir daha
silemiyorsunuz.
 Sosyal ağın altyapısında kullanıcıya haber verilmeden
değiĢiklik yapılması. Güvenlik açığının artması ve kiĢisel
bilgilerin farklı yerlerle paylaĢılması. Örneğin
Facebook'un zaman zaman ayarlarını değiĢtirip kiĢisel
bilgileri yayınlayacağına dair haberlerin çıkması.
 Sosyal ağ hesabı açık olduğunda harici sitelerde istek dıĢı
sayfa beğenmeleri.
 Facebook kredisi aldım kredi kartımla ve kredilerim
gelmedi ama kartımdan parası kesildi.
 Sosyal ağ güvenliği sağlayan, kiĢisel bilgilerinizi koruyan
internet güvenlik yazılımları kullanıyor musunuz? Böyle
bir yazılımın varlığından haberdar değilim. Eğer
kastedilen virüs yazılımları ise evet kullanıyorum. En
önemli sorun bu tür ağların benim güvenliğimi hangi
sınırlarda koruduğu konusunda bir fikir vermemesidir.
 Bir kaç gün önce arkadaĢımın Facebook hesabı ele
geçirildi ve paylaĢımlar yapıldı arkadaĢ önerme vs. geri
alamadık:(
V. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Kullanıcıların günde en az 1-5 defa sosyal ağları kontrol
ettiği görüldüğünde bu sitelerin hayatımızda ne derece önemli
bir yer edindiğini anlamak mümkündür.
Kullanıcılar sosyal ağlara bağlanmak için sırası ile laptop,
akılı telefon ve PC‘leri kullanmaktadırlar. Ancak laptop ve
PC‘yi akıllı telefonlara göre daha güvenli buldukları
görülmektedir. KiĢilerin güvende hissetmediği halde akıllı
telefonlar ile sosyal ağlara bağlanmaları akıllı telefon güvenliği
hakkında
ne
yapılacağını
bilmiyor
olmalarından
kaynaklanabilir. Bu durumda iOS tabanlı IPhone ve IPad gibi
cihazlarda Safari ayarlarında ‗Dolandırıcılık Uyarısı‘ ve
‗Pencereleri Engelle‘ seçeneklerinin seçili (mavi) olmasına
dikkat edilmeli, Android cihazlarda GPS kullanılmadığında
devre dıĢı bırakılmalı ve sosyal ağ uygulamalarının telefon
rehberini taramasına izin verilmemelidir [10].
Kullanıcıların sosyal ağ güvenlik ayarlarını ayda bir sıklıkla
kontrol ettiği görülmektedir. 10 kiĢiden 2‘si ise sosyal ağ
güvenlik ayarlarını yılda bir ya da hiç kontrol etmemektedir.
Oysa her paylaĢımda dahi belirli listelere izinler vermek için
gizlilik ayarları kontrol edilmeli ve sosyal ağ sitelerinin
güvenlik ayarlarını sıkça değiĢtirdiği göz önüne alınarak bu
ayarlar takip edilmelidir.

Sosyal ağlarda kullanıcıların büyük çoğunluğunun kiĢisel
bilgilerini doğru olarak verdiği görülmektedir. Oysa ki yine
büyük çoğunluk, bu ağların kiĢisel bilgileri korumada yeterli
olmadığını ve 10 kiĢiden 6‘sı bilgilerinin kurumlar tarafından
kullanıldığını
düĢünmektedirler.
Sosyal
mühendislik
saldırılarının sosyal ağlarda yoğun olduğu unutulmamalı ve
paylaĢılacak bilgiler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Kullanıcıların büyük çoğunluğu kiĢisel bilgilerin kötüye
kullanıldığını düĢünmektedir. Buna rağmen e-posta adresi,
kiĢisel fotoğraf ve doğum tarihlerinin kullanıcılar tarafından
sıklıkla paylaĢıldığı sonucuna ulaĢılmaktadır. Kullanıcıların
yarısından fazlası yer bidirimleri de yapmaktadır. Bu durumda
kötü niyetli kiĢiler paylaĢılan mekanlarda kullanıcıları bulabilir
ya da dıĢarda bulunduğunu fırsat bilenler ev soygunu da
yapabilirler. Bu güvenlik riskine dikkat çekmek için please rob
me (lütfen beni soyun) isminde bir site de açılmıĢtır [12].
Kullanıcıların yarısından fazlası spam ya da zararlı
uygulamalara maruz kalmaktadırlar. Kullanıcıların büyük
çoğunluğun uygulamaları emin olmadan açmadığı halde bu
zararlı yazılımlara engel olamadıkları sonucuna ulaĢılmaktadır.
Bu da güvenli sanılan uygulamaların da zararlı uygulama
olabileceğini göstermektedir. ArkadaĢların e-posta adreslerini
vermekten kaçınmak için sosyal ağ hizmetlerinin e-posta adres
defterini taramasına izin vermemek bu uygulamaların
dağılmasına engel olacaktır [13].
Kullanıcıların 10‘undan 2‘si adına sahte hesap açıldığı ve
kullanıcıların izni dıĢında fotoğraflarının kullanıldığı
görülmektedir. Bunu engellemek için tanınmayan kiĢilerin
sosyal ağlara eklenmemesi ya da güvenli arkadaĢ listeleri
oluĢturulup önemli bilgilerin sadece bunlarla paylaĢılması
önerilebilir. Kimlik hırsızları, kiĢilerden bilgi alabilmek için
sahte profiller oluĢturabilmektedirler [13]. Katılımcılara
bakıldığında
da
büyük
çoğunluğun
tanımadıklarını
eklemedikleri görülmektedir ancak sahte üyeliklere de dikkat
edilmelidir.
Kullanıcıların 10‘undan 3‘ünün hesapları baĢkaları
tarafından ele geçirilmekte ya da ele geçirmek amacıyla
hesabın zorlandığı görülmektedir. Bunun için Ģifrenin ve gizli
sorunun mümkün olduğunca zor ve karmaĢık seçilmesi ve gizli
soruyu ele verecek paylaĢımların yapılmaması önemlidir.
Kullanıcıların büyük çoğunluğunun da buna dikkat ettiği
görülmektedir.
Kullanıcıların 10‘undan 3‘ü sosyal ağlarda rahatsızlık verici
mesajlar almaktadırlar. Bu durum gerekli yerelere bildirilmeli
ve siber zorbalıkların normal hayatta da karĢımıza çıkacağı
unutulmamalıdır.
Sosyal ağlarda kullanıcıların büyük çoğunluğu güvenliğin
yeterli olmadığını düĢündüğü halde kullanıcıların yarısından
çoğu
sosyal
ağlar
için
antivirüs
yazılımları
kullanmamaktadırlar.
Antivirüs
yazılımları
zararlı
uygulamaları, spam bağlantıları tespit ettiği için bunların
kullanılması kullanıcı güvenliğini sağlayacaktır.
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Abstract—This study examined the trends and spatial
variations of crime types from 1999 to 2008 for Turkey, using
judicial statistics, geographic information system (GIS) and
statistical methods. Changes in crime rates and their statistical
significance levels were determined by using trend analysis with
linear regression equation. Visualized trends, rates and
predictions were interpreted to explain the crime patterns.
Trends' significant values for country were patterned as
property, violent, alcohol and drugs, others and financial in
increasing trends and traffic, financial, sexual, alcohol and
drugs, others in decreasing trends. While public order crimes
(property and violent) were increased, traffic and financial
crimes were decreased in Turkey at ten years period. Public
order crimes, financial and others crimes were predicted as
increasing crime rates for next years.
Keywords—Crime Trends, Statistics, GIS, Turkey.

I. INTRODUCTION
Improving the quality of life is one of the most important
governments' objectives. Increasing in crime or changing in
crime pattern, affects our lives. Some decisions such as site
selection for home, workplace or school, etc., are subject to
change [1, 2, 3]. It may be too late to take measures and have
some knowledge about the spatial and temporal changes in the
case of unsustainable life and quality. Any installation of the
information system about crime monitoring, data analysis or
planning of measures are not very difficult in this digital age.
The data storage and analysis system, which is multi-scaled
from local to global, provides a lot of benefits in reducing
crimes and
improving the quality of life. Extracted
information in forms such as maps, tables and graphics than
GIS which is an information system equipped with
geographical data, is one of the most important tools in this
field [4].
A lot of researcher and governmental agencies use GIS to
discover structure of events, make decisions or perform daily
tasks. Law enforcement interest in using GIS to map the
incidence of crime occurred in parallel to research activities
that identified patterns in crimes and criminal behaviour in the
emerging field of environmental criminology [5]. Crime
location or geographic information associated with a criminal
event, can provide clues about the identity of suspects, assist
in the design of prevention or apprehension strategies, aid in
the evaluation of programs, and help gain a better
understanding of environmental factors that may be associated
with crime [6].

GIS applications which consist of the changes spatial and
temporal in crimes, have been made by a lot of researches [5,
8-13].
Customized a general GIS software or a special developed
software are utilized in crime analysis to extract crime patterns
and profiles and determine crime hotspots from data which
are either statistics or police records. Generally, values such as
crime counts or crimes per thousand people are used in crime
analysis of a province or a country. The results of crime
analysis cannot be compared easily at between years or
countries because of different criminal codes and data
contents.
As distinct from the studies in literature, the time-dependent
changes (trends) in the rates of crime types according to the
total crimes were examined in this paper. It is possible to
obtain the changes in the structure of the distribution of crimes
with this distinction point. The method was applied to
Turkey's judicial data. The linear regression equation was
used for the trend analysis. The statistical results were
integrated with the province data on the GIS environment. The
analysis results were statistically interpreted not just for
Turkey, but also its regions and provinces. The analysis which
was multi-scaled from local to global, may provide some
images to help gain a better understanding of crime patterns in
Turkey.

II. MATERIAL AND METHOD
The judicial statistics, which has been accessed crime statistics
that are published on provincial basis in Turkey were obtained
between 1999 and 2008 from Turkish Statistical Institute
(TURKSTAT) [14]. The "Imprisoned Convict Statistics"
covers the provinces and types of crimes committed by the
convicts.
The basic spatial data is the vector GIS data and it consisted
of 81 province borders. Province borders data stored in
ArcGIS "shp" format are geographical coordinates based on
Hayford ellipsoid. Data were examined in below steps by
means of SPSS 17.0, Excel and ArcGIS.
1. Crimes were categorized under seven crime types:
Property (theft, pillaging, fraud), Violent (homicide,
bodily harm, deprivation of liberty, insult,
maltreatment, firearms and knives, misdemeanours),
Alcohol and Drugs (manufacture and trade, using or
buying, using, selling and buying), Others (forest
crimes, military crimes, other crimes), Traffic,
Financial (forgery, embezzlement, bribe, smuggling,
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bankruptcy and enforcement, corruption), Sexual
Crimes (sexual crimes, adultery).
2. The rates of each crime types according to year's total
were calculated for each province.
3. Numbers of convicts per thousand people were
calculated as per 2008 population for visualization of
rates.
4. Trend values rates between years and trends' statistical
significances were calculated. The model (1) has been
established for the crime type's rate of each province.
Y=a+bX
(1)
where, Y is the dependent variable (rates), X is the
independent variable (years), and a is the constant term
(the prediction of the mean value of the dependent
variable when the value of the independent variable is
zero), b is the slope coefficient (the measure in the
change of the mean value of the dependent variable
when the independent variable changes by one unit).
The coefficient b that shows the trend effect has been
utilized in the maps.
5. The rates of crime types were calculated and predicted
by using the coefficients, for 2011 and 2013.
6. The values for country and regions were calculated by
summarizing provinces results
7. Calculated values were related with province spatial
data in GIS environment.
8. The rates' map was produced through the method of
colouring the highest values in the
pie charts.
Dimensions of the pie chart were sized by using values
were mentioned in the 3rd step.
9. Trend values and their statistical significances were
mapped for each crime types.
10. Predicted rates' maps were produced.
11. The patterns were interpreted by evaluating the maps,
tables and graphs.
The statistics data has some details, and these may be
caused by methodological inaccuracies:
 The Turkish Criminal Procedure Code was reformed in
2005. The financial crimes were affected from
changes. Therefore, the number of the convicts from
the financial crimes were increased.
 The statistics for the province of Duzce does not exist
in 1999
 Alcohol and drugs values are not exist for the province
of Ardahan.
 Some values in the data were empty because of
changed or combined criminal codes by judicial
system.

III. RESULTS AND DISCUSSIONS
Turkey: The number of convicts showed minor fluctuations
in the period of 1999-2004. The lowest and the highest rates
were calculated in 2005 and 2007 respectively (Fig. 1). This
change was sourced from the arrangements in the related laws
[15].

Figure 1: Total crime counts in Turkey.

The order of total crime rates were financial, propertyviolent, others, alcohol and drugs, sexual crimes in Turkey (
Fig 2 and 3). There was a stable condition in crimes for
sexual, alcohol and drugs and Traffic. But alcohol and drugs
crimes were increased in recent years. Public order crimes
were increased in 2008 after the peak in 2005. Financial
crimes were resulted with an excessive decrease in 2005, an
increase in 2007 and again a decrease in 2008.

Figure 2: Rates of crime types in Turkey.

Figure 3: Rates of crime types.
Regions: The increasing in crime rates are ordered as
following:
Marmara,
Aegean,
Central
Anatolia,
Mediterranean, Black Sea, Southeastern and Eastern Anatolia
(Fig 4). The pattern of crime rates was really close to regions'
population ratios .
Significant crime trends of regions (Fig. 5) were calculated
from the province data (Table 1). The order of increasing
trends is as following:
 Marmara: Property, violent-alcohol and drugs, others
 Aegean: Violent, others, property, alcohol and drugs
 Black Sea: Property, violent, others, alcohol and drugs
 Central Anatolia: Financial, violent, property, alcohol
and drugs-others
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Mediterranean: Property, alcohol and drugs, violentothers
 Eastern Anatolia: Violent, property, alcohol and drugs,
others, financial
 South Eastern Anatolia: Property, violent, alcohol and
drugs-others
Additionally, the order of decreasing trends is as following:
 Marmara: Traffic, financial, sexual
 Aegean: Traffic, financial
 Black Sea: Traffic, sexual, financial, alcohol and drugsothers
 Central Anatolia: Traffic-sexual
 Mediterranean: Traffic, financial, sexual
 Eastern Anatolia: Financial-traffic, alcohol and drugs,
others-sexual
 South Eastern Anatolia: Alcohol and drugs-trafficfinancial, sexual, others.

Figure 4: Crime rates and population ratios of regions.

Figure 5. Rates of crime types of regions.

Provinces: After calculating the rates of crime types, they
were resulted with generally homogenous distribution, except
9 provinces (Figure 3, 6). Some comments about provinces
as following:




others in Gumushane province, located east of the Black
Sea Region.
Crime trends which were presented in Figure 7 and Table
1, were evaluated and the crime pattern of Turkey for ten
years were extracted. Patterns of trends are as following: .
 Significant values:
 Increasing: Property 56%, violent 46%, alcohol and
drugs 31%, others 26%, financial 1%
 Decreasing: Traffic 65%, financial 57%, sexual 26%,
alcohol and drugs 9%, others 5%
 Total values of trends
 Increasing: Property 99%, violent 94%, alcohol and
drugs 75%, others 73%, sexual 30%, financial 9%,
traffic 2%
 Decreasing: Traffic 98%, financial 91%, sexual 70%,
alcohol and drugs 25%, others 22%, violent 6%,
property 1%
 Pattern of trends are similar for total and significant
values, except sexual and traffic crimes in increasing
trends, public order crimes in decreasing trends.
 The results shows that public order crimes were
increased , traffic and financial crimes were
decreased in Turkey in ten years period.
Crime trends of metropolis are as following:
 Property crimes: while Istanbul and Ankara shares
the highest values, İzmir's value (NSG) is low in
increasing trends.
 Violent crimes: Ankara and Izmir have higher
values than Istanbul (NSG) in increasing trends.
 Alcohol and drugs crimes: while Ankara and
Istanbul (NSG) have increasing trends, Izmir
(NSG) has decreasing trends.
 Other crimes: Ankara is ordered as sixth among
provinces, İzmir (NSG) and İstanbul (NSG) have
low values in increasing trends.
 Traffic crimes: Istanbul and Izmir (NSG) have
decreasing values, Ankara's value (NSG) is close to
zero in increasing trends.
 Financial crimes: while Ankara has the lowest
value, İzmir (NSG) and İstanbul are in decreasing
values.
 Sexual crimes: İstanbul and İzmir (NSG) are in
decreasing values, Ankara is in increasing values.
Prediction of Rates for 2011 and 2013: The probable
distributions of crime rates for each province were estimated
for 2011 and 2013 by relying on the trend coefficient values
calculated for each types of crime (Fig . 8). The patterns of
crime types are resulted as violent 39%, financial 26%,
property 20% and others 15% for 2011, violent 42%, property
25% financial 20% and others 13% for 2013.

Financial crimes have the highest value with 89% of
provinces
Other crimes have the second value with 8% of provinces
which are in the east of the country.
The public order crimes have shared values with 2% of
provinces. The rates of crimes against property is higher
than others in İstanbul. Violent crimes is higher than

295

1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), 20-21 May 2013, Elazığ, Turkey

Figure 6: Crime rates of provinces.
Table 1: Crime trends of provinces
Crime Types
Property

Violent

Alcohol and Drugs

Others

Traffic

Financial

Sexual

Alcohol and Drugs

Others

Traffic

Financial

Sexual

Increasing Trends

Decreasing Trends

Total and Percent
SG:45-55.56%
NSG: 35-43.21%
Total: 99%
SG: 37-45.68%
NSG: 39-48.15%
Total: 94%
SG: 25, 30.86%
NSG: 36, 44.44%
Total: 75%
SG: 21, 25.93%
NSG: 38, 46.91%
Total: 73%
NSG: 2, 2.47%
Total: 2%

Provinces
İstanbul, Ankara, Kayseri, Batman,
Kocaeli, ..., İzmir, ...

Total and Percent
NSG: 1,1.23%
Total: 1%

Provinces
Bayburt, Bartın, Van, Aksaray,
Giresun

Niğde, Iğdır, Bingöl, Gümüşhane,
Kırşehir,..., Ankara, ..., İzmir,...
İstanbul, ...
Bitlis, Bingöl, Kilis, Muğla, Tunceli,
..., Ankara, İstanbul, ...

NSG: 5, 6.17%
Total: 6%

Bayburt, Hakkari, Rize, Van, Şırnak

Hakkari, Van, Kocaeli, Batman,
Diyarbakır, ... Izmir, ...

SG: 1,1.23%
NSG: 6,7.41%
Total:%9
NSG: 24,29.63%
Total:%30

Kastamonu, Hakkari, Bayburt, Van,
Siirt

SG: 25, 30.86%
NSG: 36, 44.44%
Total: 75%
SG: 21, 25.93%
NSG: 38, 46.91%
Total: 73%
NSG: 2, 2.47%
Total: 2%

Bitlis, Bingöl, Kilis, Muğla, Tunceli,
..., Ankara, İstanbul, ...

SG: 1,1.23%
NSG: 6,7.41%
Total:%9
NSG: 24,29.63%
Total:%30

Kastamonu, Hakkari, Bayburt, Van,
Siirt

SG: 7, 8.64%
NSG: 13, 16.05%
Total: 25%
SG: 4, 4.94%
NSG: 18, 22.22%
Total: 27%
SG: 53,65.43%
NSG: 26,32.10%
Total: %98
SG: 46,56.79%
NSG: 28,34.57%
Total: 91%
SG: 21,25.93%
NSG: 36,44.44%
Total: 70%
SG: 7, 8.64%
NSG: 13, 16.05%
Total: 25%
SG: 4, 4.94%
NSG: 18, 22.22%
Total: 27%
SG: 53,65.43%
NSG: 26,32.10%
Total: %98
SG: 46,56.79%
NSG: 28,34.57%
Total: 91%
SG: 21,25.93%
NSG: 36,44.44%
Total: 70%

Kars, Edirne, Kocaeli, İsparta,
Çanakkale, Ankara,..., Izmir, ...,
Istanbul, ...
Ankara, Giresun

Uşak, Tunceli, Kırklareli, Niğde,
Şırnak, ... ,Ankara, ...

Kars, Edirne, Kocaeli, İsparta,
Çanakkale, Ankara,..., Izmir, ...,
Istanbul, ...
Ankara, Giresun

Uşak, Tunceli, Kırklareli, Niğde,
Şırnak, ... ,Ankara, ...

SG: Statistically significant (0.1 and less) valued provinces number and its ration to 81 provinces
NSG: Statistically non-significant valued provinces which were typed as underlined, number and its ration to 81 provinces
Total: Percent value of trend, SG+NSG/81
Increasing trends were typed since the highest value, decreasing trends were typed since lowest value.
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Tunceli, Kastamonu, Siirt, Batman,
Şırnak, ...
Osmaniye, Kars, Çankırı, Çorum,
Adıyaman,..., Izmir, Istanbul,...
Ankara, Niğde, Edirne, Hatay,
Kırşehir, ..., Istanbul, ..., Izmir, ...
Gümüşhane, Bayburt, Aksaray,
Çankırı, Düzce,..., Istanbul,... Izmir,...
Hakkari, Van, Kocaeli, Batman,
Diyarbakır, ... Izmir, ...
Tunceli, Kastamonu, Siirt, Batman,
Şırnak, ...
Osmaniye, Kars, Çankırı, Çorum,
Adıyaman,..., Izmir, Istanbul,...
Ankara, Niğde, Edirne, Hatay,
Kırşehir, ..., Istanbul, ..., Izmir, ...
Gümüşhane, Bayburt, Aksaray,
Çankırı, Düzce,..., Istanbul,... Izmir,...

Ö. Bilen, F. Kılıç, A. Kucak ve A. N. Ökten

Figure 7: Trends of crime types of provinces
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Fig 8: 2011 and 2013 predictions for the crimes
[9]

IV. CONCLUSION

[10]

In this paper, crime type patterns, which were produced from
local to global for Turkey, were presented. Only one crime
dataset and a GIS file were used to extract patterns. Processes
were proceed in a GIS and statistics software.
The literature review and this study shows us that the data
collection and storage standards are more important than
software, if we want to compare results.
Using the linear regression equation for trends has applied
at a lot of projects. But the equation has not examined to
extract the crime types pattern. This study created a lot of
images about Turkey's crime patterns. Researchers who has
studied on crimes could examine our the method and also
Turkish Government Police Department could use our results
to reduce crimes.
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- in other words, individuals think that reported crimes are less
Abstract— The topic of mapping the fear of crime for Istanbul
than the ones that actually happened and they may feel unsafe
metropolitan area does not exist in the Turkish literature. This
even if they live in the safe area [12]. In the early 1980s, fear
study aims to attempts to fill this gap through mapping the
of crime was not a significant issue for the law enforcement
Istanbul citizens’ fear of crime level using GIS system, spatially.
agencies [13;14] and the main priority was dealing with
To measure Istanbul citizens’ fear of crime; face to face survey,
decreasing victimization [15]. Through the community
which is a quantitative evaluation methodology, was used. Results
policing services, it can be seen that individuals' fear of crime
of four questions answered by responders showed the spatial
distributions of fear of crime in neighborhood/home during
is decreased meaningfully. Also, as the interaction between the
daytime/at night. It was found that both in neighborhoods and
police and community rises, levels of satisfaction with the
home, individuals living in Istanbul feel themselves “very safe”
police increase [16]. Therefore, individuals' fear of crime level
and “safe” during daytime. After dark, it was seen that fear of
can be a measure of the effectiveness of the law enforcement
crime level increased, but not considerably. In general,
agencies [6]. Thus, identifying the individuals' fear of crime
individuals never feel themselves “unsafe” or “very unsafe” in
level helps to evaluate and then improve the quality of police
their neighborhood or in their home after dark. Results put
forward the idea that Istanbul is not an unsafe city.
services.
Keywords: Fear of crime, GIS, Spatial Distribution
It is known that physical growth of urban areas affects the
urban centers [17]. Istanbul is the largest city in Turkey with a
I. INTRODUCTION
population of more than 13 million people and it continues to
grow rapidly. Since 1950, many problems have been raised by
s a research area, fear of crime was first began to be rapid urbanization such as crime and fear of crime. These
investigated in the mid-1960s and now, it is one of the problems, especially fear of crime, influence the individual's
most important research topics in criminology [1]. Hundreds quality of life. To reduce the fear of crime, determining the
of studies from different social and political perspectives have spatial distribution of citizens’ social, economic, cultural and
investigated the fear of crime [2]. Mostly, research about this behavioral characteristics is an important key point. That's
topic is done in developed western countries such as United why, more studies especially fears of crime mapping are
States and Australia [3] and in European countries such as needed to be done besides understanding fear of crime and
Belgium, Finland and Italy [4]. Unfortunately, studies in mapping the crime. Williams (2007) pointed out that a lot of
Turkish context (such as [4-8]) are limited. Therefore, studies research has been done on understanding the fear of crime,
need to be done for our country to cope with the fear of crime whereas limited studies exist on the topic of mapping the fear
which affects the individual's quality of [6].
of crime [18]. For this purpose, this study attempts to fill this
Several definitions for fear of crime exist in the literature gap through drawing a map which illustrates the fear of crime
but precise definition is an ongoing debate issue. Ferraro level for Istanbul citizens. This study is the first fear of crime
(1995) defined fear of crime as an "emotional response of mapping for Istanbul metropolitan area.
dread or anxiety to crime or symbols that a person associates
with crime" [9]. The term of fear to crime is usually refers to
II. EFFECTS OF FEAR OF CRIME
individual's fear of becoming a victim of crime [10] and
numerous studies indicated that a large proportion of citizens
Fear is a natural response to crime [19] and today, it has
across the world fear about becoming a victim of crime [11]. become a normal part of urban life [20]. As mentioned before,
Fear of crime not only affects community materially and fear of crime negatively affects the individual's quality of life
physically, but also psychologically (such as insecurity/ psychologically, behaviorally and physically. At the
depression) and its consequences are greater than the material psychological level, individuals become anxious, unsafe,
dissatisfied with life [21], distrustful of others/the police [22]
damage of crime itself [6].
and alienated [1]. When investigating the behavioral effect,
Usually fear of crime is not linearly related with crime level fear of crime imposes individuals to take some crime
2

A
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prevention measures such as carrying a gun, using special
doors and extra locks, buying home security systems and
burglar alarms, protecting with doorman, acquiring watchdogs
and learning self-defence techniques in order to feel safer [1,
22, 23, 24]. Regarding the physical effects, many researchers
reported that fear of crime could lead to poorer health1 [25].
Individual's worry and anxiety causes feeling insecure when
they are outside. Therefore, the restricted outdoor activities
such as staying at home, limiting daily behaviors and avoiding
unsafe areas lead to increasing social isolation [25-30].Thus,
reduced physical activity correlates with poorer physical and
mental health2 [31-32]. In this sense, fear of crime is an
important social problem that should be investigated
extensively.
III. MAPPING THE FEAR OF CRIME
One of the important studies related with spatial mapping of
fear of crime was done by William. His survey included 309
households in the selected eight streets in Abbey Ward,
London and he used MapInfo. The aim of that study tended to
be around one of two themes (1) spatially, e.g. where fear was
most prevalent and (2) thematically, e.g. how an area felt about
different crime types (such as burglary, drugs, robbery and car
crimes) [18]. His street-by-street map did not only show the
levels of fear, but also it illustrated the specific fears of
responders. Outcomes of the study were provided to
neighborhood-level officers in order to be used in community
policing activities [13].
Using ArcView GIS system, Doran and Lees (2005)
investigated the relationships between crime, physical disorder
(such as empty beer bottles in street, various types of graffiti,
existence of homeless people and abandoned/boarded up
houses) and fear from a spatiotemporal viewpoint.
Wollongong city in Australia was chosen as a survey site and
the purpose of the study was to draw an avoidance map for the
different time scales. Fear of being robbed, beaten or attacked
during and after work hours was asked to 234 working people.
Regarding the results, people's fear of crime level changed
over time and space concentrations of disorder. The most
determinative type of physical disorder was found to be the
graffiti [33]. Another study for the citizens of Wollongong city
was done by Australian geographers Doran and Burgess [1].
They used GIS behavioral geography techniques and analyzed
place-based information of fear of crime [34].
McCrea et all's survey included 140 citizens living in
Brisbane City and they aimed to find factors in predicting fear
of crime. Possible factors that could influence the fear of crime
were selected as the followings: (1) demographic
characteristics (age and gender) (2) Neighborhood disorder
(vandalism, cleanliness of neighborhood) (3) social processes
1
Dolan and Peasgood (2006) stated the effect of fear of crime on
individual's physical and mental health is indirectly. Broken psychological
health due to fear of crime may also affect individual's physical and mental
health [26]
2
Including depression and long term trauma [1].

(involvement, friendliness, and sense of community) (4)
neighborhood structure (socio-economic status, urbanization,
turnover and heterogeneity). Fear of crime which is a
dependent variable was measured by asking “How safe do you
feel when you are walking alone in your neighborhood after
dark”. They found that gender was the first and neighborhood
disorder was the second significant predictors of fear of crime.
Maps created using GIS system showed the spatial distribution
of fear of crime in the whole city and fear of crime distribution
according to citizens' socio-economic status [35].
Lastly, Pain et all. used GIS techniques in order to find
influences of improved streetlighting on crime and citizens'
fear in Northumberland, England. One of the most important
findings of the study was that lighting reduced the citizens' fear
of crime [36].
IV. METHODOLOGY
To measure Istanbul citizens’ fear of crime; face to face
survey, which is a quantitative evaluation methodology, was
used. In this questionnaire, four questions were asked, (1) How
safe do feel when you are walking alone in your neighborhood
during daytime (2) How safe do you feel when you are walking
alone in your neighborhood after dark (3) How safe do you
feel when you are at home during daytime (4) How safe do you
feel when you are at home at night. Responders were asked to
rate the frequency of their senses of safety on a five-point
Likert scale, ranging from "very unsafe" to "very safe”.
The sample of the survey was determined in order to reflect
the urban areas of Istanbul metropolitan area. 3,950,168
households were the population size and the size of the sample
was calculated as 1,837 (for ±2.29% tolerance interval at 95%
confidence level). Some definitions of sampling procedure
used in this study are given as follows:
Population: Individuals aged over 15 years-old lived in
Istanbul,
Sampling Methods: Stratified two-stage cluster sampling,
Sampling Frame: Streets which exist in sampling frame,
Sampling Unit: Households aged over 15 years-old lived in
determined streets.
The frame was stratified into 12 normally distributed strata
according to neighborhoods’ crime rate. The first six strata
were classified as lower crime rate and consisted of
neighborhoods of 35 districts such as Esenyurt, Çatalca,
Bahçelievler, Bağcılar, Zeytinburnu, Sultangazi, Sultanbeyli,
Şile, Sancaktepe Çekmeköy, Esenler and Arnavutköy. The
second six strata were classified as higher crime rate and
consisted of neighborhoods of 39 districts. Some of the
mentioned districts having higher crime rate were the
following: Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Kartal,
Ümraniye, Maltepe, Sarıyer, Şişli and Beyoğlu. It was seen
that neighborhoods with high and low crime levels were
situated in particular districts. However, in general, a
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dichotomy exists in the distribution of neighborhood having
high and low crime levels.
In order to measure level of crime, four questions were
asked to responders. To map individuals’ fear of crime level
based on districts, following steps were applied:
1. Average score for each question was calculated (this method
was applied for each stratum)
2. How many people lived in each stratum was known.
Average score calculated for stratum was weighted by
population number of related stratum. Thus, fear of crime
scores were obtained for all districts.
3. Obtained scores were separated into 5 groups according to
formula of (max-min)/5. These groups were named, in an
order from the highest fear of crime level to the lowest
one, as “1st level safety”, “2nd level safety”, “3th level
safety”, “4th level safety” and “5th level safety”. This type
of classification showed the relative degrees of fear of
crime in Istanbul metropolitan area.
4. Also to determine the degree of real confidence level,
calculated average scores for Istanbul and its districts
were classified in accordance with the following legends;
(1-1.79): very unsafe
(1.80-2.59): safe
(2.60-3.39): neither safe nor unsafe
(3.40-4.19): safe
(4.20-5.00): very safe
V. RESULTS
Fear of crime in neighborhood during daytime
For Istanbul metropolitan area, fear of crime score in
neighborhood during daytime was found to be 3.48. This result
showed that individuals living in Istanbul felt “safe” in their
neighborhood during daytime. The districts with the first three
highest scores were Maltepe (3.75-“safe”), Kadıköy (3.68“safe”) and Ümraniye (3.65-“safe”), respectively. The districts
with the first three lowest scores were Avcılar (3.30-“neither
safe nor unsafe”), Bahçelievler (3.30-“neither safe nor
unsafe”) and Pendik (3.32-“neither safe nor unsafe”),
respectively.
District-based results showed that while 26.3% of
individuals living in districts felt themselves “1st level safety”
or “2nd level safety” in neighborhood during daytime, 10.6% of
people living in districts felt themselves “4th level safety” or
“5th level safety”. Figure 1 shows the district-based spatial
distributions of fear of crime level in neighborhoods during
daytime. It was seen that districts which were located in the
northern and the eastern Anatolian side had the highest fear of
crime level. However, individuals living in middle section of
European side of Istanbul felt “1st level safety” in their
neighborhoods during daytime.

Figure 1: Spatial distributions of fear of crime in neighborhood
during daytime

Fear of crime in neighborhood after dark
For Istanbul area, fear of crime score in neighborhood after
dark was found to be 2.87. This result showed that individuals
living in Istanbul felt “neither safe nor unsafe” in their
neighborhood after dark. The districts with the first three
highest scores were Maltepe (3.21-“neither safe nor unsafe”),
Kadıköy (3.14-“neither safe nor unsafe”) and Ümraniye (3.05“neither safe nor unsafe”), respectively. The districts with the
first three lowest scores were Avcılar (2.61-“neither safe nor
unsafe”), Pendik (2.67-“neither safe nor unsafe”) and
Sultangazi (2.71-“neither safe nor unsafe”), respectively.
District-based results showed that while 22.3% of the
people living in the districts felt themselves “1st level safety”
or “2nd level safety” in neighborhood after dark, 11.7% of the
people living in the districts felt themselves “4th level safety”
or “5th level safety”. Figure 2 shows the district-based spatial
distributions of fear of crime level in neighborhoods after dark.
It can be seen that individuals who lived in the northern and
the eastern of Anatolian side felt themselves “1st level safety”
in neighborhood after dark. However, the fear of crime level
was the highest in the middle and the southwest section of
European side of Istanbul, relatively.

Figure 2: Spatial distributions of fear of crime in neighborhood after
dark
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was the highest in the middle and the southwest section of
European side of Istanbul, relatively.

Fear of crime at home during daytime
For Istanbul area, fear of crime score at home during
daytime was found to be 3.63. This result showed that
individuals living in Istanbul felt “safe” at their home during
daytime. The districts with the first three highest scores were
Maltepe (3.84-“safe”), Ümraniye (3.77-“safe”) and Kadıköy
(3.75-“safe”), respectively. The districts with the first three
lowest scores were Pendik (3.48-“safe”), Avcılar (3.49-“safe”)
and Adalar (3.53-“safe”), respectively.
Results showed that while 23.9% of the people living in the
districts felt themselves “1st level safety” or “2nd level safety”
at home during daytime, 8.4% of the people living in the
districts felt themselves “4th level safety” or “5th level safety”.
Figure 3 shows the district-based spatial distributions of fear of
crime level at home during daytime. It can be seen that fear of
crime levels were relatively high in the eastern of Anatolian
side. However, fear of crime score in the middle and the
southwest section of European side of Istanbul was the highest.

Figure 4: Spatial distributions of fear of crime in home after dark

VI. CONCLUSION
In this study, it was found that both in neighborhoods and at
home, individuals living in Istanbul feel themselves “very
safe” or “safe” during daytime. This is an expected result for
researchers. It was seen that fear of crime level increased after
dark, but not considerably. In general, fear of crime scores in
neighborhood/home were not found to be below 2.6. In other
words, individuals living in Istanbul never feel themselves
“unsafe” or “very unsafe” in their neighborhood or at their
home after dark. Results put forward the idea that Istanbul is
not an unsafe city.
Using fear of crime maps, spatial differences between
perceptions of security must be investigated by public
institutions and organizations and the necessary measures
should be taken. In this study, fear of crime level in Istanbul
was investigated spatially. Future studies can be extended by
focusing on factors that affect the spatial distribution of fear.

Figure 3: Spatial distributions of fear of crime at home during
daytime

Fear of crime in home after dark
Fear of crime score at home after dark was found to be 3.30
for Istanbul area. This result showed that individuals living in
Istanbul felt “neither safe nor unsafe” at their home after dark.
The districts with the first three highest scores were Maltepe
(3.55-“safe”), Kadıköy (3.48-“safe”) and Silivri (3.46-“safe”),
respectively. The districts with the first three lowest scores
were Pendik (3.13-“neither safe nor unsafe”), Avcılar (3.14“neither safe nor unsafe”) and Bağcılar (3.15-“neither safe nor
unsafe”), respectively.
Results showed that 26.3% of the people living in the
districts felt themselves “1st level safety” or “2nd level safety”
at home after dark, whereas %9.1 of the people felt “4th level
safety” or “5th level safety”. Figure 4 shows the district-based
spatial distributions of fear of crime level at home during
daytime. When the figure is examined, it can be seen that fear
of crime levels were relatively high in the eastern and the
northern of Anatolian side. However, the fear of crime level
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RAM İmajı Alınması ve Analizi İle
Erişilebilecek Bilgiler
Ömer ERTÜRK
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Özet - Günümüzde kullanılan dijital cihazların işlemci
hızları yükselmekte iken, buna karşın sabit diskler bu
hıza aynı oranda cevap verememektedir. Bu önemli
farkı ve bu durumdan ötürü oluşabilecek olan olumsuz
etkileri en aza indirgemek için kullanılan RAM
(Random Access Memory) bellekler üzerlerinde birçok
bilgiyi barındırmaktadır. Bundan ötürüdür ki, RAM
bellek üzerinde ki bilgiler hayati önem taşımaktadır. Bu
önemli bilgileri kaybetmeksizin bir kopyasının alınması
ve bu kopya üzerinden analiz yöntemleri ile hangı
bilgilere erişilebileceği adli bilişim açısından büyük
önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler - RAM Bellek, RAM Analizi, RAM
imajı,
I.

GİRİŞ

RAM bellek üzerinden erişilebilecek olan verilerin
neler olduğu ve bu verileri kaybetmeksizin nasıl bir
kopyasının alınabileceği , bu verilerin nasıl analiz edileceği
günümüz adli bilişim çevresinde önemli yer tutmaktadır.
Öncelikle, RAM'in bizim için neden bu kadar
öenmli olduğuna değinilecek olursak. RAM içerisinde
erişilebilecek tüm veriler aslında işlemci tarafından işlenen
tüm verilerdir. En önemli husus ise bu verilere zarar
vermeden nasıl alınabilir ve her istenildiğinde yeniden
tekrarlanarak analiz edilebilir mi? Bu analiz sonucunda
nelere ulaşılabilir? Bu sorular her geçen gün önem
arzetmektedir. Bir RAM imajının nasıl alınabileceği ve bu
RAM imajının nasıl analiz edilerek nelere erişilebileceği
anlatılacak ve çalışmanın sonuçları ve değerlendirme son
bölümde sunulmaktadır.
1.

kullanılmaktadır. Bundan ötürüdür ki, bir çok veriye
ulaşılabilmektedir1.
2.

Ram Analizi

Günümüzde her hangi bir incelemede sabit diskler
veya diğer dijital materyaller tek başına olayları
çözümlemeye yeterli kalamamaktadır. RAM bellek üzerinde
ki bazı veriler incelemelere ayrıca yön verebilmektedir.
Örneğin, bir RAM bellek incelemesinde aşağıda sıralı
bilgilere ulaşılabilir;
 Sistemde çalışan prosesler
 Çalışan proseslerin ne zaman ve hangi kullanıcı
tarafından başlatıldığı
 Gizli programlar
 Aktif Network bağlantıların durumu
 Kullanıcı şifreleri
 Encryption Anahtarları
 Kaydedilmemiş dökümanlar
 Yakın geçmişte gerçekleşen internet üzerindeki
aktiviteler. veya mailler
3.

Ram İmaji Nasil Alinir?

RAM bellekte bulunan veriler uçucu veriler olup,
kalıcı olarak hızlı bir şekilde silinmesine neden olmaktadır.
Bilgisayar üzerinde bulunan bir çok donanım üzerinde ki
veriler uçuculuk özelliğine sahiptir. Buna dair resim
aşağıdaki gibidir.

Ram İmajı

RAM bellek, bilgilerin geçici olarak depolandığı
bir hafıza türüdür. Bilgisayarlar genellikle o an üzerinde
çalıştıkları programları ve işlemlerle ilgili olarak bilgileri
saklarlar. İşlemcinin veri işleme hızı sabit disklerin veri
yazma-okuma hızından daha fazladır. Bu iki donanım
arasında ki farkı minimize etmek için RAM bellekler
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Uçucu verilerin sıralanması ve özelliklerine dair
geniş bilgi için RFC 3227 incelenebilir2.
4.

RAM İmajı Almak İçin Kullanılan Araçlar

RAM imajı almak için günümüzde kullanılan
araçlar içerisinde FTK Imager, Encasev7, Windd ve
Belkasoft
Live

Şekil

RAM
Capturer adli bilişim alanında kullanılan en önemli
araçlardan bir kaçıdır. Bunların özellikleri ve kullanım
alanları kısaca alt bölümlerde özetlenecektir.


Capture Memory

FTK Imager;

Accesdata firmasının ürünü3 olan FTK imager ile
sistem üzerinde bulunan RAM'in bire bir(bit to bit)
kopyasını alınabilir. Ücretsiz bir yazılım olup internet
üzerinden temin edilebilir. Tak-çalıştır özelliği bulunan bu
yazılım bir medya aracılığı ile sistem üzerinde
çalıştırılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken mesele
sistem üzerinde ne kadar az proses çalışır ise o kadar az
veriyi ram üzerinde kaybetme riskimiz azalır. Proses,
girdileri alıp kaynak kullanarak bir çıktıya dönüştüren her
bir aktivite, faaliyet veya operasyon proses(süreç) olarak
tanımlanabilir4.

Şekil 2: FTK Imager



Encase V7;

Guidance Software firmasının ürünü5 olan Encase
v7 ile de RAM imajı alınabilmektedir. Encase v7 ücretli bir
yazılım olup imaj alma özelliği ücretsiz olarak
kullanılabilmektedir. Sistem üzerinde kurulum yapılarak
kullanılacağı için RAM bellek üzerinde çok fazla proses
kullanarak RAM üzerinde ki verilere kalıcı zarar
verebilmektedir.
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Belkasoft Live RAM Capturer;
Belkasoft Forensics made Easier firması7
tarafından geliştirilen ve RAM belleği az seviyede
kullanarak RAM bellekte bulunan verilere daha az zarar
vererek tek bir copy tuşu ile bire bir kopyasını (imajını)
almaya yarayan özel bir yazılımdır. sistemlerin mimari
önemli olup çalışması esnasında kurulum dosyası ile
birlikte gelen .sys dosyasına ihtiyaç duyar. Ücretsiz
olarak Belkasoft Forensics'in web sayfasından temin
edilebilir.

Şekil 3: Encase v7

 Win32dd;
Hollanda Adli Tıp Enstitüsünce geliştirilmiş6 ve
açık olarak dağıtımı yapılan ücretsiz bir yazılım olup,
Microsoft Windows sistemlerde CMD (Komut Satırı)
üzerinden çalışan ve az seviyede proses kullanarak RAM
üzerinde ki bilgilere en az oranda müdahale eden bir
yazılımdır.

Şekil 5:
Belkasoft Live RAM Capturer

CMD üzerinden kullanılması ve sistem üzerinde ki
DLL dosyalarını kullanmasından ötürü tercih edilebilir. Bir
medya aracılığıyla sistem üzerinde çalıştırılabilir.
Sistemlerin mimari (32bit veya 64Bit) olması yazılım
tarafından her hangi bir olumsuzluğa neden olmamaktadır.

5.

RAM İmajı Almak İçin Kullanılan Araçların
Mukayesesi

RAM belleklerin imajının alınmasında kullanılan
araçlarda aranan en önemli özellik, sistem üzerinde daha az
proses çalıştırarak ram üzerinde bulunan verilere daha az
zarar vermelidir.
Söz konusu yukarıda anlatılmış olan 4 farklı
yazılıma ait kullandıkları bellek boyutu aşağıda tablo
halinde gösterilmiştir.
Kullandığı
Bellek Boyutu(Kb)
FTK Imager
15768
Encase v7
130528
Windd
108
Belkasoft Live RAM Capturer 1956
Tablo-1
Yazılımın Adı

Yukarıda ki tablodan da anlaşılacağı üzere Windd
yazılımı ile daha az bellek kullanıldığı görülmektedir. RAM
üzerinde ne kadar az proses kullanarak ve RAM'i üzerinde
daha az yer kaplayarak çalışan araçlar RAM bellekte
bulunan verilere daha az zarar vermektedir.
6.

RAM Analizi Yöntemleri Ve Araçları
Alınan RAM imajı veya canlı sistemde hazır
bulunan bu araçlarla aynı sistem üzerinde gerekli

Şekil 4: Windd
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incelemeler yapılabilir. Lakin RAM içeriği hiyerarşik
bir yapıya sahip olmayıp içeriğine bakıldığında
karmaşık bir şekilde verilerin yazıldığı, üzerinde
bulunan verinin dağınık bir şekilde RAM üzerinde
bulunduğu görülmektedir. Analiz için kullanılan bu
araçların her birinin farklı özellikleri olup birçok
noktada da aynı sonuçlara ulaşılmaktadır.
a) Belkasoft Evidence Center
Belkasoft Forensics made Easier firması tarafından
geliştirilen ücretli bir yazılım olup, sistem üzerinde bulunan
pagefile.sys, hiberfile.sys ve RAM üzerinde size açılış
panelinde sunmuş olduğu özelliklere göre seçim yapma
imkanı sağlayarak, aşağıda bir kaç temel özelliği
yazılmıştır.







b) Internet Evidence Finder
JADsoftware firması tarafından geliştirilmiş olan
internet evidence finder, sabit disk üzerinde bulunan
verilerin analizini yapmaya yarayan özel bir yazılımdır.
Sabit disk üzerinde pagefile.sys ve hiberfile.sys dosyalarını
da tespit ederek sadece onlar üzerinde de analiz yapmaya
yarayan ücretli bir yazılım olup hem sabit disk hem de
RAM ve bunların imajları üzerinde kullanılabilir. Açılış
paneli üzerinde seçim yapma özelliği ile kullanışlı bir
yazılımdır.

Skype, Msn, Icq Ve 80 Farklı Anlık Yazışma
Programının Analizi

Facebook Ve Twitter vb Sosyal Ağ Analizi

Bire bir (Peer to Peer) Bağlantıların Analizi

Gdrive, Skydrive vb Bulut Sistemlerin Analizi

Skype, Msn, Icq Ve 80 Farklı Anlık Yazıma Programının
Analizi
Facebook ve Twitter vb. Sosyal Ağ Analizi
İnternet Tarayıcısı(Browser) Analizi
Email Analizi
Sabit Disk veya RAM Üzerinde Silinmiş Alandan Veri
Kurtararak Çıkan Verilerin Analizi
Canlı RAM Analizi

Şekil
7: Internet Evidence Finder

c)

Volatility
Python ile yazılmış ücretsiz açık kaynak
kodlu bir yazılımdır. Windows XP Service Pack2
ve Service Pack 3 sistemlerden alınmış RAM
bellek imajlarını desteklemektedir. Volatiliy ile
alınan imaj içerisinden öğrenilebilecek bilgilerden
bazıları şunlardır;





Şekil 6:
Belkasoft Evidence Center
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Çalışan uygulamalar
Açık network(ağ) portları(soketleri)
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II.

Her bir uygulama yada proses tarafından açılan
dosyalar
Her bir uygulama yada proses tarafından açılan
registry anahtarı
İşletim sisteminin Kernel (Çekirdek) modülleri
Sonuç ve Değerlendirmeler

RAM imajının nasıl alınacağı ve bu RAM imajının
neden gerekli olduğu ve RAM imajın hakkından nelere
ulaşılabileceği hakkında yaptığımız çalışma sonucunda,
işlemci ve sabit disk arasında köprü vazifesi görmesinden
ötürü RAM üzerinden bilgisayar üzerinde yapılan tüm
işlemler hakkında bilgi elde edilebileceği görülmüştür.

İmaj alma işleminde ise dikkat edilmesi gereken bir
diğer husus ise, çalışan programın RAM üzerinde daha az
yer kaplayarak ve daha az proses kullanarak çalışması
gerekiyor olmasıdır. Bu şekilde RAM üzerinde bulunan
verilere mümkün olduğunca az verilerek sağlıklı bir RAM
imajı elde etmiş oluruz.
Bir kopyası alanarak değerlendirme sürecine alınan
RAM bellek artık ilerleyen süreçte her zaman yeniden
incelemeye tabi tutulabilir, Lakin bir kopyası alınmayan
RAM bellek üzerinde veri kurtarma yapılamayacağı için
yapılan tüm işlemler bizim için bir anlam ifade edemez.
Adli bilişim açısından bu durum çok önemlidir. İmajı
alınmayan bir RAM bellek dönüşü olmayan veri kayıplarına
yol açılabileceği gibi, elde edilen verilerle de bir çok soruya
cevap verilebilecektir.
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ÖZET

Teknolojik gelişmeye paralel olarak sayısal ortamda
muhafaza edilen verilerin miktarı da artmaktadır. En basit
kişisel kullanıcılar bile, şahsi verilerini bu tür ortamlarda
bulundurabilmekte ve bahse konulu verilere istenmeyen
kişilerin erişimini engellemek amacıyla çeşitli yazılımlara ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu amaca yönelik olarak, bilgisayarlarda
şifreli bölüm oluşturma, işletim sisteminin kurulu olduğu bölüm
dahil tüm diski şifreleme veya herhangi bir veri taşıyıcısını
şifreleme amacı ile geliştirilmiş açık kaynaktan ücretsiz olarak
temin edilebilecek yazılımlar mevcuttur. Bu tür yazılımları
kullanan kişilere ait bilgisayar veya veri taşıyıcıları adli olaylara
konu olabilmektedir. Bahse konulu şifreleme yazılımları ile suç
konusu veriler şifrelenerek saklanabilir. Bu verilerin ortaya
çıkartılması, olaylara ilk müdahale eden kişi, birimler ya da
adli inceleme yapan uzmanların eğitim, bilgi ve tecrübelerine
bağlıdır. İncelemeler esnasında, çeşitli algoritmalar kullanarak
şifreleme yapan yazılımların bilgisayarlarda ya da veri
taşıyıcılarında kurulu olup olmadıklarının belirlenmesi veya bu
yazılımların oluşturduğu dosyaların tespit edilerek içeriklerine
erişilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada çok güçlü bir şifreleme
yazılımı olan TrueCrypt yazılımının özellikleri ve adli bilişim
uygulamalarında erişilebilecek sonuçlarla ilgili çeşitli bilgiler
verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adli Bilişim, TrueCrypt, İnceleme.
ABSTRACT
The quantity of the data preserved in digital medıum has
been increased in parallel with the technological developments.
Even the simplest users to Access to this data. Fort his purpose,
it is possible to get software through which one can arrange
encoded parts in a computer, can encode the whole disk
including even the parts in which belong to the people using
this software can be subjet to judicial issues. Throught these
encoding, information and experience of person, unit or
experts to interfere the events. During the investigations, by
using different algorithms, it is necessary to identify the files
that this software creates and to reach the contents. In this
study, the features of trueCreypt software which is very strong
encoding software and different information that can be
reached in judicial informatics application werw provided.
Keywords: Digital Forensics, TrueCrypt, Analyzes.

I.GĠRĠġ
RUECRYPT anlık Ģifreleme yaparak (on the fly
encryption) Ģifreli dosyalar oluĢturmaya veya bir disk
bölümünün tamamını Ģifreleme amacı ile kullanılan çok
güçlü bir açık kaynak yazılımıdır. Ücretsiz bir yazılım olan
TrueCrypt ayrılmıĢ bir disk bölümünü Ģifreleyebileceği gibi
iĢletim sisteminin kurulu olduğu sistemin açılıĢını sağlayan
disk bölümünü de Ģifreleyebilir.

T

TrueCrypt ile Ģifrelenen veriler, verilerin disk üzerinde
tutulduğu yer bulunsa dahi okunamaz haldedir. Doğru
parola veya anahtar dosyası kullanılmadığı takdirde verilere
eriĢmek mümkün olamamaktadır.
TrueCrypt Yazılımına Genel Bir BakıĢ:
TrueCrypt Yazılımının Kullanım Modları Hakkında
Genel Bilgiler:
TrueCrypt’in Ģifreleme yazılımının iki kullanım modu
vardır. Birincisi; çoğu kullanıcı için en kolay olan mevcut
disk üzerinde dosya olarak Ģifreli bölüm oluĢturmaktır. Bu
yöntem ile volume oluĢtururken Ģifrelemek istediğiniz
verinin büyüklüğüne uygun bir kapasite (boĢ alan) seçilmesi
gerektirmektedir. Bu bölüm oluĢturulduktan sonra herhangi
bir Windows diski gibi mount edilebilir. Windows diski ve
dosyaları bu bölümden okunabilir, buraya yazılabilir veya
silinebilir. Bütün programlar bu bölümü normal bir sürücü
(disk) gibi algılar. TrueCrypt sürücüleri bütün okuma ve
yazma iĢlemlerinin arasına girerek veriyi Ģifreleme/Ģifre
çözme iĢlemine tabi tutar. Parola veya anahtar dosyası
olmadan kimse Ģifreli bölümü veya dosyayı mount edemez,
bölümü kopyalasa bile sadece rastgele byte’lar elde eder.
(Bu Ģifreli bölümün mount edildiği ve içeriğindeki
dosyaların okunabildiği durumlar için geçerli değildir.)
Ġkincisi ise; tüm disk bölümünün Ģifrelenmesidir. Bu
iĢletim sisteminin kurulu olduğu bölüm veya baĢka bir
bölüm olabilir. Sistem bölümünü Ģifreleme sistemde ki
bütün verileri Ģifreleyeceğinden en yüksek güvenliği sağlar.
Windows un bizim bilgimiz dıĢında tuttuğu veriler (geri
yükleme noktası, geçici dosyalar ve diğerleri ) dahi
Ģifrelenir. Bu aynı zamanda parola unuttuğunuz takdirde
bilgisayarınızın açılıĢ iĢlemlerini yapamayacağınız anlamına
da gelmektedir. TrueCrypt Ģifreli diskin açılıĢ esnasında
gerekli sürücülerinin zarar görme ihtimaline karĢı kurtarma
CD’si kullanılmasını istemektedir. Fakat bu da parolayı
bilmeyi gerektirmektedir. Eğer parolayı unutursanız
herhangi bir kurtarma veya baĢa dönme yolu
bulunmamaktadır.
TrueCrypt yazılımı ile herhangi bir diski Ģifrelemek çok
zaman alabilir. Örneğin 1(bir) TB’lık bir USB sürücüyü
Ģifrelemek 20 (yirmi) saat civarında tutmaktadır. ġifreleme
iĢlemi anlık olarak güvenli bir Ģekilde duraklatılabilir fakat
Ģifreleme iĢlemi yapılıyorken disk mount edilemez.
ġifreleme iĢlemi sistemi kilitlemeden yapılabilir (Ģifreleme
iĢlemi esnasında baĢka iĢlemler yapılabilir) fakat sistem
boĢta iken Ģifreleme iĢlemi yapılması daha uygun olacaktır.
Genellikle
pek
bilinmeyen
ancak
Ģifrelerin
öğrenilmesine karĢı TrueCrypt kullanıcısı tarafından diğer
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bir emniyet yöntemi olarak kullanılan TrueCrypt’in gizli
disk bölümleri oluĢturabilme özelliği vardır. Temel olarak
key (birinci parola) bir TrueCrypt Volume’nün Ģifresini
çözer ve dosya ve içerisindeki verilere eriĢmemizi sağlar.
Aynı Volume’e key (ikinci parola) uygulandığında ise
öncekinden farklı bir bölüm içerisinde farklı dosyalar ortaya
çıkar. Çünkü Ģifreli volume’deki boĢ alanlarda rastgele veri
yazılıdır ve bu Ģifreli bölümde gizli veriler bulunduğunu
tespit etmek çok zordur.

6)
7)
8)
9)

Bu çalıĢmada yazılımın kurulumu ve modlarının
oluĢturulması hakkında ayrıntılı bilgi verilmeyecektir.
Truecrypt Yazılımı ile ÇalıĢabilen ĠĢletim Sistemleri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Windows 7
Windows 7 x64 (64-bit) Edition
Windows Vista
Windows Vista x64 (64-bit) Edition
Windows XP
Windows XP x64 (64-bit) Edition
Windows Server 2008
Windows Server 2008 x64 (64-bit)
Windows Server 2003
Windows Server 2003 x64 (64-bit)
Windows 2000 SP4
Mac OS X 10.6 Snow Leopard (32-bit)
Mac OS X 10.5 Leopard
Mac OS X 10.4 Tiger
Linux (32-bit and 64-bit versions, kernel 2.4, 2.6 or
compatible)

II. GEREÇ VE YÖNTEM
Ġncelemelerde
TruCrypt
7.1
Ģifreleme
yazılımı
kullanılmıĢtır. Bu yazılımla oluĢturulan TruCrypt volume
dosyasını tespit ve analiz etmek amacı ile Passware
Encryption Analyzer 3.5 yazılımı ve FTK imager 3.0.
yazılımları kullanılmıĢtır.
ÇalıĢmalarımızda;
1)

Windovs 7 iĢletim sistemi yüklü olan bilgisayarda
TruCrypt yazılımının kurulu olup olmadığı,

2)

TruCrypt yazılımı ile iĢletim sisteminin Ģifrelenip
Ģifrelenmediği,

3)

TruCrypt
Traveler
bulabileceğimiz,

4)

Bilgisayarlarda oluĢturulmuĢ herhangi bir volume
dosyasının adli inceleme yazılımı (Passware
Encryption Analyzer 3.5 yazılımı) ile tespit edilmesine
yönelik analizler, (Passware Encryption Analyzer 3.5
yazılımı BitLocker ve TrueCrypt gibi Ģifreleme
yazılımları ile oluĢturulmuĢ dosyaların tespitine
yönelik olarak kullanılmaktadır.)

5)

Bir volume dosyası içerisinde oluĢturulmuĢ “Hidden
Truecrypt volume” dosyasının tespitine yönelik
analizler yapılacaktır.

TrueCrypt Yazılımı ile ġifrelenebilen ĠĢletim Sistemleri:
TrueCrypt yazılımı yukarıda bahsedilen iĢletim
sistemlerinde çalıĢabilir fakat sadece aĢağıda belirtilen
iĢletim
sistemlerinde,
iĢletim
sistemi
Ģifrelemesi
yapabilmektedir.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Windows 7
Windows 7 x64 (64-bit) Edition
Windows Vista (SP1 or later)
Windows Vista x64 (64-bit) Edition (SP1 or later)
Windows XP
Windows XP x64 (64-bit) Edition
Windows Server 2008
Windows Server 2008 x64 (64-bit)
Windows Server 2003
Windows Server 2003 x64 (64-bit)

2)
3)
4)

5)

disk’te

hangi

dosyaları

III.BULGULAR
1)

TrueCrypt Yazılımının Temel Özelliler:
1)

ġifreleme iĢlemi yeni iĢlemcilerde donanımsal olarak
hızlandırılmıĢ bir Ģekilde yapılır.
Farklı parolalar kullanarak verileri saklamaya imkan
tanır. (Hidden TrueCrypt volume)
AES, Serpent, twofish algoritmalarını tek veya farklı
kombinasyonlarda kullanabilir.
HASH algoritması olarak ta RIPEMD-160, SHA-512,
Whirlpool algoritmalarını kullanır.

Bir dosya olarak sanal Ģifreli disk oluĢturabilir ve
gerçek disk gibi mount edebilir.

TruCryp yazılımının bilgisayarda kurulu olup
olmadığına yönelik olarak; masa üstünde simgesinin
olup
olmadığına
bakılır
ve
“C:\Program
files\TrueCrypt” dosyasının olup olmadığı kontrol
edilir. Bir disk açılmaya çalıĢıldığında “biçimlendir”
seçeneği çıkıyorsa bu disk’in TrueCrypt yazılımı ile
ĢifrelenmiĢ olabileceği değerlendirilmelidir. Aynı
bulgu diğer veri taĢıyıcılar içinde geçerlidir.

Truecrypt yazılımının iĢletim sistemi üzerinde mi kurulu
olduğunu tespite yönelik aĢağıdaki iĢlemler yapılabilir.

Komple hard disk’i veya flash disk gibi veri
taĢıyıcılarını Ģifreleyebilir.
Bir disk bölümünü (partition) veya Windows iĢletim
sisteminin kurulu olduğu disk bölümünü Ģifreleyebilir.
Parallelization ve pipelining özellikleri verilerin sanki
ĢifrelenmemiĢ gibi hızlı bir Ģekilde okunup yazılmasını
sağlar.
ġifreleme iĢlemi otomatik, anlık ve görünmez bir
Ģekilde yapılır.
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Resim 1: TruCryp yazılımı iĢletim sistemi üzerinde kurulu
olduğundaki ekran görünümü.

Resim 4: TrueCrypt traveler disk oluĢturulması.

Otomatik seçeneği seçilirse USB içerisinde volume
dosyasını otomatik olarak çalıĢtırır. Herhangi bir USB
içerisinde “Resim 4” deki görüntüyü tespit eden incelemeci,
Ģüpheliye ait veri taĢıyıcılarının herhangi bir volume dosyası
barındırabileceğini değerlendirmesi gerekir.
3)

Resim 2: TruCryp yazılımı iĢletim sistemi üzerinde kurulu olduğu
zaman açılıĢta görünen ekran görüntüsü.

2)

TruCrypy yazılımının bir özelliği de herhangi bir
kurulum iĢlemi yapmadan herhangi bir veri
taĢıyıcısından (USB disk gibi) çalıĢtırılabilmesidir. Bu
özeliği de “Traveler” disk olarak adlandırılmaktadır.
Bu özeliğin kurulması için Tools menüsünden Traveler
Disk Setup sekmesi seçilir. File seetings bölümünden
Traveler disk dosyalarını oluĢturacağımız disk veya
dizin adı seçilir. AutoRun Configuration bölümünden
(autorun.inf) dosyasına ayarlar seçilir. Herhangi bir
TrueCrypt volume dosyasını otomatik olarak ta
açılması isteniyorsa auto-mount sekmesi iĢaretlenerek,
açılmak istenen TrueCrypt volume’nin adı belirtilerek
otomatik olarak mount edilmesi sağlanır.

Ġçerisinde “.pdf” ve “.doc” uzantılı olarak kendi
kullanım modları ile ĢifrelenmiĢ ve birden çok veri
bulunan USB veri taĢıyıcısına, “Volume” ve “Hidden
Truecryp volume” modlarında “.Jpg” uzantılı dosya
konulmuĢtur. “Passware Encryption Analyzer 3.5”
yazılımı kullanılarak volume dosyasının tespit
edilmesine yönelik çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢma
neticesinde bahse konulu yazılımın; TrueCrypt
yazılımı ile oluĢturulmuĢ “.jpg” uzantılı (Hidden
Truecryp volume) dosyayı bulamadığı, “.pdf” ve
“.doc” uzantılı olarak kendi kullanım modlarında
ĢifrelenmiĢ dosyaları ise bulduğu tespit edilmiĢtir.

Resim 5: Truecryp yazılımı ile oluĢturulmuĢ ” volume”
bulunamamıĢtır.

4)

Resim 3: TrueCrypt traveler disk oluĢturulması.

TrueCrypt yazılımı ile “Traveler Disk” biçiminde
oluĢturulmuĢ USB veri taĢıyıcıda aĢağıda belirtilen Ģekilde
dosyalar görünür.

Yine TrueCrypt yazılımı ile “.jpg” uzantılı olarak
oluĢturulmuĢ “Volume” ve “Hidden Truecryp volume”
dosyasının adli inceleme yazılımı “FTK imager 3.0.”
ile header bilgilerinin incelenmesine yönelik analiz
yapılmıĢtır. Ġncelemelerde; “.jpg” uzantılı bir dosya ile
“Volume” ve “Hidden Truecryp volume” modunda
oluĢturulmuĢ TrueCrypt volume dosyası arasındaki
farklar ve benzerlikler ortaya konulmuĢtur.

Normal bir .jpg dosyasında header bilgileri gözükmesi
gerekirken, TrueCrypt ile oluĢturulmuĢ .jpg uzantılımı
volume dosyasında herhangi bir veri olmadığı rast gele
karakterlerden oluĢtuğu gözlemlenmiĢtir. Yani inceleme
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yapılan bir dosyanın header bilgileri yok ise rastgele
karakterler var ise volume dosyası olabileceği
değerlendirilebilir.

zaman diliminde el koyma iĢleminin yapılmasını planlamalı
ve canlı inceleme seçeneğini planlamasına dâhil etmelidir.
ġüphelinin parolayı vermemesi veya gizli bölüm oluĢturarak
yanlıĢ parola vermesi ihtimaline karĢı bilgisayar açıkken
canlı inceleme yapılmalı ve ikinci bir parola veya gizli
Ģifreli bölüme ait verilere ulaĢılmaya çalıĢılmalıdır.
TrueCrypt yazılımı disk üzerine Ģifresi çözülmüĢ veri veya
bu iĢlem için kullanılan parolayı yazmaması nedeniyle
bilgisayarın geçici belleğinin (RAM) canlı imajının alınması
çok önemlidir. “RAM” den Ģifre olması muhtemel bulgular
elde edilip, bu alanda üretilmiĢ yazılımlar kullanılarak
parolaları çözülmeye çalıĢılmalıdır.
Yukarıda belirtilen iĢlemler yapılamadığı takdirde ve
Ģüphelinin parolayı vermediği durumlarda kullanılabilecek
fazla bir seçenek yoktur. Öncelikle yapılması gereken
TrueCrypt ile oluĢturulmuĢ bir bölümün olup olmadığının
tespit edilmesidir. Truecrypt ile oluĢturulmuĢ Ģifreli disk
bölümleri veya dosyalar belirli bir “file header”
kullanmadığından tespit edilmeleri çok zordur. Parolalara
eğer eriĢebilirsek Ģifreli dosya veya disk içeriğine eriĢmek
için kullanılabilecek yazılım sayısı da kısıtlıdır. Bu tür
yazılımlara örnek verecek olursak Encase forensic
yazılımının içerisinde bulunan “truecrypt file locator”
script’i passware firmasının “encryption analyzer” yazılımı
ve TCHunt yazılımları vardır.

Resim 6: “.jpg” uzantılı resim dosyası bilgileri.

V.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Resim 7: TrueCrypt yazılım ile oluĢturulmuĢ “.jpg” uzantılı dosya
bilgileri.

5)

ÇeĢitli dosya uzantıları verilerek oluĢturulmuĢ
“Volume” ve “Hidden Truecryp volume” dosyaları
üzerinde de aynı analizler yapılmıĢtır. Ġncelemeler
neticesinde Volume” ve “Hidden Truecryp volume”
dosyalarının “exif” bilgilerinde de herhangi bir veri
olmadığı
rastgele
karakterlerden
oluĢtukları
gözlemlenmiĢtir.
IV.TARTIġMA

Truecrypt yazılımı Ģifreleme ve HASH algoritması olarak
çok güçlü algoritmalar kullanması nedeniyle saklanmak
istenen verilerin güvenli bir Ģekilde muhafaza edilmesine
olanak tanımaktadır.
ġifreleme ve Ģifre çözme iĢlemleri ile Ģifresi çözülmüĢ
verinin saklanması, bilgisayarın geçici belleği (RAM)
üzerinde yapıldığından disk üzerinde herhangi bir veriye
ulaĢılamamaktadır.
SoruĢturmalarda incelemeye alınan, bilgisayar veya veri
taĢıyıcıların içerisinde bulunması muhtemel TruCrypt
yazılımı ile oluĢturulmuĢ Ģifreli sanal disk veya Ģifreli disk
bölümüne eriĢmek için kullanılacak parola veya anahtar
dosyası (key file) mevcut değilse, bahse konu disk
bölümlerinin içeriklerinin incelenebilmesi Ģu anki koĢullarla
hemen hemen imkânsızdır.

Sonuç olarak; TrueCrypt yazılımı ile oluĢturulmuĢ Ģifreli
dosya veya Ģifreli disk bölümü bulunduğundan Ģüphelenilen
bilgisayarlara el konulması sırasında bilgisayarların canlı
incelemesi ve özelliklede geçici belleğinin (RAM) imajının
alınması gereklidir. Bilgisayarın bulunduğu ortamda parola
veya “key file”
bulundurabilecek doküman ve veri
taĢıyıcılarının dikkatli bir Ģekilde incelenmesi ve Ģüphelinin
ilk andaki Ģok halinden yararlanarak parolaların kendisinden
öğrenilmesi, gizli bölümlerde olması muhtemel verilere
eriĢebilme açısından çok önemlidir.
Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmediği
durumlarda veya Parolalar ile “key file” lara ulaĢılamaması
durumunda gizli bölüm bulunsa bile kullanılabilecek tek
yöntem “brute force” saldırısıdır. Mevcut donanım, yazılım
ve teknolojilerle “brute force” saldırısı kullanıldığında
parolanın bulunması çok uzun zaman (TruCrypt’in önerdiği
gibi yirmi ve üzeri karakter kullanıldığı durumlarda 15-20
yıl) sürebilir.
VI. KAYNAKLAR
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ġüphelinin bilgisayarına el konulması kararı verildiğinde
soruĢturmayı yürüten birimler Ģüphelinin bilgisayarında
bulunabilecek Ģifreli bölümlere ulaĢabilmek için bilgisayarın
açık ve Ģifreli bölümlerinin kullanılır halde olduğu bir
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Özet— Günümüzde yazılımlar, insan yaşamını ilgilendiren pek
çok alan için (finans, ulaşım, iletişim, eğlence, askeriye, eğitim,
sağlık gibi) kritik hale gelmiştir. Bu durum dikkate alındığında,
yazılım geliştirme sürecinde güvenli yazılım geliştirme
pratiklerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir. En önemli
güvenli yazılım geliştirme pratiklerden bir tanesi de tehdit
modellemedir. Tehdit modelleme, bir sistemin varlıkları için
kötücül olan ajanların, bunların saldırılarının ve saldırı sonucu
muhtemel etkilerinin tanımlanması ve risklerinin belirlenmesi
olarak tanımlanmaktadır. Tehdit modelleme sürecinin geliştirme
yaşam döngüsünün başlarında başlatılması önem taşımaktadır.
Çünkü tehdit modelleme, ürünün mimarisinde önemli
değişikliklere sebep olacak mimari zayıflıkların ortaya
çıkarabilir. Ürün yaşam döngüsünün başında yapılan tasarım
değişiklikleri, ürün yaşam döngüsünün sonunda yapılan tasarım
değişikliklerinden daha maliyet etkin olmaktadır. Bu makalede
kullanılan mevcut tehdit modelleme metodolojileri ve teknikleri
detaylı incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Ayrıca, örnek bir
internet uygulaması için tehdit modelleme süreci sonuçları
verilmiştir. Sonuçlar tehdit modellemenin yazılım mimari
tasarımının öncesinde dikkate alınması gerektiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler— güvenli yazılım geliştirme, tehdit
modelleme, saldırı ağaçları, kötüye kullanım durumları, tehdit
değerlendirme.
Abstract— Software systems are now more and more critical in
every domain of the human society like entertainment,
transportation, finance, telecommunications, military, education
and health care; the list goes on and have no end. Taking this into
account, secure software development practices must be
conducted in software development process. One of the most
important secure software development practices is threat
modeling. Threat modeling is defined as the process of
enumerating and risk-rating malicious agents, their attacks, and
those attacks’ possible impacts on a system’s assets. Starting
threat modeling process early in the development life cycle is
important because it can reveal architectural weaknesses that
might require significant changes in the design of product.
Making design changes early in the product life cycle is much
cheaper than trying to make them at the end. This paper
elaborates and discusses current threat modeling methodologies
and techniques which are used. Furthermore, threat modeling
process results for a sample web application are given. The
results have shown that threat modeling should be considered at
the beginning of the software architectural design.
Keywords— secure software development, threat modeling,
attack tree, misuse case, threat assessment.

I. GĠRĠġ
ünümüzde yazılımlar finans, ulaĢım, iletiĢim, eğlence,
askeriye, eğitim ve sağlık gibi insan yaĢamını ilgilendiren
pek çok alanda çok kritik hale gelmiĢtir. Yazılımların, sadece
Ģirketler veya devlet kurumları tarafından değil de tüm
insanlar tarafından kullanıldığı ve iletiĢim ağları ile birbirine
bağlı olduğu düĢünüldüğünde, güvenliği sağlanması gereken
kritik sistemlerin sayısı çok çok fazladır [1]. Kullanıma
geçtikten sonra bir sistemin güvenlik açığının olup olmadığını
kontrol etmek çok zorlaĢmakta ve bulunan güvenlik
açıklarının kapatılması da çok maliyetli olmaktadır. Bundan
dolayı yazılım yaĢam döngüsünün baĢlarında yazılım
güvenliği ile ilgili aktivitelerin gerçekleĢtirilmesi büyük önem
taĢımaktadır.
Yazılım
mühendisleri
ve
mimarları,
sistemlerin
karĢılaĢabilecekleri riskleri bilerek iĢlerini yapmalıdır. Fakat
bunun için güvenlik ile ilgili hususların yazılım geliĢtirme
süreçlerine entegre olması Ģarttır [2]. Tehdit modelleme,
güvenli yazılım geliĢtirme faaliyetlerinin baĢlaması ile birlikte
baĢlatılması gereken bir faaliyettir. Tehdit modelleme
faaliyeti, geliĢtirilecek olan sistemin tasarımını veya
mimarisini analiz ederek güvenlik açıklarının yazılım yaĢam
döngüsünün baĢlarında bulunmasını ve mimari risklerin
azaltılmasını hedeflemektedir [3].
Bu makalede, yazılım tehdit modellemesi ve örnek bir
sistem için tehdit modelleme uygulaması anlatılmaktadır.
Makalenin ikinci bölümünde literatürdeki mevcut çalıĢmalar
özetlenmiĢtir. Üçüncü bölümde, güvenli yazılım geliĢtirme ve
tehdit modelleme konusunda genel bilgi verilmiĢtir. Dördüncü
bölümde, tehdit modelleme metodolojileri açıklanmıĢ ve
karĢılaĢtırma sonuçları raporlanmıĢtır. BeĢinci bölümde ise
tehdit modelleme teknikleri özetlenmiĢ ve örnek bir sistem
için tehdit modelleme uygulaması sonuçları anlatılmıĢtır. Son
bölümde ise çalıĢma sonuçlarına yer verilmiĢtir.

G

II. MEVCUT ÇALIġMALAR
Literatürde güvenli yazılım geliĢtirme ve güvenlik
gereksinimleri mühendisliği konularında çok sayıda çalıĢma
bulunmaktadır. Bu çalıĢmalarda tehdit modellemesinin önemli
olduğu belirtilmekte fakat detayları konusunda çok az bilgi
verilmektedir.
Tehdit modelleme konusunda yapılan mevcut çalıĢmalar
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aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılabilir:
 Tehdit modelleme metodolojisi tanımlamak ve
adımlarını açıklamak [3–12],
 Özel bir alan için tehdit modellemesi önerisinde
bulunmak [8], [13–16],
 Tehdit modellemede kullanılacak teknikler veya
diyagramlar önermek [7], [10], [17], [18]
 Otomatik veya yarı otomatik tehdit modelleme araçları
ve teknikleri önermek [19–23]
Karpati ve arkadaĢları [24] güvenlik gereksinimleri
modellemesi konusunda literatür taraması yapmıĢ çalıĢmaları
analiz etmiĢtir. Analiz ettiği çalıĢmaların çoğunluğunun daha
geniĢ kapsamlı olan güvenlik gereksinimleri mühendisliğine
ve güvenli yazılımlara odaklandıklarını açıklamıĢ, güvenlik
gereksinimlerini belirlemeye odaklı olarak sadece bir
çalıĢmanın olduğunu belirtmiĢtir. Güvenlik gereksinimlerini
belirlemeye odaklı çalıĢmanın ise çok az detay içerdiğini dile
getirmiĢtir.
Daramola ve arkadaĢları [25] literatürde tanımlanan ve
güvenlik gereksinimlerini belirlemek için kullanılan
modelleme yöntemlerini analiz etmiĢtir. Literatürdeki
güvenlik gereksinimlerini belirlemek için kullanılan
yöntemlerin çoğunun benzer özellikler içerdiği sonucuna
varılmıĢ, sadece gösterimde ve yazılımlardaki değiĢimlere
ayak uydurabilmede farklılıkların olduğu belirtilmiĢtir.
Raspotniga ve Opdahl [26] çalıĢmasında güvenlik ve
emniyet gereksinimleri için risk tanımlama teknikleri
konusunda literatürde bulunan teknikleri incelemiĢtir.
ÇalıĢmalarında altı teknik özetlenmiĢtir. Bu makalede tehdit
modelleme teknikleri olarak belirtilen tekniklerin bir kısmı
(saldırı ağacı, kötüye kullanım durumu, tehdit ağacı) ilgili
çalıĢmada [26] risk tanımlama tekniği olarak tanımlanmıĢtır.
Mevcut çalıĢmalarda tehdit modelleme metodolojilerinin
analizi ve karĢılaĢtırılması için bir çalıĢma bulunmamaktadır.
Bu makalede mevcut tehdit modelleme metodolojileri
belirlenmiĢ, bu metodolojilerde tanımlanan adımlar,
gerçekleĢtirilen faaliyetler, kullanılan teknikler ve yaklaĢımlar
özetlenmiĢ ve karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Bölüm 3’te bu
konulara açıklık getirilmiĢtir.

III. GÜVENLĠ YAZILIM GELĠġTĠRME VE TEHDĠT MODELLEME
Bu bölümün adından da anlaĢılacağı gibi, konu iki baĢlık
altında incelenmiĢtir.
A. Güvenli Yazılım Geliştirme
Yazılım geliĢtiren birçok kurumda, yazılım geliĢtirmek için
ortak bilgi ve pratikleri içeren süreçler izlenmektedir. Fakat bu
süreçler güvenlik gereksinimlerini çok az desteklemektedir.
Buna paralel olarak yazılımlara yapılan saldırılar artmakta,
yazılımlara yapılan saldırılar attıkça da güvenlik açıkları
artmaktadır.
Yıllar içinde güvenli yazılım mühendisliği için özel yöntem
ve teknikler geliĢtirilmiĢ ve çok sayıda güvenli yazılım
geliĢtirme süreç modeli önerilmiĢtir [27]. Bu yazılım
geliĢtirme süreç modelleri, süreçlerin çoğunlukla gereksinim,
analiz tasarım, kodlama ve test safhalarında gerçekleĢtirilecek

olan aktiviteler olarak tanımlanmıĢtır. Khan ve Zulkernine
[27] güvenli yazılım geliĢtirme yaĢam döngüsü süreçleri
konusunda literatürde tanımlanan modelleri özetlemiĢ ve
gruplandırılmıĢtır. Bu modellerden sadece CLASP
(Comprehensive, Lightweight Application Security Process),
SSDL Touchpoints (Secure Software Development Lifecycle
Touchpoints) ve Microsoft SDL (Microsoft Secure
Development
Lifecycle)
modellerinin
kullanıldığı
belirtilmiĢtir. Güvenli yazılım geliĢtirme modelleri olarak en
çok kullanılan bu üç süreç modelin temel özellikleri aĢağıda
verilmiĢtir [28]:
 CLASP [29]: Güvenli yazılım geliĢtirme için
geliĢtirilmiĢ hafif süreç modelidir. Yazılımların
güvenlik
odaklı
olarak
gerçekleĢtirilmesini
hedeflemektedir. Bu modelde tanımlanan aktiviteler,
birbirinden bağımsız olarak geliĢtirilmiĢ olup,
aktivitelerin standart yazılım geliĢtirme süreçlerine
entegre edilmesi beklenmektedir. Eski ve greenfield yol
haritası adında iki tane yol haritası belirlenmiĢ, bu yol
haritaları ile aktivitelerin birbirleriyle iliĢkileri
tanımlanmıĢtır. Tanımlanan aktivitelerin kaliteli Ģekilde
tamamlanması için aktiviteler rol temelli bakıĢ açısı ile
dokümante edilmiĢtir. Modelde kullanılmak üzere çok
fazla yardımcı kaynak bulunmaktadır.
 Microsoft SDL [30]: Microsoft SDL süreç modeli
standart yazılım geliĢtirme süreçlerine eklenti olarak
tanımlanmıĢtır. Model, güvenlik durumu dikkate alarak
yazılımların kalitesini arttırmak için geliĢtirilmiĢtir. Ġyi
organize olmuĢ süreç aktivitelerinden ve safhalarından
oluĢmaktadır. Yönetim bakıĢ açısı ile aktivitelerin
gerçekleĢtirilmesini sağladığı için eğitim ve tehdit
modelleme gibi sürekli gerçekleĢtirilmesi gereken
aktiviteleri de içermektedir. Sürecin ve süreç
aktivitelerinin
gerçekleĢtirilmesi
için
yardım
dokümanları ve araçları bulunmaktadır.
 SSDL Touchpoints [31]: SSDL Touchpoints, uzun yıllar
endüstriyel tecrübesi olanların önerdikleri en iyi
örneklerin süzülmesi ile oluĢturulan aktivite listesidir.
Risk yönetimine odaklıdır. Mevcut yazılım geliĢtirme
süreçlerine
göre
uyarlanarak
gerçekleĢtirilmesi
sağlanabilmektedir.
Hangi
pratiklerin
öncelikle
uygulanıp, hangilerinin daha sonra uygulanacağı
konusundaki
önceliklendirmede
yol
gösteren
dokümanlara sahiptir. Modelde hem beyaz hem de siyah
Ģapka dikkate alınarak gerçekleĢtirilen aktiviteler
bulunmaktadır. Aktivitelerin gerçekleĢtirilmesi için
gerekli kaynaklara referans vermekte ve aktivitelerin
nasıl gerçekleĢtirileceğini açıklamaktadır.
Güvenli yazılım geliĢtirme süreçlerinin olgunluğunu
belirlemek için ayrıca SSE-CMM (Systems Security
Engineering Capability Maturity Model, ISO/IEC 21827),
OpenSAMM (Software Assurance Maturity Model), BSIMM
[31] (The Building Security In Maturity Model), Microsoft
SDL Optimization Model gibi olgunluk modelleri
tanımlanmıĢtır. Bu modeller kullanılarak mevcut süreçlerin
güvenli yazılım geliĢtirme süreçlerine ne kadar uygun olduğu
ölçülebilmektedir.
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Yazılım güvenliğinin yüzeysel olarak gerçekleĢtirilen bir
disiplin olduğu, yazılım geliĢtirme yaĢam döngüsü sonunda
statik analiz araçları ve güvenlik testleri ile güvenliğin
sağlanabileceği düĢünülmemelidir [12]. Güvenli yazılım
geliĢtirme faaliyetleri, yazılım geliĢtirme sürecinin baĢından
sonuna kadar devam yürütülmelidir. Yürütülecek olan en
kritik faaliyetlerden bir tanesi de tehdit modelleme faaliyetidir.
Tehdit modelleme, bir sistemin varlıkları için kötücül olan
ajanların, bunların saldırılarının ve saldırı sonucu muhtemel
etkilerinin tanımlanması ve risklerinin belirlenmesi olarak
tanımlanmaktadır [5].
Güvenli yazılım geliĢtirme sürecinin gereksinim
mühendisliği aĢamasında tehdit modellemenin en önemli
süreçlerden/alt süreçlerden bir olduğu belirtilmekte [1] ve
faydaları aĢağıdaki Ģekilde özetlenmektedir [32]:
 Güvenliği istenen varlıklar ile tehditler birbirleri ile
eĢleĢtirildiği için iĢ ihtiyaçlarının, buna göre tekrar
gözden geçirilmesini sağlar,
 Objektif ve sayısal veriler kullanılarak risklerin ve
karĢılaĢılabilecek
sorunların
derinlemesine
düĢünülmesini sağlar,
 GeliĢtiriciler ve mimarlar tarafından yazılım geliĢtirme
sürecinin baĢlarında tehditlerin bulunabilmesini sağlar,
 Uygulamanın güvenlik modeli kullanılarak sistem
üzerinde mantıksal olarak düĢünülmesine yardımcı olur,
 ĠĢ analistinin güvenlik gereksinimlerini anlamasına ve
oluĢturabilmesine yardımcı olur.

ġekil 1: Tehdit modelleme ve tehdit belirleme yaklaĢımları.

Tehdit modelleme faaliyeti sırasında tehditler belirlenirken
genel olarak üç temel yaklaĢım izlenir (ġekil 1). Ġlk yaklaĢım
saldırganların ne yapabileceklerini dikkate alarak tehdit
oluĢturma yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢımda saldırgan gözü ile
sisteme yapılabilecek tüm saldırı çeĢitleri gözden geçirilir.
Ġkinci yaklaĢım, güvenliği sağlanması gereken varlıklara
yapılabilecek saldırılar düĢünülerek tehdit belirleme
yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢımda öncelikle güvenliğinin
sağlanması gereken varlıkların belirlenmesi ve bu varlıkların
güvenlik seviyelerine göre sınıflandırılması gerekmektedir. Bu
aĢamadan sonra her bir varlık için tehdit olabilecek durumlar
belirlenir. Tehdit belirlemek için kullanılan son yaklaĢım ise
yazılım bileĢenlerine gelebilecek tehditlerin belirlenmesi
yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢım ile sistem bileĢenlerinin
ayrıĢtırılması
ve
sistem
bileĢenleri
üzerinden
gerçekleĢtirilebilecek tehditlerin listelenmesi sağlanır.

IV. TEHDĠT MODELLEME METODOLOJĠLERĠ
Literatür incelendiğinde tehdit modellemenin nasıl
gerçekleĢtirilmesi gerektiği konusunda birkaç çalıĢma
bulunmaktadır. Mevcut çalıĢmalarda önerilen tehdit
modellemesi aĢamaları aĢağıda özetlenmektedir.
Torr [3] çalıĢmasında Microsoft tarafından uygulanan tehdit
modelleme sürecinin aĢamalarını özetlemiĢtir. Tanımlanan
aĢamalar aĢağıda verilmiĢtir:
 Kapsam Belirleme: Yazılımın bir bütün olarak analiz
edilmesinin çoğu zaman mümkün olmadığı için sistemin
mantıksal olarak parçalara ayrılması,
 Yazılım Hakkında Bilgi Toplama: Tehdit modellemesi
yapılacak
yazılımın,
kullanım
senaryoları,
bağımlılıkları, kabul edilen teknik veya teknik olmayan
varsayımlar ile güvenlik için yazılmıĢ dokümantasyon
bilgilerinin toplanması,
 Yazılımın Bileşenlerinin Güvenlik Gözüyle İnceleme:
Yazılımın bileĢenler için giriĢ noktalarının, güven
seviyelerinin, korunan varlıkların ve veri akıĢ
diyagramlarının belirlenmesi,
 Potansiyel Tüm Tehditleri Belirleme: Daha önceki
aĢamalarda elde edilen ve oluĢturulan verileri
kullanılarak beyin fırtınası çalıĢması ile potansiyel tüm
tehditlerin belirlenmesi,
 Tehditlere Karşı Önlem Alma: Tespit edilen tehditler
için değiĢik seviyelerde önlem alınması veya tehdidin
ortadan kaldırılması,
 Tehditleri ve Yazılım Değişikliklerini Takip Etme:
Yazılım bileĢenlerinde yapılacak değiĢikliklerin, yeni
ortaya çıkan tehditlerin, tehdit modelleme sürecinde
kabul edilen varsayımların ve bağımlılıkların sürekli
takip edilmesi.
Ingalsbe ve arkadaĢları [4] çalıĢmalarında Ford Motor
Ģirketi tarafından Tehdit Değerlendirme Modeli adında bir
tehdit modelleme sürecinin kullanıldığını belirtmiĢ ve
aĢamalarını aĢağıdaki Ģekilde özetlemiĢlerdir:
 Kapsamı Belirleme: Hedef yazılım ve süreçler
belirlenerek gerekli iĢ gücü planlamasının yapılması,
 Yazılımı/Süreci Modelleme: ĠĢ hedeflerinin anlaĢılması,
rol, veri, bileĢen ve bağımlılıkların belirlenmesi ve
kullanım durumlarının dokümante edilmesi,
 Tehdit Tanımlama ve Riskleri Değerlendirme:
tehditlerin tanımlanması ve tehditlerin değerlendirilerek
önlemlerin alınması,
 Sonuçları Paylaşma: Tüm elde edilen sonuçların
dokümante edilerek paydaĢlarla paylaĢılması,
Steven [5] makalesinde tehdit modelleme için Cigital Ģirketi
tarafından uygulanan tehdit modelleme aĢamalarını aĢağıdaki
Ģekilde tanımlamıĢtır:
 Sistem Diyagramını Oluşturma: yazılım bileĢenleri ile
sistemin saldırı yüzeylerinin belirlenmesi, kullanılan
tasarım örüntüleri ile bağımlılıkların çıkarılması ve
uygun olmayan kontrollerin belirlenmesi,
 Varlıkları Belirleme: Hassas verilerin, yazılım için kritik
iĢ varlıklarının, arayüzlerin, tehditlerin amaçlarının
belirlemesi,
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Tehditleri Belirlenme: her bir kullanım durumu aktörü
için hatalı ve kötüye kullanım durumlarının
belirlenmesi,
 Tehditler ile Yazılımları Eşleştirme: her bir tehdidin
hangi yazılım bileĢenini etkilediğinin tespiti, eriĢim
gerektiren bileĢenlerin renklendirilmesi ve tasarım
süresince uygulanacak prensiplerin belirlenmesi,
 Muhtemel Yaşanabilecek Güvenlik Sorunlarını ve
Karşılaşılma Senaryolarını Belirleme: oluĢabilecek en
kötü durumların senaryolaĢtırılması ve bu kötü
durumlara sebep olabilecek tehditlerin belirlenmesi,
 Hatalı ve Kötüye Kullanım Durumlarını Dokümante
Etme: kim, ne, nasıl, etkisi ve azaltma önlemi bilgilerini
içeren tablonun hazırlanması,
 Muhtemel Tehditleri Listeleme: Kurumsal teknolojiye
özel standartlarına uygun geliĢtirime yapılması, bilinen
tehditlerin takip edilmesi ve muhtemel zayıflıkların
önceden tahmin edilmesi,
 Üretilen Çıktıları Saklama: Üretilen dokümanları
uygulamanın
sonraki
denetim
aktivitelerinde
kullanılmak üzere yönetilmesi.
Dhillion [6] EMC Ģirketi tarafından uygulanan tehdit
modelleme sürecini aĢağıdaki Ģekilde özetlemiĢtir:
 Tehdit Belirleme: STRIDE (Spoofing Identity-Kimliği
Yanıltmak, Tampering with Data-Veriyi Bozmak,
Repudiation-Ġnkar Etmek, Information DisclosureBilgiyi ĠfĢa Etmek, Denial of Service-Servis DıĢı
Bırakmak, Elevation of Privilege-Yetkisini Yükseltmek)
tekniği ve Veri akıĢ diyagramı (DFD) kullanılarak
geliĢtiriciler tarafından etkileĢimlerin analiz edilmesi ve
kurumsal olarak oluĢturulan tehdit kütüphanesinin
kullanılması,
 Riskleri Değerlendirme: ortak zafiyet puanlama sistemi
(CVSS) kullanılarak risklerin hesaplanması ve kritiklik
seviyelerinin belirlenmesi,
 Riskleri Azaltma: oluĢturulan tehdit kütüphanesi ve
tanımlanan çözüm yöntemlerinin kullanılması ve
geliĢtiricilere bunların kullanılması için eğitim
verilmesi.
Caceres ve Teshigawara [7], ISO 19791 standardı ile diğer
uluslararası standartları referans alarak aĢağıdaki yöntemi
önermiĢlerdir:
 Risk Değerlendirme: ISO 27001’e göre varlık
sınıflandırmasının yapılması, kabul edilebilir risk
seviyelerinin belirlenmesi, risklerin ve tehditlerin
sınıflandırılması,
 Risk Azaltma: ISO 15408, ISO 19791, ISO 27002, ISO
13335 ve FIPS 140-2 standartlarında belirtilen güvenlik
kontrollerinin uygulanması,
 Onaylama: risk azaltma önlemlerinin ardından ikincil
risklerin sistemin iĢleyiĢine engel olmadığının kontrol
edilmesi.
Luna ve arkadaĢları [8] gizlilik ile ilgili gereksinimleri de
içerecek Ģekilde nicel tehdit modelleme metodolojisi (QTMM)
önermiĢtir:
 Veri Akış Diyagramı (DFD) Tanımlama: sistemin veri
akıĢ diyagramı olarak çizilmesi,
 Gizlilik ve Güvenlik Tehditlerini Veri Akış Diyagramı
Elemanları ile Eşleştirme: veri akıĢ diyagramında

bulunan elemanlara gelebilecek muhtemel tüm
tehditlerin belirlenmesi,
 Kötüye Kullanım Durumlarını Tanımlama: yazılımın
kullanıcısı
olmayan
kiĢilerin
yapabilecekleri
senaryoların ve önleme yöntemlerinin belirlenmesi,
 Nicel Olarak Riskleri Belirleme: saldırı ağaçları
oluĢturulması ve DREAD temelli bir yöntem ile saldırı
ağaçlarından risklerin hesaplanması,
 Gizlilik ve Güvenlik Gereksinimlerini Oluşturma:
Belirlenen tehditlerden ve risklerden yazılım gizlilik ve
güvenlik gereksinimlerinin oluĢturulması.
Myagmar ve arkadaĢları
[9] çalıĢmalarında tehdit
modelleme sürecinin aĢamalarını tanımlamıĢlar ve örnek üç
uygulama gerçekleĢtirmiĢtir. AĢağıda, [9] tarafından belirtilen
tehdit modelleme süreci aĢamaları verilmiĢtir:
 Sistem Özelliklerini Belirleme: Sistemin bileĢenlerini ve
birbirleri arasındaki bağlantıları anlama, bağımlılıkları
ve varsayımları tanımlama, kullanım senaryolarını
belirleme çalıĢmalarının yapılması,
 Varlıkları ve Erişim Noktalarını Tanımlama: Güvenlik
altına alınacak varlıkların tespit edilmesi ve bu
varlıklara eriĢim sağlayan tüm eriĢim noktalarının ve
yöntemlerinin belirlenmesi,
 Tehditleri Belirlenme: Tespit edilen tüm varlıklar için
oluĢabilecek tehditlerin analiz edilmesi ve tehdit
listesinin oluĢturulması,
 Tehditleri Güvenlik Gereksinimlerine Dönüştürme:
Tehdit listesindeki her bir tehdit için risk analizinin
yapılması ve risk analiz sonucuna göre gerekli güvenlik
gereksinimlerinin oluĢturulması.
Tondel ve arkadaĢları
[10] güvenlik gereksinimleri
mühendisliği konusunda literatür taraması yapmıĢ ve bir tehdit
modelleme yaklaĢımı önermiĢtir. Önerilen yaklaĢımın
aĢamaları aĢağıda verilmiĢtir:
 Güvenlik Amaçlarını Belirleme: MüĢteri güvenlik
ihtiyaçlarının tanımlanması ve sisteme uygulanması
gereken ilgili mevzuat, kural, talimat ve en iyi
örneklerin belirlenmesi,
 Varlıkları
Tanımlama:
Sistemin
fonksiyonel
gereksinimlerinden varlıkların çıkarılması ve müĢteri
gözünden varlıklara değer biçilmesi,
 Tehdit Analizi Yapma: Tanımlanan varlıklar ve tehdit
kategorileri
kullanılarak
potansiyel
tehditlerin
belirlenmesi, gerektiğinde diğer tehdit belirleme
tekniklerinin uygulanması (atak ağaçları oluĢturma,
kötüye kullanım durumlarını belirleme, kötüye kullanım
hikayeleri çıkarma vb.),
 Güvenlik Gereksinimlerini Dokümante Etme: Tehdit
modelleri, müĢteri güvenlik ihtiyaçları dikkate alınarak,
yazılım geliĢtiricilerin rahatlıkla anlayabileceği ve test
edilebilen güvenlik gereksinimlerinin tanımlanması.
Madan ve Madan [11] ADMIRE adında tehdit risk
modelleme yöntemi önermiĢlerdir.
 Güvenlik Amaçlarını Analiz Etme: Kötüye kullanım,
finansal risk, mevzuat vb. açılardan güvenlik
ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 Uygulamayı Bileşenlere Bölme: Uygulamaların veri akıĢ
Ģemalarına, iĢ varlıklarına, süreç ve veri formlarına
ayrıĢtırılması,
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Zayıflıkları ve Kırılganlıkları İşaretleme: Tehdit
kategorileri ile muhtemel tehditlerin tanımlanması,
 Tehditleri Belirleme: Hedeflerin korelasyonuna göre
tehditlerin tanımlanması ve tehdit ağacı veya tehdit
listesi oluĢturulması,
 Tehditleri Derecelendirme: Her bir tehdit ağacı için
DREAD (Damage Potential-Zarar Verme Potansiyeli,
Reproducibility-Tekrar
Meydana
Gelebilmesi,
Exploitability-Ortaya Çıkma Olasılığı, Affected Users Etkilenen
Kullanıcılar,
Discoverability-Fark
edilebilirlik) metodolojisi ile derecelendirme yapılması,
 Tehditleri Önleme: En yüksek dereceli tehditten
baĢlayarak tehditler için risk önleme yöntemlerinin
geliĢtirilmesi.
Nunes ve arkadaĢları [12] güvenli yazılım geliĢtirme için
uygulanacak süreç önermiĢ ve bu süreç içinde alt süreç olarak
tehdit modellemesinin adımlarını aĢağıdaki Ģekilde
tanımlamıĢtır:
 Güvenlik Tehditlerini Belirleme: Muhtemel tehditlerin
belirlenmesi için kötüye kullanım durumlarının ve
saldırı ağaçlarının oluĢturulması,
 Güvenlik Tehditlerini Sınıflandırma: STRIDE tekniği ile
en kritik ve en mümkün tehditlerin oluĢturulması,
 Güvenlik Tehditlerini Azaltmak İçin Strateji Geliştirme:
Güvenlik farkındalığı oluĢturma, eğitim verme, yazılım
gözden geçirme gibi aktivitelerin gerçekleĢtirmesi.
Literatürde tanımlanan tehdit modelleme metodolojilerinde
gerçekleĢtirilen faaliyetler Tablo 1’de özetlenmiĢtir. Tablo 1
incelendiğinde tüm metodolojilerde ortak olan faaliyetlerin
tehdit tanımlama, tehdit derecelendirme ve tehditlere karĢı
önlem alma olduğu görülmektedir. Metodolojilerin büyük
çoğunluğu da iĢ hedeflerini inceleme ve tasarımı faaliyetlerini
gerçekleĢtirmektedir.
[6] ve [12] numaralı makalelerde önerilen metodolojilerde
güvenli yazılım geliĢtirme konusunda eğitim verilmesi
gerektiği belirtilmiĢ, beĢ metodolojide [3–5], [9], [11] büyük

uygulamaların parçalara bölerek tehdit modellemesinin
yapılması üzerinde durulmuĢtur. Tanımlanan üç metodolojide
[8–10] tehdit modellemesinin hemen ardından tehditler ve
belirlenen risklerden güvenlik gereksinimlerinin oluĢturulması
için faaliyet tanımlanmıĢtır. Bu Ģekilde, yazılım geliĢtirme
sürecinin baĢlangıcından itibaren yazılım geliĢtiriciler
tarafından karĢılanması gereken gereksinim olarak ele alınmıĢ
olmaktadır.
Tehdit modelleme faaliyetleri sonuçlarının ve tehdit
modelleme faaliyetleri sırasında üretilen diyagram ve diğer
ürünlerin raporlanması [3–5], [8], [12] daha sonraki
çalıĢmalara girdi olduğu için büyük önem taĢımaktadır.
Hazırlanan raporlar ile tüm bilgiler bir dokümanda
toplanmakta ve tehditlerin değiĢmesi durumunda tekrar
güncellenmektedir. Tehditlerin durumunun sürekli kontrol
edilmesi de [3], [7], [8] ve [12] numaralı makalelerde önerilen
metodolojilerde bir faaliyet olarak tanımlanmıĢtır.
Literatürde sunulan çalıĢmaların çoğunda saldırı ağaçlarının
oluĢturulması faaliyetinin gerçekleĢtirildiği görülmüĢtür.
Saldırı ağacı oluĢturma ve kötüye kullanım durumu tanımlama
ve tasarımı inceleme faaliyetlerinin kritik öneme sahip olduğu
düĢünülürse, bu faaliyetlerin üçü de sadece [5], [8] ve [12]
numaralı makalelerde önerilen metodolojilerde yer almaktadır.
Tüm metodolojiler genel olarak değerlendirildiğinde, tüm
faaliyeti
gerçekleĢtiren
bir
metodolojinin
olmadığı
anlaĢılmaktadır. [12] ile tanımlanan on üç faaliyetten on
tanesi, [5] ve [8] ile dokuz tanesi gerçekleĢtirilmektedir.
Tehdit modelleme metodolojilerinin kullandığı yaklaĢımlar ve
teknikle karĢılaĢtırılmıĢ ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de
verilmiĢtir.
Tehdit modelleme metodolojilerinin kullandığı yaklaĢımlar
çeĢitlilik göstermektedir. [5] ve [10] ile tanımlanan
metodolojilerde yazılım, varlık ve saldırgan temelli olarak
tehdit modellemesinin yapılması gerektiği özellikle
belirtilmiĢtir.

X

X
X
X

X
X
X
X
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X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

Tehdit DeğiĢikliklerini
Yönetme

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Güvenlik Gereksinimi
OluĢturma

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sonuçları Raporlama

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tehditlere KarĢı Önlem Alma

X
X
X
X
X
X
X

Tehditleri Derecelendirme

X
X
X

Kötüye Kullanım Durumu
OluĢturma

Tehditleri Tanımlama

X
X
X

Saldırı Ağacı OluĢturma

Tasarımı incelememe

Eğitim Verme

ĠĢ Hedeflerini Ġnceleme

X
X

Kapsam Belirleme/Parçalara
Bölme

Torr [3] (Microsoft)
Ingalsbe ve ark. [4] (Ford Motor)
Steven [5] (Cigital)
Dhillon [6] (EMC)
Caceres ve Teshigawara [7]
Luna ve ark. [8]
Myagmar ve ark. [9]
Tondel ve ark. [10]
Madan ve Madan [11]
Nunes ve ark. [12]

Kurumsal Tehdit Listesi
OluĢturma

Metodolojiler / Aktiviteler

Tablo 1: Tehdit modelleme metodolojilerinin içerdiği faaliyetler.
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X
X
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Tablo 2: Tehdit modelleme metodolojilerinin kullandıkları yaklaĢımlar ve teknikler.
Tehdit Modelleme
Metodolojileri/
YaklaĢımlar ve
Teknikler
Torr [3] (Microsoft)

Tehdit Belirleme
YaklaĢımı
Yazılım Temelli

Kullanılan Tehdit
Sınıflandırmaları

Kullanılan Tehdit Derecelendirme
ve Önleme Yöntemi
AĢağıdaki kategorilerden biri
seçilir

STRIDE

OluĢturulan ve
Kullanılan Diyagramlar
Veri AkıĢ Diyagramı

(Zaten önleniyor, BaĢka bir bileĢen
veya bağımlılık sebebi ile önleniyor,
Önlenmeli, BaĢka bileĢen veya
bağımlılık önlem almaya sorumlu,
Önlenmeye gerek yok)

Ingalsbe ve ark. [4]
(Ford Motor)
Steven [5] (Cigital)

Varlık Temelli,
Saldırgan Temelli
Yazılım Temelli,
Varlık Temelli,
Saldırgan Temelli

Gizlilik, Bütünlük,
EriĢilebilirlik
STRIDE, En kritik
güvenlik
zaafiyetleri

DREAD

Veri AkıĢ Diyagramı

Tehditler için saldırganın amacı,
eriĢim Ģekli ve yeteneğini dikkate
alarak etki analizi

Dhillon [6] (EMC)

Saldırgan Temelli,
Yazılım Temelli
Varlık Temelli,
Saldırgan Temelli

Tehdit Kütüphanesi,
STRIDE
Kim, Nasıl, Ne,
Nerede, Ne zaman
ve Niçin

Ortak Zafiyet Puanlama Sistemi
(CVSS)
Varlık zafiyet matrisi ve
standartlarda bulunan güvenlik
kontrolleri

Veri AkıĢ Diyagramı
Saldırı Ağacı
Kötüye Kullanım
Durumları
GeliĢtirilmiĢ
Veri AkıĢ Diyagramı
Güvenlik Problemi
Tanımları (SPD)

Luna ve ark. [8]

Saldırgan Temelli,
Yazılım Temelli

Saldırı ağacı verilerini kullanarak
DREAD

Myagmar ve ark. [9]

STRIDE

Olasılık - Etki analizi

Madan ve Madan [11]

Saldırgan Temelli,
Yazılım Temelli
Yazılım Temelli,
Varlık Temelli,
Saldırgan Temelli
Saldırgan Temelli

STRIDE, Gizliliği
Koruma Hedefleri
(PPG)
STRIDE

STRIDE

DREAD

Nunes ve ark. [12]

Saldırgan Temelli

STRIDE

Olasılık ve ektiye göre
sınıflandırma

Caceres ve
Teshigawara [7]

Tondel ve ark. [10]

Kullanılan
tehdit
sınıflandırmaları
incelendiğinde
çoğunluğunun STRIDE sınıflandırması ile tehditlerin
belirlendiğini görülmektedir. STRIDE sınıflandırmasının
haricinde hazır tehdit kategorileri ([5] ve [6]), Gizlilik,
bütünlük ve eriĢilebilirlik kategorileri [4], Kim, Nasıl, Ne,
Nerede, Ne Zaman ve Niçin kategorileri [7], gizliliği koruma
hedefleri [8] sınıflandırmaları da kullanılmaktadır.
Kullanılan tehdit derecelendirme ve önleme yöntemlerine
bakıldığında çoğunlukla DREAD ve olasılık-etki analizi
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin dıĢında ortak zafiyet
puanlama sistemi [6] ve varlık zafiyet matrisi [7] de
kullanılmaktadır.
Tehdit modelleme metodolojilerinin kullanılması ile elde
edilen temel diyagram veri akıĢ diyagramıdır. Saldırı ağacı ve
kötüye kullanım durumları belirleme faaliyetleri de
gerçekleĢtirildi ise sırası ile saldırı ağacı listeleri ve kötüye
kullanım durumları ortaya çıkmaktadır. Tanımlanan
metodolojilerde ayrıca Güvenlik Problemi Tanımları [7] ve
GeliĢtirilmiĢ Veri AkıĢ Diyagramları [6] gibi diyagramlar ve
dokümanlar oluĢturulmaktadır.

Olasılık - Etki analizi

Saldırı Ağacı
Kötüye Kullanım
Durumları
Saldırı Ağacı
Saldırı Ağacı
Kötüye Kullanım
Durumları
Saldırı Ağacı
Saldırı Ağacı
Kötüye Kullanım
Durumları

V. TEHDĠT MODELLEME TEKNĠKLERĠ
A. Tehdit Sınıflandırma Teknikleri
Bu baĢlıkta literatürde tanımlanmıĢ olan bazı tehdit
sınıflandırma teknikleri anlatılmıĢtır.
Tehdit sınıflandırma için en çok kullanılan tehdit
sınıflandırması STRIDE sınıflandırmasıdır [3]. STRIDE
kelimesi aĢağıdaki Ġngilizce kelimelerin ilk harflerinin
kısaltmasıdır:
 Spoofing Identity-Kimliği Yanıltmak: Saldırganların bir
baĢkası gibi kendini tanıtması ve davranmasıdır,
 Tampering with Data-Veriyi Bozmak: saldırganın
veritabanı içindeki, ağdaki veya bilgisayar hafızasındaki
veriyi izinsiz değiĢtirmesidir,
 Repudiation-İnkar Etmek: Saldırganın veya kullanıcının
yaptığı bir iĢi gerçekleĢtirmesi ve yaptığı iĢ ile ilgili bir
iz bırakılmadığı için durumu inkar etmesidir,
 Information Disclosure-Bilgiyi İfşa Etmek: Saldırganın
veya kullanıcının eriĢmemesi gereken bir bilgiye
eriĢmesidir,
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Denial of Service-Servis Dışı Bırakmak: Saldırganın
sisteme eriĢmesi gereken kullanıcıların eriĢmesini
engellemesidir,
 Elevation of Privilege-Yetkisini Yükseltmek: Ġzni
olmamasına rağmen saldırganın sistemi bozabilecek
veya yok edebilecek bir yetkiyi ele geçirmesidir.
Tehdit modellemede kullanılan diğer bir sınıflandırma da
Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik sınıflandırmasıdır [4]. Bu
sınıflandırmada da her bir varlık için bu sınıflardan herhangi
bir tanesini ihlal edebilecek durumlar araĢtırılır.

verilmiĢtir. Veri akıĢ diyagramında bulunan daire Ģeklindeki
sembol (uygulama) çalıĢan bir kodu veya yazılımı ifade eder.
ÇalıĢan uygulama, veritabanı ve dıĢ aktör ile etkileĢime girer.
Bu etkileĢim sırasında veri akıĢı gerçekleĢir.
Tablo 3: Tehdit modelleme için veri akıĢ diyagramı sembolleri [33].
Eleman
Uygulama
DıĢ Aktör
Veri
Deposu
Veri
AkıĢı
Güvenli
Bölge
Süreç
Bölgesi
Makine
Bölgesi
Diğer
Bölge

ġekil 2: Kim, ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl sınıflandırması [7].

Tehdit modellemede kullanılan diğer bir sınıflandırma
yöntemi de kim, ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl
sınıflandırmasıdır (ġekil 2) [7]:
 Kim: Tehdit tipi ve giriĢ yetkisine göre
sınıflandırılmaktadır. Tehdidin tipi bir kiĢi veya daha
baĢka sistemler olabilir. GiriĢ yetki durumu da giriĢ
yetkisi almıĢ, almamıĢ ve tanımlanamayan olarak
sınıflandırılabilmektedir.
 Ne: Tehdit edilen varlıklar kaybedilecekleri gizlilik,
bütünlük ve eriĢilebilirliklerine özelliklerine göre
sınıflandırılmaktadır.
 Nerede: Saldırganın bulunduğu yere göre sınıflandırma
yapılmaktadır. Saldırgan iç ağda olabilir veya uzaktan
eriĢim ile iç ağa eriĢebilir.
 Ne Zaman: Ürün yaĢam döngüsünün tüm safhaları
(geliĢtirme, entegrasyon, kurulum, operasyon, bakım)
düĢünülmeli ve iĢletmede iken kritik olan zamanlar
belirlenmelidir.
 Niçin: Kötü niyetli veya iyi niyetli tüm tehditler
düĢünülmelidir.
 Nasıl: Tehdidin nasıl gerçekleĢebileceği konusunda
listeler kullanılmalıdır (iç ağı dinleme, baĢka birisi gibi
sisteme girme, truva atı, virüs, sosyal mühendislik, Ģifre
çalma vb.)
Tehdit belirleme için tanımlanan diğer sınıflandırma ise
referans tehdit kütüphaneleri veya en kritik güvenlik zafiyeti
listeleridir [5], [6], [31].
A. Tehdit Tanımlama Diyagramları
En çok kullanılan tehdit modelleme diyagramı veri akıĢ
diyagramlarıdır. Veri akıĢ diyagramları sistem mimarisini en
basit Ģekilde ifade ettiği için hem anlaĢılması kolay hem de
pratiktir. Veri akıĢ diyagramının sembolleri Tablo 3’te

ġekil

Açıklama
ÇalıĢan herhangi bir kod
Yazılımla etkileĢim halindeki kiĢi veya
makine
Veritabanı, dosya, ortak hafıza vb.
alanları
Bir elemandan diğerine ok yönünde veri
akıĢı
Güvenli Bölge
Süreçler arasında güvenli bölge
(Güvenli bölge ile aynı fonksiyona sahip)

Makineler arasında güvenli bölge
(Güvenli bölge ile aynı fonksiyona sahip)

Diğer güvenli bölge
(Güvenli bölge ile aynı fonksiyona sahip)

Dhillon [6], veri akıĢ diyagramlarının bazı durumlarda
yetersiz kaldığı için veri akıĢ diyagramı elemanlarının
renklendirilmesi ve elemanlar üzerine değiĢik semboller
ekleyerek geliĢmiĢ veri akıĢ diyagramları oluĢturmuĢtur.
Veri akıĢ diyagramı çizildikten sonra her bir uygulama, dıĢ
aktör, veri deposu ve veri akıĢı için güvenlik tehditleri
aranması gerekmektedir.
Veri
akıĢ
diyagramı
varlıkları
için
STRIDE
sınıflandırmasına göre oluĢabilecek tehditler Tablo 4’te
verilmiĢtir. Bir uygulama için tüm tehditler geçerlidir ve her
biri için önlem alınması gerekmektedir. Veri depoları için
yetkisini yükseltme ve kimliğini yanıltma tehditleri
haricindeki tüm tehditler gerçekleĢebilmektedir. DıĢ aktör
sadece kimliğini gizleyebilir veya yaptıklarını reddedebilir.
Veri akıĢı sırasında verinin değiĢtirilmesi, bilginin ifĢa
edilmesi ve servis dıĢı bırakma tehditleri ortaya
çıkabilmektedir. Veri akıĢı için oluĢabilecek tehditlerin hepsi
ağ güvenliği ile doğrudan iliĢkilidir.
Tablo 4: Veri akıĢ diyagramı sembolleri ve tehdit sınıfları.
Veri AkıĢ Diyagramı
Sembolleri
Uygulama
DıĢ Aktör
Veri Deposu
Veri AkıĢı

S
X
X

Tehdit Sınıfları
R
I
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
T
X

E
X

Örnek bir uygulama için gerçekleĢtirilen veri akıĢ diyagramı
ġekil 3’te verilmiĢtir. Örnek uygulama, mobil uygulamalar
üzerinden
öğrencilerin
ders
kaydı
yapabilmesini
amaçlamaktadır. Bu uygulama, öğrenci bilgilerini okumak için
öğrenci bilgileri veritabanına eriĢmekte ve ders kayıtları ile
ders notlarını ders kayıt veritabanına yazmaktadır.
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ġekil 3: Örnek veri akıĢ diyagramı.

ġekil 4: Örnek uygulama için bir saldırı ağacı.

Bu uygulama banka sistemi ile entegre çalıĢmakta, ders
ücretlerinin ödenmesinin ardından öğrencilere ders kaydı
yapmalarına izin vermektedir. Uygulamanın kullanıcıları
üniversite öğrencileri, özel öğrenci kaydı yaptıran öğrenciler
ve öğretim üyeleridir. Uygulamanın etkileĢimde bulunduğu
tüm varlıklar için STRIDE analiz gerçekleĢtirilmiĢ ve 46
tehdit belirlenmiĢtir.
Saldırı ağaçları veya tehdit ağaçları, ilk olarak Schneier [34]

tarafından önerilmiĢtir. Ağacın kökü bir tehdidi ve çocukları
da alt tehditleri ifade etmektedir. Kök haricindeki yuvarlak
içinde gösterilen tehditler baĢka bir tehdit ağacına referans
vermektedir. Özellikle belirtilmediği durumlarda ağacın her
bir dalı “veya” ile bağlıdır. Saldırı ağaçlarının
oluĢturulabilmesi çok kolay olmadığı için Ģablon saldırı
ağaçlarının oluĢturulması çok faydalı olmaktadır [35].
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ġekil 5: Örnek kötüye kullanım durumu.

Örnek uygulama için bir saldırı ağacı ġekil 4’te verilmiĢtir.
Bu saldırı ağacı hazırlanırken veritabanı verilerini ifĢa
edebilecek tüm senaryolar gözden geçirilmiĢtir. Verilerin ifĢa
edildiği durumlar dört alt tehdide bölünmüĢtür. Bu tehditler
fiziksel eriĢim, iĢletim sistemine uzaktan eriĢim,
veritabanı/uygulama sunucusuna eriĢim ve uygulamaya
eriĢimdir. Her bir alt tehdit tekrar alt tehditlere bölünmüĢ ve
olabilecek her alternatif tekrar değerlendirilmiĢtir.
Kötüye kullanım durumları da saldırgan gözü ile sisteme
gelebilecek tehditlerin belirlenmesi için önemlidir. Kötüye
kullanım durumlarında sistemin normal aktörlerinin yanında
kötüye kullanabilecek aktörler de tanımlanır. Her bir kullanım
durumu için saldırganın gerçekleĢtirebileceği durumlar
belirlenir ve bunlar da farklı renkte kullanım durumu olarak
gösterilir. Örnek uygulama için hazırlanan kötüye kullanım
durumu ġekil 5’te verilmiĢtir. ġekilde, öğrencilerin ve öğretim
üyelerinin gerçekleĢtirebileceği kullanımları ile bu kullanım
durumlarını etkileyecek kötüye kullanım durumları (siyah
renkli) gösterilmektedir.
Örnek uygulama için hazırlanan veri akıĢ Ģeması, saldırı
ağaçları ve kötüye kullanım durumları birleĢtirilerek analiz
edilmiĢ, tehditler tanımlanmıĢtır. Tehditleri gidermek için
aĢağıdaki güvenlik gereksinimleri oluĢturulmuĢtur:
 DıĢ sistemler ile internet ortamında entegrasyon
kurulurken ağ bağlantısı VPN (Sanal Özel Ağ) ile
sağlanacaktır.
 Banka sistemi ile olan veri paylaĢımı sırasında mali
sorumluluk oluĢturmamak için belirli sürelerde mevcut
ödemeler ile ilgili iki sistemin mutabakatı sağlanması
gerekmektedir. Sadece mutabakatı her iki sistem
tarafından da onaylanan öğrencilerin ders kaydı
yapabilmesi sağlanacaktır.
 ĠĢletim sisteminin veya uygulama sunucusunun
açıklarından faydalanılamaması için ağ üzerinden
uygulamanın çalıĢtığı bilgisayara veya uygulama
sunucusuna eriĢim sağlanmayacak Ģekilde ağ
konfigürasyonu yapılacaktır.
 Sunucuların güvenlik duvarı ve saldırı önleme
sistemlerinin arkasında çalıĢması sağlanacaktır.
 Bir IP’den belirli bir sayıda baĢarısız giriĢ yapma
denemesi sonunca ilgili IP belirli bir süreliğine
engellenecektir.



Kullanıcı Ģifrelerinin ve T.C. Kimlik numaralarının
özetleri veritabanında saklanacak olup e-devlet
uygulamasına giriĢ yapan kiĢilerin de yetkileri
çerçevesinde
uygulamayı
kullanabilmeleri
sağlanacaktır.
 Uygulama HTTP (Hypertext Transfer Protocol Secure)
yerine HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
protokolü üzerinden çalıĢması sağlanacaktır.
 Diskte saklanacak dosyalar ve dosya isimleri
Ģifrelenerek saklanacaktır.
 Veritabanında yapılan değiĢiklilerin günlükleri ayrıca
saklanacak ve düzenli olarak veritabanı yedeğinin
alınması sağlanacaktır.
 Uygulamaya giriĢ ve iĢlem günlükleri uygulama
tarafından saklanacaktır. Uygulama üzerinden toplu veri
güncelleme, silme ve raporlama yapılamayacaktır.
 Öğrenci ve öğretim görevlisi bilgileri sorgulanırken
kiĢisel bilgilerin gizliliği dikkate alınarak öğrenci ve
öğretim görevlisi numaraları kullanılacaktır. Sorgu
sonuçları da ihtiyaç sadece duyulan veri alanlarını
dönecektir.
 Bağlantılı olduğu sistemlerin cevap verememesi
durumunda sistem yöneticisine bilgi verilecektir.
Bu bölümde belirtilen diyagramların yanında, tehditler
UML [36], [37], BPMN [38], hibrit [39–41] diyagramları veya
[26] numaralı makalede belirtilen diğer diyagramları
kullanılarak da tanımlanabileceği belirtilmiĢtir.

VI. SONUÇLAR
Güvenli yazılım geliĢtirme her geçen gün daha fazla önem
kazanmaktadır. Güvenli yazılım geliĢtirme faaliyetlerinden en
önemlilerinden bir tanesinin tehdit modelleme olduğu açıktır.
Bu çalıĢmada mevcut tehdit modelleme metodolojileri analiz
edilmiĢtir. Tehdit modelleme metodolojilerinin uyguladıkları
ortak faaliyetler tehdit tanımlama, derecelendirme ve önlem
alma olarak özetlenebilir. Veri akıĢ diyagramı, saldırı ağacı ile
kötüye kullanım durumu oluĢturmak ve bunlardan elde edilen
varlıklara gelebilecek tehditleri belirlemek en çok kullanılan
tekniklerdendir. Mevcut tehdit modelleme metodolojilerin
ortak olan faaliyetleri ve teknikleri örnek bir uygulama olarak
tanımlanan ders kayıt sistemi için gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma
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sonucunda uygulamanın tasarımını etkileyebilecek çok fazla
güvenlik gereksinimi ortaya çıkarılmıĢtır. Bu güvenlik
gereksinimlerinin yazılım geliĢtirme yaĢam döngüsünün
baĢında belirlenmiĢ olması hem geliĢtiriciler hem de mimarlar
için faydalı olmuĢtur. Ayrıca belirlenen güvenlik
gereksinimlerinin benzer birçok uygulama için de
kullanılabileceği düĢünülmektedir.

[22]

[23]

[24]

KAYNAKLAR
[1] P. Salini and S. Kanmani, “Survey and analysis on Security
Requirements Engineering,” Computers and Electrical Engineering, vol.
38, no. 6, pp. 1785–1797, 2012.
[2] B. Potter, “Microsoft SDL threat modelling tool,” Network Security, vol.
1, pp. 15–18, 2009.
[3] P. Torr, “Demystifying the threat modeling process,” Security and
Privacy, vol. 3, no. 5, pp. 66–70, 2005.
[4] J. A. Ingalsbe, L. Kunimatsu, T. Baeten, and N. R. Mead, “Threat
Modeling: Diving into the Deep End,” Software, vol. 25, no. 1, pp. 28–
34, 2008.
[5] J. Steven, “Threat Modeling - Perhaps It’s Time,” Security and Privacy,
vol. 8, no. 3, pp. 83–86, 2010.
[6] D. Dhillon, “Developer-Driven Threat Modeling: Lessons Learned in the
Trenches,” Security and Privacy, vol. 9, no. 4, pp. 41–47, 2011.
[7] G. H. R. Caceres and Y. Teshigawara, “A threat model for security
specification in security evaluation by ISO/IEC 19791,” in 14th AsiaPacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS),
2012, pp. 1–8.
[8] J. Luna, N. Suri, and I. Krontiris, “Privacy-by-design based on
quantitative threat modeling,” in 7th International Conference on Risk
and Security of Internet and Systems (CRiSIS), 2012, pp. 1–8.
[9] S. Myagmar, A. J. Lee, and W. Yurcik, “Threat Modeling as a Basis for
Security Requirements,” in Symposium on Requirements Engineering for
Information Security (SREIS), 2005.
[10] I. A. Tondel, M. G. Jaatun, and P. H. Meland, “Security Requirements
for the Rest of Us: A Survey,” Software, vol. 11, no. 2, pp. 20–27, 2008.
[11] S. Madan and S. Madan, “Shielding against SQL Injection Attacks Using
ADMIRE Model,” in First International Conference onComputational
Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSYN ’09),
2009, pp. 314–320.
[12] F. J. B. Nunes, A. D. Belchior, and A. B. Albuquerque, “Security
Engineering Approach to Support Software Security,” in 6th World
Congress on Services (SERVICES-1), 2010, pp. 48–55.
[13] L. Jiang, H. Chen, and F. Deng, “A Security Evaluation Method Based
on STRIDE Model for Web Service,” in 2nd International Workshop on
Intelligent Systems and Applications (ISA), 2010, pp. 1–5.
[14] X. Lin, P. Zavarsky, R. Ruhl, and D. Lindskog, “Threat Modeling for
CSRF Attacks,” in International Conference on Computational Science
and Engineering (CSE ’09), 2009, vol. 3, pp. 486–491.
[15] C. Möckel and A. E. Abdallah, “Threat modeling approaches and tools
for securing architectural designs of an e-banking application,” in Sixth
International Conference on Information Assurance and Security (IAS),
2010, pp. 149–154.
[16] Y. Chen and B. W. Boehm, “Stakeholder Value Driven Threat Modeling
for Off the Shelf Based Systems,” in 29th International Conference on
Software Engineering-Companion (ICSE 2007), 2007, pp. 91–92.
[17] V. Gandotra, A. Singhal, and P. Bedi, “Threat-Oriented Security
Framework: A Proactive Approach in Threat Management,” Procedia
Technology, vol. 4, pp. 487–494, 2012.
[18] A. Schaad and M. Borozdin, “TAM2: automated threat analysis,” in
Proceedings of the 27th Annual ACM Symposium on Applied
Computing, 2012, pp. 1103–1108.
[19] Y. Ali, S. El-Kassas, and M. Mahmoud, “A Rigorous Methodology for
Security Architecture Modeling and Verification,” in 42nd Hawaii
International Conference on System Sciences (HICSS ’09), 2009, pp. 1–
10.
[20] S. Hussain, H. Erwin, and P. Dunne, “Threat modeling using formal
methods: A new approach to develop secure web applications,” in 7th
International Conference on Emerging Technologies (ICET), 2011, pp.
1–5.
[21] N. H. Sherief, A. A. Abdel-Hamid, and K. M. Mahar, “Threat-driven
modeling framework for secure software using aspect-oriented

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]
[31]
[32]

[33]
[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

322

Stochastic Petri nets,” in The 7th International Conference on
Informatics and Systems (INFOS), 2010, pp. 1–8.
D. Xu and K. E. Nygard, “Threat-driven modeling and verification of
secure software using aspect-oriented Petri nets,” Transactions on
Software Engineering, vol. 32, no. 4, pp. 265–278, 2006.
G. Yee, X. Xie, and S. Majumdar, “Automated threat identification for
UML,” in Proceedings of the 2010 International Conference on Security
and Cryptography (SECRYPT), 2010, pp. 1–7.
P. Karpati, G. Sindre, and A. L. Opdahl, “Characterising and Analysing
Security Requirements Modelling Initiatives,” in The Sixth International
Conference on Availability, Reliability and Security, 2011, no. 1, pp.
710–715.
O. Daramola, Y. Pan, P. Karpati, and G. Sindre, “A Comparative Review
of i *-based and Use Case-based Security Modelling Initiatives,” in The
Sixth International Conference on Research Challenges in Information
Science (RCIS), 2012, pp. 1–12.
C. Raspotnig and A. Opdahl, “Comparing risk identification techniques
for safety and security requirements,” Journal of Systems and Software,
vol. 86, no. 4, pp. 1124–1151, Jan. 2013.
M. U. A. Khan and M. Zulkernine, “A Survey on Requirements and
Design Methods for Secure Software Development,” Kingston, Ontario,
Canada, 2009.
B. De Win, R. Scandariato, K. Buyens, J. Gregoire, and W. Joosen, “On
the secure software development process: CLASP, SDL and Touchpoints
compared,” Information and Software Technology, vol. 51, no. 7, pp.
1152–1171, 2009.
J. Viega, “Building security requirements with CLASP,” in Proceedings
of the 2005 workshop on Software engineering for secure systems,
building trustworthy applications, 2005, pp. 1–7.
“Microsoft Security Development Lifecycle Process,” 2013. [Online].
Available: http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx.
G. Mcgraw, J. West, and S. Migues, Building Security In Maturity
Model, 4th ed. 2012.
J. McGovern and G. Peterson, “10 Quick, Dirty, and Cheap Things to
Improve Enterprise Security,” Security and Privacy, vol. 8, no. 2, pp.
83–85, 2010.
M. Howard and S. Lipner, The Security Development Lifecycle.
Redmond, Washington: Microsoft Press, 2006.
B. Schneier, “Attack Trees,” Dr. Dobb’s Journal. [Online]. Available:
http://www.schneier.com/paper-attacktrees-ddj-ft.html. [Accessed: 14Apr-2013].
I. Morikawa and Y. Yamaoka, “Threat Tree Templates to Ease
Difficulties in Threat Modeling,” in The 14th International Conference
on Network-Based Information Systems (NBiS), 2011, pp. 673–678.
J. Kong, D. Xu, and X. Zeng, “Uml-Based Modeling and Analysis of
Security Threats,” International Journal of Software Engineering and
Knowledge Engineering, vol. 20, no. 06, pp. 875–897, Sep. 2010.
M. N. Johnstone, “Threat Modelling with Stride and UML,” in
Australian Information Security Management Conference, 2010, pp. 18–
27.
P. H. Meland and E. A. Gjaere, “Representing Threats in BPMN 2.0,” in
The Seventh International Conference on Availability, Reliability and
Security (ARES), 2012, pp. 542–550.
V. Gandotra, A. Singhal, and P. Bedi, “Identifying Security
Requirements Hybrid Technique,” in The Fourth International
Conference on Software Engineering Advances (ICSEA ’09), 2009, pp.
407–412.
I. A. Tondel, J. Jensen, and L. Rostad, “Combining Misuse Cases with
Attack Trees and Security Activity Models,” in International Conference
on Availability, Reliability, and Security, 2010, pp. 438–445.
O. El Ariss, J. Wu, and D. Xu, “Towards an Enhanced Design Level
Security: Integrating Attack Trees with Statecharts,” in Fifth
International Conference on Secure Software Integration and Reliability
Improvement (SSIRI), 2011, pp. 1–10.

1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), 20-21 May 2013, Elazığ, Turkey
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as A Service
Peter Alan Cooper
Sam Houston State University, cooper@shsu.edu
Abstract— A number of approaches have been developed
to equip law enforcement with both the technology and the
expertise to conduct forensic examinations of computer
systems and related digital devices. Providing digital and
cyber forensics at the local level has been problematic as a
result of the cost of forensic software and hardware, the
need for ongoing training, and the speed of change,
especially with regard to the size of storage devices and the
proliferation of mobile devices. We propose an approach,
digital forensics as a service, that provides national
standards for forensic analyses, reduces the training cost
associated with such analyses, and addresses forensic
software costs through reductions due to scale. By
centralizing and industrializing the forensic analysis
process, quality control is improved, human resources can
be targeted efficiently, and case backlogs can be reduced.
I. INTRODUCTION
The concept of virtualization is not a new one. In the mid
1960’s IBM’s CP-40 divided large computer systems into
partitions allowing a set of researchers to operate one partition
each. The introduction of Unix in the 1970’s i provided an
opportunity for users to be presented with a view of a
machine, and access to resources that were shaped to meet the
user’s needs while protecting them from the details of the
underlying hardware. While a single operating system
managed those resources, hardware abstraction allowed
concurrent programming. More importantly, the approach
taken by Ritchie and Thompson allowed for improved
portability of the operating system and thus the portability of
applications. By the 1990’s significant additional work had
been conducted on application portability, particularly through
the development of Javaii
In 1989 Insignia Solutions began marketing SoftPC, an x86
emulator allowing Apple equipment to run DOS/Windows. At
the same time, an alliance between Microsoft and IBM
produced OS/2, which also had DOS/Windows 3.1 emulation,
and so the notion of virtualization came to both standalone and
networked devices.
Competing products by Parallels,
VMWare, Oracle, and CodeWeaver followed. By this point
sophisticated PC users were already partitioning drives and
installing multiple Operating Systems, together with a boot
manager, on their machines.
With the advent of high speed global networking, with the
increasing cost of providing large, redundant, and
heterogeneous computing environments, and in keeping with

efforts to outsource multiple organizational functionalities, it
became clear that ‘cloud’ computing was becoming a viable
alternative to traditional IT departments.

II.CLOUD COMPUTING
John McCarthy, inventor of LISP and 1971 Turing award
winner is quoted as saying “Computation may someday be
organized as a public utility. In 1980, Apple began the
Paradigm Project. John Sculley, then CEO was convinced that
computing required combination of large-scale computing
power, communications, and end user devices. The project
was spun off in 1990 as a separate company and in 1992
General Magic’s ‘Telescript Cloud’, a mobile handheld unit
that used remote processing was announced.
Over the intervening years, IBM, Microsoft, Apple, Google,
Amazon, and others have migrated first their internal services,
and later their client services to include remote storage, remote
processing, and virtual operating systems.
III.CLOUD SERVICES
Cloud services are categorized into a number of areas:
 Software as a Service (SaaS). Software is hosted
remotely. Rather than buying and installing business
and other applications, software is provided for a
monthly fee. Users do not have to invest in
additional hardware.
Examples include Google
Docs, and SaaS is also used to mean Storage as a
Service.
 Platform as a Service (PaaS). Provides a computing
platform including processor time, operating systems
and typically application development capabilities.
Software installation is under the control of the user.
PaaS eliminates the upfront cost of hardware
acquisition and the time associated with
configuration and software deployment.
 Infrastructure as a Service (IaaS). Emulation of a
complete infrastructure including virtual machines,
storage, firewalls, virtual LAN’s
 Network as a Service (NaaS). Provides bandwidth on
demand, network connectivity, in addition to all the
above.
Cloud services offer a number of advantages over traditional
computing provisions. Those advantages include:
 Removal of deployment capital expenses
 Removal of installation/deployment time
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Reduced need for IT personnel
Flexibility of service

There are some potential disadvantages including service
outages and security.
IV.DIGITAL FORENSICS AS A SERVICE
Traditionally Digital Forensics units in local or regional law
enforcement units are a costly endeavor. The computing and
storage costs are significant; the cost of commercially
available and legally acceptable forensics software is high as
are the personnel costs. Continuous professional training is
essential and the time required performing a forensic analysis
results in ongoing costs.
There has been some development of cost estimates for ‘lowcost’ forensics workstations that range from $9,000 to $11,000
providing the resources for a single investigator. iii Forensic
software costs between $2,500 and $3,500 per license iv.
In a typical case the following process is currently used:
1. First Responder. On arrival at a crime scene law
enforcement will secure the scene, identify forensic
evidence, photograph, bag and tag the evidence and
remove it to a secure storage area, typically within a
police station in order to preserve chain of custody.
2. Devices are examined, classified and a forensically
sound image of each device produced. The original
devices are not used in analysis to ensure that
evidence is not compromised. Typical imaging time
for a 1TB hard drive is dependent on the data
connection. Forensic drive duplicators cost around
$6,000 and can duplicate a drive in around 2 hours.
Using a USB connection the imaging time is
approximately 14 hours. As devices become large
the time cost of imaging drives grows in a linear
fashion.
3. Forensic software is used to identify evidence and,
where found, reported. This requires that the
examiner be highly trained and skilled in a variety of
forensic applications. Because of hardware, storage,
and personnel constraint any examination is
performed sequentially. Many of the processes
involved, such as image carving, identifying
overwritten files etc. are n-squared and so scalability
is becoming a significant issuev.

I propose a radical reformulation of the digital forensic
analysis process that moves both the computation and the
costs from a local to a regional or national level, and in doing
so automates and industrializes the mechanism to achieve
benefits of scale. The development of local digital forensics
capability and its maintenance in terms of hardware and
personnel skill sets duplicates capabilities and is thus wasteful
of resources from a regional or national perspective. A more
efficient approach would be to centralize the processing power

and automate standard procedures. A national model would
have the following attributes:
1. Locally available devices for imaging and hashing
devices and simultaneous transmission of the data to
a national center.
2. Automated processing of disk images to identify and
remove from analysis any known ubiquitous files
such as operating system files and commonly used
application files.
3. Automated
identification,
classification
and
organization of generally useful files such as
contacts, emails, photos, documents, web links, social
media accounts, installed software, malware etc.
4. Transfer of the image to a team of skilled analysts for
further processing.
5. Transmission of reports back to the originating
department.
This approach offers a number of benefits. By using virtual
machines offering SaaS and IaaS, points 2, 3, and 4 can be
conducted in parallel reducing the time cost for processing.
By aggregating the skills nationally analysts can specialize in
particular hardware devices leading to national standards for
analysis and more consistent, reproducible, and accepted best
practices. By removing much of the processing from local
agencies the training demands at the local level can be
reduced. Finally centralization will reduce the purchase and
maintenance cost of forensic software.
The one significant issue arguing against a national approach
is the time cost associated with the transmission of large
amounts of data. Currently Turkcell offers 100Mbps VDSL
although faster transmission speed may be possible for
government agencies. Transmission of a 1TB disk image at
this speed would take 22 hoursvi. However a number of
factors may contribute to removing this negative argument:
 As people move towards the use of mobile devices
and remote storage the size of storage is leveling off.
 Communication speeds are increasing globally at an
average annual rate of 50%. Compounded over a 10year period Internet speeds will grow by a factor of
57. vii
 The transmission time can be partially offset by
parallelizing the analysis.

V.CONCLUSION
The formation of a National Digital Forensic Center offers the
potential for consistent, semi-automated, and industrialized
practices. It offers the prospect of reduced costs in hardware,
forensic software, and training at the cost of developing a
faster communications infrastructure. It also offers the
potential for the development of national registries of known
files that will help reduce the analysis time. As a final note,
the centralization of digital forensic services will place the
financial burden of providing those services on the national
government rather than local law enforcement agencies
allowing a more consistent level of service across the country.
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hale gelmektedir. Kötü amaçlı programların sayısı her
geçen gün artmakta ve tespiti çok zor duruma gelmektedir.
Bu makalede siber dünya kavramı askeri detaylarıyla ele
alınmış, kötü amaçlı program çeşitleri incelenmiş ve
keylogger/trojan saldırıları çeşitleri, özellikleri ve bazı
uygulamaları anlatılmıştır.

Özet—Günümüz siber dünyasında, kötü amaçlı
yazılımların güvenlik, gizlilik ve mahremiyeti ortadan
kaldırma yönünde gelişimini izlemeye devam
etmekteyiz. Siber tehdit askeri harekat sahasının bir
parçası olmuş, bir uçağa monteli siber saldırı sistemi,
birden fazla bombardıman uçağının sağlayacağı etkiden
çok daha fazlasını sağlayabilecek kadar ciddi boyutlara
ulaşmıştır[1]. İstatistiklere göre her iki saniyede bir
zararlı bir program ortaya çıkmaktadır[3]. Bu
programları tespit etme ve kaçınma, programların
kendilerini iyi gizlemeleri sebebiyle çok zordur.
Keyloggerlar ve trojanlar başta olmak üzere özellikle
hırsızlık (banka hesapları, kişisel bilgiler…) amaçlı
olarak kötü amaçlı programlar yaygın olarak
kullanılmaya başlamıştır. Kötü amaçlı yazılımlar askeri
ve bireysel seviyelerde ele alınarak, bu yazılımlardan
Keylogger/Trojan
çeşitleri
ve
uygulamaları
incelenmiştir.

Makalenin ikinci bölümünde siber dünya ortamı, nereden
ve neden ortaya çıktığı, üçüncü bölümde kötü amaçlı
program çeşitleri, dördüncü bölümde keyloggerlar, çeşitleri
ve kullanımları, son olarak beşinci bölümde ise trojanlar
anlatılarak konunun daha iyi kavranılması hedeflenmiştir.
II.

A. Siber ortam gerçekten bir harekat sahası olabilir mi?
Siber; kara, deniz ya da hava harekat sahası gibi bir harekat
sahasını oluşturmaktadır. Bu harekat sahası geleneksel
harekat
sahalarının
birbiri
arasında
oluşturduğu
etkileşimden çok daha fazlasını ortaya çıkarmaktadır. Fakat
siber ortam, kara, hava yada deniz gibi doğal değil
insanoğlunun ortaya çıkardığı sanal bir ortamdır[1].

Anahtar kelimeler— Siber, Siber Dünya, Trojan, Keylogger,
Kötü Amaçlı Program.

Abstract—In today's cyber-world malware security,
privacy and confidentiality continue to monitor the
evolution in the direction of removal. Field of military
action was a part of the cyber threat, cyber-attack
system is mounted on a plane, bomber will provide
more than enough to provide much more influence has
reached serious proportions [1]. According to the
statistics of a malicious program occurs every two
seconds [3]. Detection and avoidance of these programs
are very difficult because of they hide themselves well.
Keyloggers and Trojans, primarily theft (bank
accounts, personal information...) for the purpose of
malicious programs began to be used widely. By
considering the individual levels of the military and
malicious software, this software Keylogger/Trojan
types and applications are examined.

B. Siber kavramının askeri ortamda ortaya çıkışı nasıl
olmuştur?
Amerikan Hava Kuvvetleri, Irak’tan çekilme ve
Afganistandaki asker sayısını azaltmakla birlikte, yeni bir
yapılanmanın zamanının geldiğini düşünerek Hava
Kuvvetleri 2020-2030 stratejik vizyonunu oluşturmuştur.
Yaptıkları analizler sonucunda beş kritik kabiliyete sahip
olma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi ve en
önemli olanı Siber Ortamda Hareket Serbestliği
kazanmaktır.
Kuvvet
oluşturma
projeksiyonları
incelendiginde uzun menzilli füzeler, küresel hava
ulaştırması, havada yakıt ikmali gibi hedeflerin yanı sıra
Hava Kuvvetleri için yeni bir hedef olan taarruzi siber
kabiliyetlere sahip olmak da bulunmaktadır. Örneğin; bir
düşman uçağı, radarı yada komuta kontrol merkezini
harekat dışı bırakarak siber ortamda hareket serbestliği ve
büyük oranda hava üstünlüğünü sağlayabilecek bir uçağa
monteli siber saldırı sistemi, birden fazla bombardıman
uçağının sağlayacağı etkiden çok daha fazlasını
sağlayabilecektir[1].

Keywords— Cyber, Cyber World, Trojan, Keylogger,
Malicious Program.

I.

SİBER DÜNYA

GİRİŞ

Trojanlar, keyloggerlar gibi kötü amaçlı programlar; çoğu
zaman finansal kâr sağlamak ve sabotaj amacıyla kişisel
seviyede tehditler ortaya çıkarmaktadır. Kişisel tehditlerin
ötesinde geleceğin savaş meydanlarının en önemli bileşeni
olacak olan siber dünya gelişmelerinden geri kalmak
düşünülemezdir. Bütçe kısıtlamalarına gitmekte olan
devletler için maliyetli silah sistemlerine nazaran daha ucuz
olan siber saldırı kabiliyetleri kazanmak daha da önemli

Bu yeni konsept de büyük bir siber savaşa rastlanmadığı
için henüz ülkelerin birbirlerine tam anlamıyla üstünlük
kurmuş oldukları farz edilememektedir. Bu sebeple bu
konuda gerek eğitim anlamında gerek kabiliyet kazanma
anlamında daha fazla yatırım yapan devletler geleceğin
harekat ortamlarına potansiyel olarak daha üstün ve daha
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caydırıcı olarak gireceklerdir. Gelecek savaş meydanları
daha çok taarruzi siber saldırıları içinde barındıran yapıda
olacaktır[1]. Nasıl bir Taarruzi Mukabil Hava Harekatı
Kara Harekatına zemin hazırlıyorsa, Taarruzi siber
harekatta başlıbaşına bir harekat olmakla birlikte diğer
harekat ortamlarına zemin hazırlayacak ve bunun yanında
harekat süresince tüm harekat ortamlarını her an
etkileyebilecek bir kuvvet çarpanı olacaktır. Çünkü
bilgisayar kontrolünün olduğu tüm harekat alanları siber
harekatın etki sahası olacaktır. Neticede, Etki Odaklı
Harekat kavramının kullandığı en önemli harekat çarpanı
Taarruzi siber harekat olacaktır. Doğal olarak bu
yaklaşımın başlangıcında, siber dünyada iyi yetişmiş
personele sahip olmak amacıyla bilişim dünyasında siber
merkezli eğitimlere ağırlık verilmelidir.

E. Siber tehdidin varlığını gerçekten bilebilir miyiz?
Geleneksel dünyada eğer bir saldırı varsa bu savaş
durumunu oluşturur ve devletler birbirlerine savaş ilan
ederler. Siber dünyada, bir çok devlet saldırı altında
olduğunu çok uzun zaman sonra farketmiştir. Bügün
halihazırda birçok devlet siber anlamda savaş halindedir
[1].
F. Siber silahların kontrolü mümkün müdür?
Nükleer silahların sınırlandırılması, anlaşmaları ve
ülkelerin düzenli olarak bu gibi silahlarını azaltmaları
geleneksel bir hâl almıştır. Siber dünyada ise önce
silahların tanımı yapılmalı ve bu silahların yerleri
belirlenmelidir. Daha sonra ise buna karşı uluslararası bir
tavır alınmalı ve gözlemlenmelidir. Nükleer, biyolojik ya
da kimyasal silahlara karşı uygulanmış yöntemler sanal bir
dünyada geçerliliğini yitirmektedir. Eğer sınırları içerisinde
bir siber saldırıya ev sahipliği yapan bir ülke varsa, bu
devlet o saldırıdan sorumlu tutulacak mıdır[1]?

Stuxnet olayına kadar, zararlı yazılımların, trojanların ya da
“keylogger”ların ciddi stratejik zararlara yol açabileceği
tahmin edilemezdi. Eğer böyle bir zararlı yazılım tüm enerji
sistemini dize getirebiliyorsa, devletlerin kendi askeri,
stratejik tesislerini ve vatandaşlarını korumasında bu gibi
durumlar karşısında harekete geçmek dışında bir seçeneği
kalmamaktadır. Petrol boru hatlarından, rüzgar tribünlerine,
nükleer ve fosil yakıt tesislerinden bilgisayar destekli kritik
tesislere kadar tüm stratejik alanlar artık siber tehdit
altındadır. Bunların internete bağlı yada bağımsız
bilgisayarlar
tarafından
desteklenmesi
yeterlidir.
Hindistan’dan İsveç’e, ABD’den Çin’e kadar tüm devletler
siber sınırları; içerisinde olan tüm elektronik olayları
denetlemek ve gerektiğinde müdahale etmek icin yasal
zemin oluşturma hesapları yapmaktadırlar.

III.

KÖTÜ AMAÇLI PROGRAMLAR

Dünya, Estonya ve Gürcistan’da ortaya çıkan Rus merkezli
siber krizlerden, İranın nükleer tesislerini etkileyen Stuxnet
siber solucanına, son zamanlarda ortaya çıkan WikiLeaks
olgusuna kadar gittikçe büyüyen stratejik siber tehditlere
maruz kalmaktadır. Bu sebeple maruz kalınan saldırıları,
tehditleri anlamak, korunma yöntemlerini bilmek ve daha
derinlemesine incelemek üzere bu çalışmada kullanılan
yöntemler detaylandırılmıştır..
Saldırılar; pasif ve aktif olmak üzere iki sınıfa ayrılabilir.
Pasif saldırılar; herhangi bir emisyon yapmazken, veri
gizliliğini hedef alırlar. Veri paketleri yanında trafik
örüntüsü de düşmanlar için çok değerli olabilir. Örneğin; ağ
topolojisi hakkında zayıflıkları, yetenekleri, işlevleri ve
aktarılan veri sahiplerinin belirlenmesi gibi önemli bilgiler
trafik düzenleri analiz edilerek elde edilebilir. Aktif
saldırılar ise yalnızca veri gizliliğine değil bütünlüğüne de
karşıdır. Farkedilmeden sistem kaynaklarına yetkisiz erişim
ve düşman iletişiminde bozulmaya neden olmak için hedef
makinanın kaynaklarının kullanımını hedefler. Etkin bir
aktif saldırgan, emisyon veya tespit edilebilir bir eylem
yapar. Saldırılar sonucu ağ hizmetleri bozulmuş ya da
sonlandırılmış olabilir [2].

Bu kapsamda ABD 2010 senesinde kendi Siber
Komutalığını kurmuş ve bunu diğer kuvvetlerden
ayırmıştır. ABD ordusunun amacı; askeri harekat alanı
menzilinde bulunan tüm harekatların serbestliğini sağlamak
için bir ön koşul olan “Siber Ortam” bölümünü kontrol
etmektir. Çin; siber savaşçılarından oluşacak bir siber ordu
kurmakta ve bu konuda oldukça açık bir tutum
sergilemektedir[1]. Özellikle önümüzdeki yıllarda gelişmiş
bütün ülkeler siber ordu kurma çabalarında açık olarak
sürdürmek zorunda kalacaklardır.
C. Geçmişi olmayan yeni bir kavrama karşı nasıl
davranılmalıdır?
Fiziksel dünyada ortaya çıkan kaos durumuna karşı
yaratılmış yöntemler ve alınmış önlemler siber dünyaya
kolayca transfer edilememektedir. Soğuk savaş ya da
nükleer silahlar hakkında geliştirilmiş ve sonuç alınmış
konseptler, siber dünyada geçersizdir[1]. Herşeyden önce
bu dünyada yönetici pozisyonuna ulaşacak IQ (intelligence
quotient)’su ya da EQ (emotional quotient)’su yüksek
kişilere değil Siber teknolojiler üzerine yetişmiş
yöneticilere ihtiyaç olacaktır.

Cyveillance araştırmalarına göre 2006 Aralık ayında kötü
amaçlı yazılım tespit edilmiş URL (Uniform Resource
Locator) sayısı günlük ortalama 20000 iken, 2007 şubat
ayında bu rakam yaklaşık 60000’e çıkmıştır. Kötü amaçlı
yazılımlar çok ciddi oranda ortaya çıkmakta ve binden fazla
yeni zararlı kod tehdidi her gün bilgisayar sistemlerini
tehdit altına almaktadır. Hâlihazırda Kaspersky Lab
istatistiklerinde her iki saniyede bir zararlı bir program
ortaya çıkmaktadır [3]. Bu duruma karşın ne yazık ki, kötü
amaçlı yazılım tespit eden ve bilinmeyen kod örneklerini
analiz eden mevcut teknikler eksik kalmaktadır [4]. Kötü
amaçlı programlar çeşitlerine göre virüs, solucan ve trojan
gibi başlıklar altında kategorize edilebilir. Virüs; ana
sistemde çoğalan program kodlarıdır. Solucan; ağ kanalları
tarafından yayılan, bilgisayar sistemleri önlemlerinin
üstesinden gelebilen ve kendilerini büyük sayılarda
çoğaltma becerilerine sahip programlardır. Trojan; hedef

D. Gizlilik?
Siber dünyada hiçbir şey gizli kalmamaktadır. Google ya da
Facebook insanlar hakkında düşman devletten daha fazla
bilgiye sahiptir[1]. Bu gibi özel sitelere erişim ya da
engelleme konusunda, devletlerin rolü ya da uluslararası
hukuk kuralları henüz oturmuş değildir.
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yollarlar. Bunların görüntüleme metodları işletim sistemi
bazlıdır. WOS (Windows işletim sistemi ) olay
mekanizmasına sahiptir. Bir kullanıcı bu işletim sistemi
üzerinde herhangi bir tuşa bastığında, bu tuş klavye
sürücüsü tarafından WM_KEYDOWN adında bir Windows
mesajına çevrilir. Bu mesaj sistem mesaj kuyruğuna atılır.
Daha sonra WOS bu mesajı alır ve ekranda görülen
uygulama penceresindeki işleme atar. Bu işlem; mesajı
kuyruktan alır ve
aktif penceredeki “pencere
prosedürleri”ne yollar [4].

makinalara zarar veren veya veri bütünlüğünü tehdit eden,
ya da hedef makinanın işleyişini bozan programlardır [5].
Kötü amaçlı programlar fonksiyonlarına göre de Adware,
Spyware, Hijackers, Toolbars, Dialers ve Keylogger gibi
sınıflandırılabilir. Adware; daha çok tanıtım amaçlı
kullanılmaktadır. Bir web sayfasında pop up şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. Spyware; gizli bilgileri casusluk
yaparak alırlar ve belirli bir sisteme gönderirler. İsim,
tarayıcı geçmişi, kullanıcı isimleri, şifreler, telefon
numaraları, adresler gibi herhangi bir bilgiyi kolayca
çalabilirler. Hijackers; kötü amaçlı yazılımlarla mücadele
etmek için kullanılan websitelerine karşı adresin yanlış
yazılmasıyla başka sitelere yönlendirme yapar. Böyle bir
durumda bazıları kendi tarama motorlarına yönlendirme
yapmaktadırlar. Toolbars; pop up blokları ya da arama
formları şeklindedir ve Internet tarayıcısı içine eklenmiştir.
Google ya da yahoo gibi hukuki araç çubuklarına
benzemeye çalışmaktadırlar. Dialers; bu tür programlar
temel olarak 0-900 gibi yüksek faturalara sebep olan
numaralara bağlanmak için kullanılan programlardır.
Keylogger; klavyedeki tuş vuruşlarını görüntülemek için
kullanılan bir yazılım ya da donanım aygıtıdır [6].
IV.

B. Bir Keylogger Casus Yazılım Saldırısı ve Tespiti
1)
Saldırı
Şekil 1’de online bankacılık, e-posta gibi çeşitli internet
servislerine erişim sağlayan üç farklı kullanıcı
görünmektedir. Bir başka sunucuda ise keylogger casus
yazılımı bulunduran kötü amaçlı sunucu vardır. Bu program
sisteme herhangi bir uygulama gibi girer (Mobil izleyici).
Kullanıcı bu şekilde kötü amaçlı bir yazılımı indirip
kurduğunun farkında değildir. Program kurulduğu andan
itibaren her tuş vuruşunu yakalar ve her bir tuş vuruşunu
kaydeden log dosyaları yaratmaya başlar. Casus yazılım bu
log dosylarını belirli e-posta adreslerine gönderir. Bu epostalar periyodik olarak her iki dakikada bir gönderilmeye
devam eder. Kullanıcılar ise durumdan habersiz banka
hesaplarını ya da e-posta adreslerini kullanmaya devam
ederler. Bu esnada girilen her önemli şifrenin tuş vuruşu
kayıtları Şekil 2’de görüldüğü gibi log dosyalarında
kaydedilmeye ve periyodik olarak casuslara gönderilmeye
devam etmektedir[6].

KEYLOGGER

Bu bölümde kötü amaçlı yazılımlardan Keylogger hakkında
daha detaylı bilgi verilmiştir. Keylogger izleme yazılımı,
bilgisayar etkinlik izleme yazılımı, tuş izleme sistemleri,
tuş kaydediciler, klavye izleyiciler, akıllı telefon
aktivitelerini izleyen “snoopware”ler olarak bilinmektedir.
Bilgisayar üzerinde çalışan hemen hemen herşeyi
izleyebilirler. “Screen scrapers” olarak bilinen keyloggerlar
ekranın periyodik olarak anlık görüntüsünü gözetleme
amaçlı kaydedebilirler. Bu bilgiler daha sonra bir araya
getirilerek
kullanıcı
hakkında
değerli
bilgilere
dönüştürülebilir. Bunlar virüsler ya da solucanlar gibi diğer
kötü amaçlı yazılımlardan farklıdır. Yasal programlarla
sistem kaynaklarını paylaşırlar, gerektiği kadar süre
sistemde görünmeden kalarak kullanıcıların dikkatini
çekmeden basit bir şekilde görevlerini icra etmek üzere
tasarlanmışlardır. Saldırganlar çoğu zaman tuş vuruşu
loglarını
tanımladıkları
e-posta
adreslerine
göndermektedirler. Gözetleme amaçlı olmalarına rağmen
günümüz keylogları çok daha sofistike hale gelmiş ve
gizleme, veri toplama, iletişim kurma, raporlama gibi akıllı
fonksiyonları içlerinde barındırmaktadırlar [4].

.
Şekil 1: Örnek Senaryo [6]

A. Keylogger Çeşitleri
1)
Donanımsal “Keylogger”lar
Kötü amaçlı programlardan daha kötüsü bunların donanım
seviyesine sızmış olanlarıdır. Bunlar klavye aygıtı ile I/O
portu arasındaki veriyi yakalamak için kullanılan küçük
elektronik cihazlardır. Bir bilgisayar sistemine yüklendikten
sonra, bu yazılımlar içlerinde saklı hafızaları sayesinde
tuşvuruşu verilerini depolarlar. Bazıları klavye kablosunun
ucuna takılırken, bazıları da bilgisayar kasasının içine
monte edilmektedir ve bunlar bilgisayarın herhangi bir
kaynağını kullanmazlar. Bu nedenle, bunların devrelerinin
tespit edilmesi oldukça zordur.
2)
Yazılımsal “Keylogger”lar
Bunlar, hedef işletim sistemindeki tuşvuruşu verilerini
toplayan sistemleri takip eder, disk üzerinde ya da uzaktan
depolama yapar ve kurulmalarını sağlayan saldırganlara

Şekil 2: Keylogging [6]
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çalabilir; kullanıcı bilgisayarları saldırganların suç
işledikleri zombi ağının bir parçası olarak kullanılabilir.

2)
Tespit-Honeypot Tabanlı İzleme
Bu gibi saldırıları izlemek amacıyla, deney esnasında
istemcinin ağına bir honeypot yerleştirilmiştir. Bu
uygulama saldırganlar tarafından tespiti çok zor ve aynı
zamanda saldırıyı kolayca takip edebilecek bir şekilde
ayarlanmıştır. Keylogger casus yazılımı kullanıcının
sistemine girdiğinde honeypot sistemi içerisine de girmiş
olacaktır. Honeypot sistemi bu kötü amaçlı yazılımın
etkinliğini izler. Aynı zamanda Şekil 3’de yer alan bir log
dosyası oluşturur. Bu dosyalar tespit ve önleme sunucusuna
gönderilir. Bu dosyalar incelenir ve keylogger casus
yazılım işleyişi periyodik olarak belirli bir adrese e-posta
yollar. Şekil 3’de görülen johngm@gmail.com iki dakikada
bir e-posta gönderilen adrestir. Bu denetim süresi içerisinde
izleme devam eder. Keylogger saptandıktan sonra önleme
çalışmalarına ve daha sonra programı kaldırma
çalışmalarına başlanabilir [6].

Trojanlerın kimlik tanımadaki zorluklara direk olarak etki
eden boyut, yerdeğiştirme ve tetikleme olmak üzere üç ana
karakteristiği vardır. Bunlardan herhangi birinin eksik
olması durumunda kimlik tanımlama tespiti kolaylaşır. Bu
sebeplerden dolayı bu üç karakter güçlü bir trojan için
olmazsa olmazlardır.
A. Trojan Karakteristikleri
1)
Boyut: Genel devredeki bileşenlerin yüzde birlik
diliminin bir bölümü kullanılarak yapılandırılabilen
trojanlar, oldukça küçük ve arzu edilen işlevselliği
sağlayabilen yapıdadırlar.
2)
Yerdeğiştirme: Trojan yerleştirilirken mevcut
devrenin yeri, zararlı yazılım için yer açmak amacıyla
değiştirilebilir.
3)
Tetikleme: Bir Trojanın keşfedilmemesi için
gerekli son karakteristik ise trojanın kazara tetiklenmesinin
oldukça güç oluşudur. Eğer trojan standart mantıksal
doğrulamalar gibi rutin testlerde keşfedilmişse, trojanın ne
kadar geniş olduğunun ya da ne kadar güzel
yerleştirildiğinin bir önemi kalmamıştır. Eğer trojan her
zaman aktifse ve tetiklemesi güç ise, faydalı yük denilen
payload standart testlerde görünmeyecek şekilde ayrık
olmalıdır [3].
B. Trojan Çeşitleri
1)
Yazılımsal Trojanlar
Trojanlar genellikle hedef makinelerde icra ettikleri
faaliyetlere göre sınıflanmaktadırlar. Bunun yanında işletim
sistemleri(Win32/64, Unix, MacOS, SymbOS, Windows
Mobile) ve programlama dillerine (HTML, JavaScripts,
Perl, PHP) göre de sınıflandırılabilmektedirler.Yazılımsal
Trojanlar; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik başlıkları
altında sınıflandırılan güvenlik tehditlerine göre Şekil 4’de
belirtilen ihlallere yol açabilirler.

Şekil 3: Honeypot logging [6]

C.

“Anti key-logging” Teknikleri

1)
İmza Tabanlı Tarama
Bu mekanizmada her anti-virüs uygulaması keşfedilen virüs
tanımlarını kendi “repository”nde tutar. Bilinen her virüs
için sağlama olarak ta adlandırılan imzalar oluşur. Bu
imzalar gizli bir görevi icra etmek maksadıyla belirli bir
sıralamada bulunan kötü amaçlı talimatlardan oluşmaktadır.
Bu tekniğin en büyük dezavantajı imza deposunda
bulunmayan bir virüse karşı yapacak hiçbir şeyi
olmamasıdır. “Keylogger”da da her hangi bir özel imza
yoktur. Bu durum sistem güvenliğinde büyük bir boşluk
oluşturmakta ve anti-virüslerin tespitini zorlaştırmaktadır
[7].
2)
Davranış Tabanlı Tarama
Bu mekanizmada spesifik bir imza dosyası aranması yerine
uygulamanın
davranışları
(sistem
dosyalarının
modifikasyonu ve özel bellek alanlarına erişim gibi)
incelenmektedir. Hemen hemen tüm “keylogger”lar
kendilerini faydalı yazılımlar olarak göstermeye
çalıştıklarından dolayı, diğer faydalı uygulamalardan ayırt
edilmesi bu tarama açısından oldukça zordur. Bu teknikler
yalnızca yazılımsal “keylogger”lar için geçerlidir,
donanımsal keyloggerlar için geçerli değillerdir [7].
V.

2)
Donanımsal Trojanlar
Donanımsal
Trojenler
üç
ana
kritere
göre
sınıflandırılmaktadırlar.
Fiziksel
karakteristikler,
aktivasyon karakteristikleri ve tehdit karakteristikleri
tipinde olup karakteristiklerin alt başlıkları Şekil 5’de
görüldüğü gibidir.

TROJAN

Tojanlerın çoğu finansal kâr sağlamak ve sabotaj
maksadıyla oluşturulmaktadır. Trojan programları banka
hesabından,
ödeme
sistemlerinden,
kredi
kartı
numaralarından ve diğer personel bilgilerinden para
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bakıldığında trojan dosyalarıyla diğer dosyalar arasında
birçok fark bulunmaktadır. Genel anlamda bu dosyaların
sabit sayıda özelliğinden yola çıkarak, statik bilgilerin
dinamik performans özelliklerini oluşturduğu düşünülebilir.
Sonrasında ise trojan dosyasının karakteristikleri statik
bilgilerden alınabilir. Eğer bu yöntem uygun şekilde
kullanılırsa bilginin normal özelliklerinden trojan dosyası
bulunup zararlı dosyalar etkili bir şekilde yok edilebilir.
Windows ortamında, çalıştırılabilir dosyaların PE (Portable
Executable) dosya formatında olduğu farz edilsin. Bu
dosya, dosya boyutu, PE başlığı, segment ismi, ve değişik
tablo bilgileri gibi bilgileri ihtiva edecektir. PE formatının
bu tip standart özelliklerinden dolayı, dosyaların statik
özellikleri hakkında bilgi toplanabilir. Toplanmış bu bilgi
sayesinde akıllı bilgi işleme analizi yapmak amacıyla veri
ambarı teknolojisi kullanılarak trojan dosyaları ile diğer
dosyalar arasındaki farklar ortaya konulabilir. Bu şekilde
PE dosyasından toplanan çok sayıda statik bilgi, veri
ambarı teknolojisi kullanılarak PE dosya formatı tabanlı
trojanların tespitinde bir model olarak kullanılabilir[8].

Şekil 4: Yazılımsal Trojanlar [5]

VI.

SONUÇ

Giderek artan tehdit altında siber olgusunu teknik olarak
bilmek anlamaya yetmemektedir. İnsanlar uzman
olmasalarda virüsler, solucanlar, trojanlar gibi zararlı
yazılımlara bağlı oluşturulmuş wikileaks ya da stuxnetten
haberdarlar. Bu konularda uzman olanlar ise bunları teknik
olarak açıklamaktadırlar. Fakat siber dünyanın bir başka
açısı henüz dünya üzerinde tam olarak çözümlenmemiş
olan denetleyici, düzenleyici işlemler ile hukuki
boyutlardır. Bu yüzdendir ki siber dünyada tam bir anarşi
ve kaos ortamı bulunmaktadır. Bu bağlamda çözümleri
ortaya koymadan önce problemi tam olarak detayları ile
analiz
etmek
gerekmektedir.
Geleceğin
savaş
meydanlarının en önemlisi olacak olan siber dünya
hakkında sorulacak sorular ve cevaplar da geleneksel
dünyadan farklı olacaktır.

Şekil 5: Donanımsal Trojanlar [5]

Yukarıda belirtilen yazılımsal ve donanımsal trojan
sınıflandırılmaları incelendiğinde dikkati çeken nokta,
donanımsal trojanın uygulama kriterlerine daha çok özen
göstermesi ve bunun yanında yazılımsal trojanın daha çok
fonksiyonel özellikler üzerinde durmasıdır[5].

KAYNAKLAR
[1]

C. Trojan tespit ve kurtulma yöntemleri
Trojan tespit ve kurtulma yöntemleri iki kategoride
toplanabilir. Bunlardan birincisi virüslere karşı kullanılan
ve “anti-keylogger” tekniklerinde de bahsi geçen imza
tabanlı tarama metodu olarak adlandırılan geleneksel
metottur. Trojanların çokluğu ve her geçen gün artışı
gözönünde bulundurulduğunda bu geleneksel yöntemle
trojanların zamanında tespiti zordur.

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

Diğer yöntem ise sistem bağlantı noktası, ağ bağlantıları,
kayıt defteri ve sistem yapılandırma dosyalarının izlenmesi
gibi dinamik izleme yöntemlerinin kullanılmasıdır. Fakat
bu metod bazı akıllı tojanlar karşısında geçersiz
kalmaktadır. Trojan harekete geçtiğinde çalıştırılabilir diğer
dosyalardan oldukça farklı bir davranış ortaya koymaktadır.
Geleneksel Trojan tespit yöntemi bu noktada tespit
edebilir. Bu metotla ancak trojan aktif hale geldiğinde tespit
işlemi uygulanmaya başlayabilir.

[7]

[8]

Kişisel bilgisayarlarda bulunan trojan genel anlamda sabit
sayıda özelliğe sahiptir. Performans özelliklerine
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Wavelet Neural Networks for Image Compression
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Abstract— The storage and transmission of huge mass of
information is one of important problem in computer science.
This problem could be solved by compressing and transferring
of the data. In this paper an image compressing system using
wavelet neural networks (WNNs) is considered. The developed
image compression systems combine the advantages of wavelet
and neural networks techniques. The structure of image
compression system is presented. Segmentation of images is
applied to form input signals of WNNs. Back propagation
training algorithm is used to train image compression system.
The WNNs image compression system has been trained and
tested using different images. Using different compression
ratio, PSNR and MSE results of WNNs based system is
compared with the simulation results of comparison techniques
based on NN and wavelet transform.
Keywords— Wavelet neural networks, image compression,
neural networks

I. INTRODUCTION

W

ITH the use of digital cameras, requirements for
storage, manipulation, and transfer of digital images,
has grown exponentially. These image files can be very
large and can occupy a lot of memory. Downloading of
these files from the internet is time consuming task. Image
data comprises a significant portion of the multimedia data
and occupies the major portion of the communication
bandwidth for multimedia communication. Therefore
development of efficient techniques for image compression
has become quite necessary. A common characteristic of
most images is that the adjacent pixels are highly correlated
and therefore contain highly redundant information. The
basic objective of image compression is to find an image
representation in which pixels are less correlated.
Uncompressed graphic, video and audio multimedia data
requires considerable storage capacity and bandwidth. While
the rapid progress in mass storage, processor speeds, and
digital communication system performance, demand for data
storage capacity and data transmission bandwidth continue
to outstrip the capabilities of available technology. The
growth of data intensive multimedia based web application
have not only sustained the need for more efficient ways to
encode signals and images but have made compression of
such signal central to storage and communication
technology [1,2].
Nowadays different compression techniques exist for the
compression of different types of text, image, graphic,
audio, video files. These are Huffman coding [3], run-length
encoding [1], arithmetic encoding [4], Lempel- Ziv - Welch
(LZW) Encoding [5], chin code [6], vector quantization [7],
predictive coding [8], fractal compression [4], wavelets
[9,10].
Recently, in the literatures different neural network and
wavelet techniques are purposed to increase the performance

of the compression systems. The key factors for the use of
NNs in the image compression are the properties that they
have; such as learning and generalization abilities, nonlinear
mapping, parallelism of computations and vitality. Back
propagation neural network training algorithm [11],
Modified Levenberg-Marquardt method for NN Learning
[12] has been used for image compression.
NN models basically use the sigmoid activation function
in neurons. However the sigmoid function is not orthogonal,
and the energy of the sigmoid function is limitless, and this
leads to slow convergence. Wavelet function is a waveform
that has limited duration and an average value of zero. The
integration of the localization properties of wavelets and the
learning abilities of NN shows advantages of wavelet neural
networks (WNNs) over NN in modelling of complex
system.
In [13,14] Wavelet network is the tight combination of
wavelet decomposition and neural network, where wavelet
basis function works as the activation function. The
comparison between wavelet network and traditional neural
network is presented [13-15]. The result shows that wavelet
network method succeeded in improving performances and
efficiency in image compression.
Wavelet transform has the ability to analyze nonstationary signals to discover their local details. NNs have
self-learning characteristics that increases the accuracy of
the model. WNN structure that integrates wavelet function
in neural network structure enables an increase in the
performance of the system. In the paper image compression
using wavelet neural networks has been considered.
II. WAVELET NEURAL NETWORKS
Neural network based systems use sigmoid activation
function. One of type of activation function that can be used
in neural networks is wavelets. A wavelet networks are
nonlinear regression structure that represents input-output
mappings. The network based on wavelet has simple
structure and good learning speed. It can converge faster and
more adaptive to new data. WNNs uses basis functions in
hidden layer. They can approximate complex functions to
some precision very compactly and can be easily designed
and trained than other networks, such as multilayer
perceptrons and radial networks. Active research works in
the theory of WNNs began with the paper of Zhang and
Benveniste [16]. The research papers [17,18] are used
WNNs for control purpose.
In terms of wavelet transformation theory, wavelets are
expressed in the following form:
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where,  j (x) represents the family of wavelets obtained

1(z)

from the single (x) function by dilations and translations,
where
and
a j  {a1 j , a2 j ,..., amj }

x1

b j  {b1 j , b2 j ,..., bmj } are the dilation and the translation

x2

parameters, respectively.

x  {x1 , x2 ,..., xm } are the input

signals, j=1,..,n. (x) is localized in both time space and
frequency space and is called a mother wavelet.
Wavelet networks include wavelet functions in the
neurons of the hidden layer of the network. The output of
WNN is calculated as
k
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where  j (x) is the wavelet function of the j-th unit of the
hidden layer, wj are weight coefficients between the input
and the hidden layers, ai and bj are the parameters of
wavelet function as described above. WNNs has good
generalization ability, can approximate complex functions to
some precision very compactly and can be easily trained
than other networks, such as multilayer perceptrons and
radial based networks. A good initialization of wavelet
neural networks allows obtaining fast convergence. Number
of methods is implemented for initializing wavelets, such as
orthogonal least square procedure, clustering method. The
optimal dilation of the wavelet increase training speed and
obtain fast convergence.
Wavelet function is a waveform that has limited duration
and average value of zero. There are number of wavelet
functions. In this work the Mexican Hat wavelet (Fig.1) is
used for neural network.
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Figure 1: The Mexican Hat
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The outputs of hidden neurons of

network are computed by equation (2).
Wavelet networks use three layer structure and wavelet
activation function. The structure of wavelet network is
given in Fig.2. Here (z ) are wavelet functions. The z is
calculated by the following expression.
z = (x-b) / a
(4)
where a and b are coefficients.
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Figure 2: Architecture of WNNs

After using expression (4) the output signals of hidden
layer are determined. These signals are input for the lastthird layer. The output signal of network is calculated as
n

y k   wik ( zi )

(6)

i 1

here wik are weight coefficients between hidden and output
layers, k=1,2,…,K.
After calculation output signals of the network the
training of WNNs start. In the paper backpropagation
algorithm is used for training of the parameters of wavelet
networks [17,18]. During training the dilation, translation
and weights are optimized.
III. TRAINING OF THE NETWORK PARAMETERS
The training of WNNs depends on initial values of WNNs
parameters. A random initialization of all the parameters to
small values (as usually done with neural networks) is not
desirable since this may make some wavelets too local
(small dilations) and make the components of the gradient of
the cost function very small in areas of interest. Due to the
fact that wavelets are rapidly vanishing functions, a wavelet
may be too local if its dilation parameter is too small and it
may sit out of the domain of interest if the translation
parameter is not chosen appropriately. Therefore, it is
inadvisable to initialize the dilations and translations
randomly, as is usually the case for the weights of a standard
neural network with sigmoid activation function. In general,
we need to take advantage of the input space domains where
the wavelets are not zero. An initialization for the mother
wavelet based on the input domains defined by the examples
of the training sequence.
Let [
is the domain containing the values of the kth component of the input vectors of the examples. We
initialize the vector bjk of wavelet j at the centre of the
intervals
[
.
The
translation
parameter
b jk  ( k   k ) 2 . The dilation parameters ajk are
initialized to the value (
in order to guarantee that
the wavelets extend initially over the whole input domain.
Here =0.2÷0.5. The parameters wi are initialized to small
random values between 0÷1.
Wavelet network training consists of minimizing the usual
least-squares cost function:

E

1 O
( y d  y) 2

2 p 1

(7)

Where O is the number of training samples for each class, yd
and y is the desired and current outputs of the p input vector.
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To generate a proper WNNs model, training of the
parameters has been carried out. The parameters w j (t ),

aij (t ), bij (t ) (i=1,... m , j=1,... n) of WNNs adjusted
using the following formulas.

w j (t  1)  w j (t )  

E
w j

aij (t  1)  aij (t )  

E
,
aij

E
bij (t  1)  bij (t )  
bij

(8)

(9)

Here,  is the learning rate, m is the number of input
signals of the network (input neurons), and n is the number
of wavelet rules (hidden neurons). i=1,...m; j=1,...n;
IV. IMAGE COMPRESSION USING WAVELET NETWORK
The network architecture given in Fig.2 is selected for
image compression. At first stage the image is represented
in spatial domain. After scaling and segmentation the input
and output training data is formed. These data are used to
construct the structure of WNNs. These are the selection the
number of neurons in input, hidden (wavelet) and output
layers. Both of input and output layers are fully connected to
the hidden layer. After selection of WNNs structure the
backpropagation algorithm is used to adjust the weights of
WNNs
In order to compress the image, first, we will segment it
in a set of m blocks each having I pixels. These blocks are
used as inputs for the wavelet network. A three layer feedforward wavelet neural networks is used: an input layer with
m neurons with I2 block pixels, an output layer with m
neurons and a hidden layer with k number of neurons are
used. The value of k must be smaller than m. It is affecting
the number wavelet functions used. The WNNs is trained in
order to reproduce the signals in the output that is given to
input. We denote the input block by X=(x1,….. xm) and the
output of the network by Y=(y1,…...,ym). At the end of the
training we aim having Y=X for every block presented to the
network is shown in Fig. 3.
Image Compression Algorithm includes following steps
1. Dividing the original image into SxS (in the paper we
took S=4) pixel blocks and reshaping each one into S2x1
column vector.
2. Arranging all column vectors into a matrix.

4.Choosing a suitable training algorithm, and defining the
training parameters: the number of iterations, the number
of hidden neurons and the initial conditions of WNNs;
5. Computing the output of WNNs by using input vector.
6. Determining the value of error using current output of
WNNs and target vector. If error will be acceptable
small take next input vector and go to step 5. In other
case go to step 7.
7. Performing training of the parameters of WNNs and go to
step 5.
8. Test the number of epochs. If current iteration is less than
epoch number go to step 5, in other case go to step 9.
9. Save trained parameters of WNNs,
10. Post-process parameters to obtain the compressed image
and the reconstructed image respectively.
Image compression has been done using compression
rates: 25%, 50%, 75%, and 87.50%. Simulation results are
given In Fig.4. Here the original image and reconstructed
images of peppers using Haar Wavelet Transform, Neural
Network (NNs) and WNNs are given using Compression
Ratio 50%. The training of NNs and WNNs have been
performed using 5000 epochs. In Fig.4
(a) Original image of Peppers.
(b) Reconstruction image of Peppers using Haar Wavelet.
(c) Reconstruction image of Peppers using Neural Network.
(d) Reconstruction image of Peppers using Wavelet
Network.
The performances of image compression are based on the
two following criteria: the compression rate (CR) and the
quality of the reconstruction image Peak Signal-to-Noise
Ratio (PSNR). The values of the CR, Mean-Square Error
(MSE), and PSNR of pepper image for each techniques are
presented in Table 1. Both tests are made for different
compression ratio (25 %, 50 %, 75 % and 87.5 %).
In the image compression the quality of the reconstructed
image and compression ratio are important factors. The
PSNR results of used techniques are also compared. The
analysis of the simulation results show that the WNNs that
uses Mexican hat wavelet function has obtained high
performances in contrast to classical neural networks.
During simulation the same number of epochs- 5000 is used
in each techniques. The simulation results show that the
WNNs provide more efficiency compared with the NNs and
Haar wavelet transform approach.

Figure 3: Representation of training stage.

3. Let the target matrix is equal to the matrix in step 2.
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Figure 4: Peppers images with Compression Ratio 50 %.
Table 1: The values of MSE, PSNR and Compression rate
Methods

Neural
Network

Wavelet
Neural
Network
Haar
Wavelet
Transform

MSE

PSNR

Compression
rate

0.4146
0.2353
0.25191
0.86079
0.042813
0.06252
0.2414
0.8514
0.0864
0.0732
0.2628
0.9008

51.9545
54.4146
52.1184
42.5582
53.8151
50.9188
47.5398
47.2746
64.4325
58.6543
52.7504
48.8060

25%
50%
75%
87.5%
25%
50%
75%
87.5%
25%
50%
75%
87.5%

V. CONCLUSIONS

The storage and transmission of huge mass of information is one of important problem in computer science. To solve this problem the d
algorithm the update of the parameters of WNN has been
performed. The steps of image compression are presented.
The comparative results of NNs, WNNs and wavelet
transform for pepper image are presented using different
values of comparison rates. Comparative results demonstrate
that the performance of WNNs is better than of other
techniques.
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Abstract—Data mining technique is being used in the fields
of, following the drug traffic and money laundering, finding
the relations about crimes, finding terrorist activities and
abusement of health insurance, determining the mistakes in
aircraft accidents and taking the necessary precautions.
The usage of data mining in national security field has been
a bright technique for information institutions. All around the
world, governments have produced projects and written
applications in the field of data mining in order to protect
their national securities.
In this article the application fields of data mining used in
national security will be analyzed.
Keywords—National
security,
data
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and
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I. GĠRĠġ
eri madenciliği verideki gizli örüntüleri, fark
edilmesi güç iliĢkileri açığa çıkaran ve ileriye dönük
tahmin yapılmasını sağlayan kurallar üreten veri tabanı
teknolojisi ve tekniklerinin uygulaması olarak tanımlanır.
Bugün hayatımızın adeta doğal parçası haline gelen
dijital ayrıntılar zengin veri yığınları oluĢturmaktadır.
Bankalar, kredi kartı kullanıcıları, havayolları, araba
kiralama Ģirketleri, hastaneler, sigorta Ģirketleri, internet
servis sağlayıcıları, emlakçılar, telefon Ģirketleri,
yayıncılar, kütüphaneler, iĢverenler, eğitim kurumları gibi
farklı kaynaklar tarafından sağlanan her türlü kiĢisel veri,
veri madenciliği çalıĢmalarında kullanılmaktadır.
Devlet kurumlarında siber güvenliği de içine alan ulusal
güvenlik alanında veri toplama faaliyetini geniĢletme ve bu
veriler üzerinden güçlü analizler yapma giriĢimi
baĢlatılmıĢtır. Kamu sektöründe, ilk önceleri veri
madenciliği uygulamalarına yolsuzluk ve israfın kontrolü
amacıyla baĢlanmıĢ, fakat ölçme ve değerlendirmeyle ilgili
performans programlarının geliĢtirilmeye baĢlanmasıyla
veri madenciliği farklı boyutlara ulaĢmıĢtır. Bununla
birlikte ülke güvenliğine iliĢkin alanlarda, veri madenciliği
uygulamaları açısından analiz edilecek verilerin miktar ve
konusu önemli derecede geniĢlemiĢtir [1].
Bu makalede Ulusal Güvenlik Alanında sıkça kullanılan
veri madenciliği uygulamaları ayrıntılı olarak incelenmiĢ,
yolsuzlukları önlemede veri madenciliği tekniklerinden
nasıl faydalanıldığı ile ilgili veri analiz tekniklerine
değinilmiĢ ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurum ve
kuruluĢlara önerilerde bulunulmuĢtur.

V

II. VERĠ MADENCĠLĠĞĠ UYGULAMALARI
2001 yılında Amerika BirleĢik Devletleri (ABD),
uyuĢturucu kaçakçılığı örgütü üyesi mahkûmları tespit
etmek için veri madenciliği tekniğini kullanmıĢtır. Bu

teknikte; mahkûmların yapmıĢ oldukları telefon
görüĢmelerine
ait
kayıtlar
yazılıma
yüklenerek
incelemelere baĢlanmıĢ ve mahkûmlar ile henüz Ģartlı
tahliye edilen bir mahkûm arasındaki konuĢma örüntüleri
belirlemiĢtir. Telefon görüĢmesi verilerini mahkûmların
banka hesapları ile örtüĢtürerek ortaya çıkan örüntülere
göre belirli mahkûmların konuĢmaları dinlenilmiĢtir. Bu
sayede telefon görüĢmelerinde geçen Ģifreli mesajları tespit
edilmiĢ ve uyuĢturucunun ağaç kütükleri içinde
hapishaneye sokulduğu açığa çıkarılmıĢtır.
Aynı Ģekilde terörle mücadele alanında veri madenciliği
yazılımları geliĢtirilmiĢtir. Terörle mücadele alanında
kullanılan veri madenciliği yazılımları, örüntü temelli
sorgular yürütür. Bu Ģekilde suça ve teröre iliĢkin hareket
tarzının simülasyonunu yapan modeller geliĢtirilir ve veri
tabanlarında benzer örüntüler araĢtırılır. Örüntü temelli
sorgular, ABD Hazine Bakanlığı‟nda kullanılan bir
uygulama üzerinden açıklanırsa; Bakanlıkta kara para
aklama vakalarını tespit etmek için kullanılan örüntü
temelli sorguda finansal veri tabanları incelenmekte ve
daha önce meydana gelen kara para aklama vakalarına ait
örüntüler tanımlanmaktadır. Kara para aklama eyleminde,
önce mevcut bir Ģirketin sahte görüntüsü altında finans
sistemine küçük artıĢlarla büyük miktarlarda para soktuğu,
daha sonra bu paranın pahalı ürünlerin ithalinde
kullanıldığı ve böylece paranın ülke sınırları dıĢına çıktığı
tespit edilmiĢtir. Eylemin parçaları tek baĢına Ģüphe
uyandırmaz ama örüntünün tamamı vakayı yansıtmaktadır.
ABD‟de yaĢanan 11 Eylül olayı veri madenciliği
tekniğinin Ulusal Güvenlik kapsamındaki uygulamalarını
gündeme taĢımıĢtır. Terörist eylemleri tespit etmek için
modern yazılımlar geliĢtirme fikri üzerinde bu tarihten
sonra yoğun çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Ülke güvenliğine
iliĢkin olarak ABD‟de, çok devletli anti terörizm bilgi
değiĢim programları, otomatik hedeflendirme sistemleri,
terörizm bilgilendirme ve uyarı sistemleri, bilgisayar
destekli yolcu ön izleme sistemi ve uçuĢ güvenliği sistemi
gibi pek çok alanda veri madenciliği uygulamalarından
faydalanılmaktadır [1].
A. Analiz, Yaygınlaştırma, Görselleştirme, İç görü ve
Anlamsal Geliştirme Programı
ABD Ġç Güvenlik Bakanlığı tarafından 2004 yılından
2006 yılının ortalarına kadar ABD‟nin federal gizlilik
yasaları bağlamında Amerikalıların kiĢisel verileri
kullanılması suretiyle biyolojik silahları, kitle imha
silahlarını ve teröristleri ele geçirmek için veri madenciliği
bilgisayar
sistemi
Lawrence
Livermore
Ulusal
Laboratuvarında geliĢtirilmiĢtir. Bu sistem 2003 yılında
veri tabanlarından, günlüklerden, elektronik posta
trafiğinden, istihbarat raporlarından ve diğer kaynaklardan
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bilgilerin araĢtırılması için tasarlanmıĢtır. ABD‟de terörle
mücadeleye yardımcı olması için veri madenciliği,
zamanında güvenlik bilgisinin verilmesinde yöntem olarak
kabul edilmiĢtir.
Muazzam miktardaki verinin elenmesiyle bu program,
veri desenlerini anlamsal grafikler olarak görsel bir Ģekilde
göstermiĢtir. Fakat onun federal gizlilik yasalarına dâhil
edilmesi programın sistem tasarımını baĢarısız kılmıĢtır.
Veri madenciliği programları Amerikalıların kiĢisel
bilgilerinin sadece gerekli ve yasal, özel ve uygun
kullanımlar olduğu zaman kullanılmasının sağlanması
gerekiyordu. Çok gerekli olmadıkça bu verilere gizli
bakılması bir problemdir. Mesela; isimler ve sosyal
güvenlik numaraları veri dosyasından çıkarıldığı zaman
bile beĢ haneli posta kodu, cinsiyet ve doğum tarihleri
bilgisi aracılığıyla program hala Amerikalıların %87‟sini
tanıyabilmektedir. Bu sebeple bu programın dikkatli bir
Ģekilde tasarlanmıĢ olması ve bu yasalara uyması için
Ģifrelemeyi ve diğer bilgisayar tekniklerini kullanması
gerekir.
Biri biyolojik tehditler üzerine, diğeri kitle imha silahları
üzerine, üçüncüsü de ortaya çıkan tehditleri tanımlamak
için sınıflandırılmıĢ program üzerine odaklanan ve 2004
yılı sonlarından 2006 yılı ortalarına kadar geliĢtirilen üç
pilot programın yerine herhangi gizli risk değerlendirilmesi
yapılmaksızın kiĢisel kimlik bilgileri kullanıldı. Üç pilot
program kiĢisel verilerin güvenlik açığı üzerine resmi
gizlilik etki analizleri askıya alınarak sonlandırıldı [2].
B. Terörizm Bilgi Farkındalığı (TBF) Programı
11 Eylül olaylarının ardından potansiyel terörist
tehditlerin tespit edilmesi amacıyla, ABD Savunma
Bakanlığı AraĢtırma GeliĢtirme Merkezinde Ocak 2002‟de
geliĢtirilmeye baĢlanmıĢ bir programdır. Projenin amacı,
ulusal güvenlik sorunlarında önceden haber alma, uyarma
ve karar destek sağlama olarak belirlenmiĢtir.
ABD‟de 11 Eylül 2001 terörist saldırılarından sonra
Ocak 2002‟de Savunma Ġleri AraĢtırma Projeleri Ajansı
(SĠAPA)‟nın birkaç programı terörist tehditler ile mücadele
etmek için bilgi teknolojileri uygulaması üzerine
odaklanmıĢtır [2].
SĠAPA tarafından geliĢtirilen TBF programı, ülkenin
hem içinde hem de dıĢında Amerika çıkarlarına karĢı
saldırılar planlayan terörist grupların saptanmasında
yardımcı olacak teknolojiler geliĢtirmek için, beĢ yıl içinde
gerçekleĢtirilmesi beklenen bir tahminle, üç özel araĢtırma
alanı üzerine odaklanmıĢtır. Bunlar; dil çevirisi, gizliliğin
korunması ve örüntü tanıma ile veri arama, karar destek
araçları ve geliĢmiĢ bir iĢbirliğidir. Dil çeviri teknolojisi,
hem konuĢulan hem de yazılan yabancı dillerin hızlı
analizine imkân sağlayacak ve ortaya çıkan tehditler
hakkında ipuçları için hızlı bir Ģekilde araĢtırmada
analistlere imkân verecektir. Veri arama, örüntü tanıma ve
gizliliğin korunması projeleri elde edilen bilginin yanlıĢ
kullanımının tespitinin sağlanması, yasa ve politikaların
uygulanması ve veri eriĢimi kontrol edilmesinde aynı
zamanda da terörist faaliyetler gösteren örüntüler için
büyük miktarda verinin aranmasında analistlere izin
vermektedir. Ortak muhakeme ve karar destek teknolojileri
veri paylaĢımında farklı kurumlardan analistlere imkân
sağlayacaktır [3].

TBF programının her bir bölümü bu teknolojiyi kabul
eden kurumların veri madenciliği yeteneklerini geliĢtirmesi
için bir potansiyele sahiptir. Otomatik hızlı dil çevirisi Ģu
anda mevcut olandan çok daha hızlı bir Ģekilde yabancı dil
belgeleri ve yayınların izlenmesi ve aranması için
analistlere imkân vermektedir. GeliĢtirilen arama ve örüntü
tanıma teknolojileri pasaport, kredi kartı uygulamaları, araç
kiralama, ehliyet yenileme, sabıka kaydı ve uçak bileti
satın alma gibi iĢlevsel verinin daha kapsamlı ve ayrıntılı
madenciliğine imkân verebilir. GeliĢtirilen iĢbirliği ve
karar destek araçları farklı kurumlar tarafından
yürütülmekte olan arama ve koordinasyon faaliyetlerini
kolaylaĢtırmaktadır [3].
C. Bilgisayar Destekli Yolcu Tarama (BDYT) Sistemi
Uçak saldırılarının giderek artan sayıda olması ve
kısmen körüklenmesine karĢılık Northwest Havayolları ile
Amerika Federal Havacılık Ġdaresi tarafından sağlanan bir
hibe vasıtasıyla 1996 yılında geliĢtirilmiĢtir. 1997 yılında
büyük iĢ yüklenici firmalar görüntüleme sistemi üzerinde
çalıĢmaya baĢladılar ve 1998 yılına kadar ABD merkezli
havayollarının çoğu istekli olarak bu sistemi
uygulamıĢlardır [4].
19 Nisan 1999‟da Federal Havacılık Ġdaresi ABD‟deki
uçuĢlarda bagajların güvenlik kontrolüne iliĢkin kurallar
yayınlamıĢtır. Bu kuralın bir parçası olarak; iç hat
uçuĢlarında bagajı kontrol edilen yolcuların ek güvenlik
önlemlerine tabi olmaları için Federal Havacılık Ġdaresi
onaylı BDYT sistemini kullanmak gerekli olacaktır.
BDYT sistemi yolcular tarafından verilen bilgileri
kullanan kural tabanlı bir sistemdir. Aynı zamanda yolcu
isimleri ile bilinen bir listeden teröristlerin veya Ģüpheli
teröristlerin isimlerini karĢılaĢtırmaktadır [5].
BDYT sistemi yolcuların kimliklerini ve terör bağlantısı
olan kiĢiler veya yabancı teröristlerin kimliklerini teyit
etmek için geliĢtirilen herhangi sistem olarak ABD
UlaĢtırma Güvenlik Ġdaresi tarafından tanımlanmıĢtır. Bu
sistem, yolcular tarafından sunulan isim kaydı bulunan tam
isim, adres, telefon numarası, doğum tarihi ve yolcunun
kimliğini doğrulamak için ticari kayıtlarını içeren bilgileri
göndermektedir. Bu ticari kayıt daha sonra belirli bir risk
seviyesini göstermek için yayınlanan sayısal bir puana
sahiptir. Yolcular yeĢil puan ile gösterilirse normal tarama
geçirmiĢ olurdu. Sarı puan ile yolcular gösterilir ise ekstra
bir tarama geçirmiĢ olurdu. Yolcular kırmızı bir puan ile
gösterilirse uçuĢ salonuna müsaade edilmez ve güvenliğin
dikkatini çekmektedir [5].
ABD‟de UlaĢtırma Güvenlik Ġdaresi 2004 baharı
boyunca seçilmiĢ havaalanlarında bu sistemi test etmeyi
planladı. Ancak birkaç engelle karĢılaĢıldı. Birinci engel bu
sistemi denemek için gerekli olan verinin elde edilmesiyle
ilgiliydi. Delta havayolları ülke genelinde üç havaalanında
müĢterilerinin yolcu verilerini kullanarak bu sistemi
denemeye baĢlamıĢ oldu. Diğer engel görevin yayılması
(sızma) algısı oldu. BDYT sistemi baĢlangıçta güvenli
uçuĢta tehdit oluĢturabilecek olan yüksek riskli yolcuları
görüntülemek için tasarlanmıĢtı. Ancak ABD UlaĢtırma
Güvenlik Ġdaresi, sadece yabancı teröristleri değil iç ve dıĢ
teröristleri tespit etmenin yanı sıra olağanüstü devlet veya
federal tutuklama emri olan bireyleri tespit etmek için de
kullanılabileceğini belirtmiĢtir. Aynı zamanda yasadıĢı
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yollardan ülkede bulunan bireyleri tespit etmek için ABD
Ziyaretçi ve Göçmen Durum Gösterge Teknoloji programı
ile bağlantılı olabileceği de ifade edilmiĢtir [6].
D. Devletler Arası Terörle Mücadele Bilgi Değişimi Pilot
Projesi
Projenin amacı, devlet kurumları arasında veri paylaĢımı
sağlama ve bölge bilgi paylaĢım sistemleri güvenliği ağı ile
sağlanan kaynaklar üzerinde veri madenciliği çalıĢması
yapmaktır [1].
TBF ve BDYT sistemine benzer, terörizmle ilgili
endiĢelere baĢlangıç bir tepki olarak doğan bu proje üzerine
ilk çalıĢmalar 11 Eylül 2001 terörist saldırılar ile ortaya
çıkmıĢtır. Bu proje ortak bilgi paylaĢımı ve gerçek veri
analizini kolaylaĢtırmak amacıyla baĢlangıçta Florida da
geliĢtirilmiĢtir. BaĢlangıçta bu projeye Yüksek Terörist
Faktörü ile isimlendirilen bir bileĢen dâhil edilmiĢti.
Sonraları bilgi analizi için yaĢ, cinsiyet, adres ve telefon
numaraları, sosyal güvenlik numaraları bilgileri dâhil
edilmiĢtir. Bu projeyi geliĢtiren Ģirket 120 bin isimli bir
liste üretmiĢtir ve bu listeyi Federal AraĢtırma Bürosu,
Göçmen ve VatandaĢlık Servisi, ABD Gizli Servisi ve
Florida Kolluk Kuvvetleri KuruluĢu için temin etmiĢtir [7].
Bu pilot projenin analitik temeli Gerçek Analizle Suç
Tehdit Çözümü (GASTÇ) olarak isimlendirilen bir
uygulamadır. GASTÇ, veri havuzunda devlet ve kamu
kayıtlarının sorgu tabanlı aranmasını sağlayan teknolojik
ve araĢtırmacı bir araç olarak tanımlanmıĢtır. GASTÇ
uygulaması kısmi bilgiye dayalı farklı veri setleri arasından
dinamik olarak birleĢtirilmiĢ kayıtları aramak için yetkili
kullanıcılara izin vermektedir. GASTÇ‟ da kullanılan veri
havuzu binlerce kaynaktan toplanan 3.9 milyar üzerinde
kamu kaydının karıĢımını göstermektedir. GASTÇ‟ın
içerdiği verilerin bazıları: FAA pilot lisansı, uçak mülkiyet
kayıtları, gayrimenkul mülkiyet kayıtları, Sahil Güvenliğe
kayıtlı gemiler hakkında bilgi, devlet cinsel suçluların
listeleri, federal terörist izleme listeleri, Ģirket baĢvuruları,
iflas baĢvuruları, ehliyet bilgileri, fotoğraf görüntüleri,
motorlu araç tescil bilgisidir.
Kolluk Kuvvetlerine katılan kurumlar Bölgesel Bilgi
PaylaĢım Sistemi (BBPS) üzerinden veri madenciliği
kaynağını ve bu bilgi paylaĢımını kullanmıĢtır. BBPS
programı birçok yerde faaliyet gösteren suç Ģebekelerine
yönelik olarak çalıĢmaları koordine etme ve istihbarat
paylaĢımı amacıyla altı bölgesel merkeze kurulmuĢ bir
sistemdir. BBPS programı terörizm, siber suçlar,
uyuĢturucu kaçakçılığı gibi suçlar ile mücadele etmek için
kullanılmaktadır. Bu program yaklaĢık olarak 25 yıldır
çalıĢmakta ve Kolombiya, ABD bölgeleri, Avustralya,
Kanada, Ġngiltere gibi 50 ülkede üye kuruluĢları
bulunmaktadır [8].
E. Otomatik Hedefleme Sistemi (OHS)
Araba, uçak, gemi veya demiryolu ile ABD‟ye giriĢ
yapan yolcuların görüntülenmesi için Otomatik Hedefleme
Sistemi konuĢlandırılması yapılmıĢtır. Aslında potansiyel
kargo tehditlerinin tespit edilmesine yardımcı olmak için
geliĢtirilmiĢtir. OHS, Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu
(GSKB) tarafından iĢletilmektedir. OHS, GSKB tarafından
geliĢtirilen ölçüt ve kurallara göre kargo ve yolcular için
bir risk değerlendirmesi yapar. OHS hem doğrudan

bilgileri toplar hem de çeĢitli sistemlerden diğer bilgileri
sağlar. Toplanan bu bilgiler terörizm veya diğer suç
faaliyetleri ile ilgili bireylerin potansiyel olarak aktif
ömrünü kapsayacak Ģekilde 40 yıla kadar muhafaza
edilmektedir.
ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği Kurumu, faaliyet
gösterdiği alanları, bu alanlara ait kuralları ve verileri
destekleyen kullanıcı ara yüzleri sağlayan OHS‟yi 1997
den beri kullanmaktadır.
OHS altı modülden oluĢmaktadır [9]. Bunlar:
1) OHS-Gelen (Gelen kargo ve taĢıma: demiryolu,
kamyon, gemi ve hava)
2) OHS-Giden (Giden kargo ve taĢıma: demiryolu,
kamyon, gemi ve hava)
3) OHS-Yolcu (Yolcular ve taĢıma: hava, gemi ve
demiryolu)
4) OHS-Kara (Karayolu ile gelen özel araçlar)
5) OHS-Uluslararası (Yabancı Gümrük Ġdareleri ile
GSKB‟nin iĢbirliğinde hedeflenen kargo)
6) OHS-Eğilim Analizi ve Analitik Seçicilik Programı
OHS‟nin iĢlevselliği hakkında kamuoyuna daha fazla
bilgi ve Ģeffaflık sağlanması ve önceki haberlere eriĢim
hükümleri ve saklama süresi ile ilgili belirli değiĢiklikler
yapılması öngörülmüĢtür [10]. Bunlar:
1) OHS‟deki verilerin devamı için genel saklama
süresinin 40 yıldan 15 yıla düĢürülmesi ve saklama
süresinin son sekiz yılındaki arĢivlenen verilere
eriĢmek için denetleyici onayının alınmasının
gerekliliği eklenmiĢtir.
2) KiĢilerin Yolcu Ġsim Kaydı (YĠK)‟nın toplanması ve
Gizlilik Yasası kapsamında söz konusu verilerin
yönetici eriĢimine sahip olarak korunmasına izin
verilmiĢtir.
3) Hava taĢıyıcılarından toplanan verinin türünü daha
doğru bir Ģekilde yansıtılması için OHS-Yolcu
modülündeki
toplanan
YĠK
verilerinin
sınıflandırılması ve korunması netleĢtirilmiĢtir.
F. Ulusal Güvenlik Ajansı Terörist Gözetim (UGATG)
Programı
Telefon çağrı bilgilerinin paylaĢımı ve analizlerini
yapmak için geliĢtirilen sınıflandırılmıĢ UGATG
programının varlığı ilk kez Kasım 2005 yılında ortaya
çıkmıĢtır. Hem iç güvenlikte veri madenciliğinin yaygınlığı
hem de terörizmle mücadele bilgi paylaĢımı ve analizinde
ülkenin istihbarat ve kolluk kuvvetleri kurumlarının
yeterliliği hakkında artan kaygılar bu program boyunca
tartıĢılmıĢtır.
Bu
program
hakkındaki
ayrıntılar
sınıflandırılmasına rağmen, UGATG programı El-Kaide,
iliĢkili terörist gruplar ve bağlantısı olan bireylerin
iletiĢimini hedefleyen özel bir amaç ile sadece uluslararası
aramalar üzerinde odaklanmıĢtır. Bu programın amaçları
aĢağıdaki gibi sıralanabilir [11]:
1) Bu program sadece ABD‟nin dıĢına yerleĢmiĢ olan bir
grubun haberleĢmesine uygulanır.
2) ĠletiĢimi gerçekleĢtiren taraflardan birisinin El-Kaide
üyesi veya El-Kaide ile bağlantılı örgüt ütesi olduğuna
inanılır ise sadece haberleĢme engellenir.
3) Bu program, Elektronik iletiĢim yoluyla kendi
hareketlerini kontrol etme ve ABD‟nin içine sızma
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hareketi güden yabancı ajanlar gibi El-Kaidenin
önemli bir taktik hedefi için tasarlanmıĢtı.
4) UGATG programı faaliyetleri yaklaĢık her 45 günde
yeniden yetkilendirilmekte ve gözden geçirilmektedir.
G. Büyük Veriden Yeni İstihbarat (BVYİ) Programı
Bu proje, geniĢ verilerle çalıĢmak üzere kullanılacak veri
madenciliği ve veri analizi araçlarının geliĢimine
odaklanmıĢtır. Burada geniĢ veri ifadesi, 1 katrilyon byte
ve daha fazlasını ifade eden büyüklükte ve ses, video,
yapılandırılmamıĢ metin, grafik, diyagram, resim, harita,
denklemler, kimyasal formüller ve tablolar gibi çeĢitli
biçimlerdeki karmaĢık veriyi ifade etmektedir [1].
BVYĠ programı veri madenciliği geliĢimi ve büyük
veriler ile çalıĢırken kullanılıyor olan analiz araçları
üzerine odaklanmıĢtır. Yeni istihbarat önceden bilinen
değil harekete geçirici bilgi anlamına gelir. Büyük veri
özellikle genel veri analiz araçları ve yöntemlerine zorluk
çıkaran özellikteki veri anlamına gelir. Bu özellikler
heterojenlik ve karmaĢıklık gibi olağandıĢı değerleri
içerebilir. Bir petabyte (bir katrilyon byte) veya daha
büyük veri setleri kitlesel (muazzam) veri olarak kabul
edilir. Çok çeĢitli biçimler içinde seçenekler içeren veya
çok heterojen olan (yapısız metin, konuĢma metni, ses,
video, grafik, diyagram, resimler, haritalar, kimyasal
formüller gibi) daha küçük veri setleri aynı zamanda
“kitlesel” olarak izah edilebilir. Elektronik haberleĢmenin
hem hacmi hem de ortalamasının giderek artması ile daha
karmaĢık araçlar için gereksinimin yoğunlaĢacağı
beklenilmektedir [12].
H. Veri Analizi ve Ticari Şeffaflık için Araştırma (VATŞA)
Sistemi
Ticari ġeffaflık Sistemi tarafından kullanılan baĢlıca
otomatik araĢtırma aracıdır. Kara para aklama, kaçakçılık,
vergi kaçırma gibi faaliyetlerin göstergeleri olan
anormallikleri ve finansal usulsüzlükleri belirlemek üzere
ithalat, ihracat verilerini ve finansal verileri incelemektedir
[1] .
VATŞA sistemi Federal Ajanslar ve ABD Hazine Mali
Suçları Ġcra ġebekesi bölümü tarafından toplanan ticari
verileri kullanmaktadır. VATŞA sistemi incelenmesine izin
verilebilen istatistiksel anormal iĢlemlerin tespit
edilmesinde ticari ve finansal verileri kullanır. Bu sistem
araĢtırmacı için anormalliklerin tespiti ve analizini
otomatikleĢtirerek araĢtırma sürecini daha verimli kılmak
için tasarlanmıĢtır. VATġA sistemi bağımsız (yani baĢka
bir bilgisayar sistemine bağlı olmayan) bir sistemdir ve
herhangi bir sistemden doğrudan elektronik iletim yoluyla
herhangi bir veri almaz. VATŞA sistemindeki veri öncelikle
uluslararası ticaret ve finansal iĢlemler ile ilgilidir.
VATŞA sistemi anormallikleri ve diğer Ģüpheli iĢlemleri
tespit etmek için finansal verileri analiz etmede hazır
satılan ticari yazılımı kullanır. Bu yazılım uygulaması
deneyimli araĢtırmacılar için tasarlanmıĢtır. Kullanılan üç
yazılım aracı (bağlantı analizi ve özel istatistiksel
algoritmaları kullanan çizelge ve grafik araçları)
yapılandırılan ve yapılandırılmayan veri analizine imkân
sağlar. Bu program araĢtırmacıların giderek daha da
büyüyen veri setlerinin kendi özel bilgi ve uzmanlıklarına
uygulanmasını kolaylaĢtırır [13].

İ. Ulusal Yargı Projesi (UYAP)
Yüksek yargı organları ve yargı için bilgi temininde
vazgeçilmez özellikte bulunan kurumlar da sisteme dâhil
edilerek, Adalet Bakanlığı Merkez TeĢkilâtı ile birlikte tüm
mahkemeler, Cumhuriyet baĢsavcılıkları ve icra dairelerini
içine alacak Ģekilde Türkiye geneli için geniĢ bilgisayar ağı
(WAN) kurma ve uygulama geliĢtirme çalıĢmalarına
UYAP proje çatısı altında baĢlanmıĢtır. E-devlet
mekanizmasının gereksinimleri karĢılayacak Ģekilde bir ekurum uygulaması olan UYAP, adaletin daha ekonomik,
hızlı ve gecikmeksizin yerine getirilerek vatandaĢın
mağdur olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adli
Sisteminin iĢleyiĢinin güvenirliğini ve doğruluğunu
koruyarak, yargıya hız kazandırmaktadır. Merkez ve taĢra
teĢkilatındaki veriler bilgisayar ortamında takip edilerek
istenildiği Ģekilde istatistiksel bilgilere doğru, güvenilir ve
hızlı ulaĢılabilmesi sağlanmıĢtır [14].
Proje, fonksiyon açısından tüm yargı süreçleri ve
bakanlık hizmet süreçleri kapsayacak Ģekilde 5 ana gruba
ayrılmıĢtır. Her grupta bulunan modüllerin projeye
kazandıracağı yetenekler ayrı ayrı tasarlanmıĢtır. Örneğin
Ortak Uygulama Yönetim grubunda bulunan Karar Destek
Sistem ve Bilgi Bankası modülü, projeye hâkimin karar
verebilmesi için gerekli her türlü bilgi ve belgenin
sağlanması, usul hatalarının en aza indirilerek hem
mahkemelerin, hem Yargıtay'ın iĢinin azaltılması,
davaların erken bitirilerek vatandaĢın bir an önce hakkına
kavuĢmasını gibi e-devlet kapsamında belirtilen yetenekler
kazandırmaktadır [15].Projenin hedefleri:
1) Doğru bilgiye en kısa zamanda ulaĢılarak doğru
kararlar alınıp, sevk ve idarenin en verimli Ģekilde
yerine getirilebilmek,
2) Merkez ve taĢra teĢkilatındaki veriler bilgisayar
ortamında takip edilerek istenildiği Ģekilde istatistiksel
bilgilere doğru, güvenilir ve hızlı ulaĢılabilmesi (Veri
madenciliğinin
yapılması,
suç
haritalarının
oluĢturulması, vb.),
3) Yargı sürecinde karar verilmesini destekleyecek
sorgulamaların elektronik ortamda yapılabilmesi ve
karar verilmesi sürecinin hızlandırmak,
4) Bilgi Bankası çerçevesinde mevzuat (kanun, tüzük,
yönetmelik),
içtihatlar,
tebliğler
genelgeler,
mütalaalar, emsal yazı ve metinler, Ģablon yazılar,
benzeri bilgilere ve diğer bu tür yayınlara sistem
üzerinden eriĢimin mümkün olabilmesi ve bunların
kronolojik olarak takip edilebilmek.
III. YOLSUZLUKLARI ÖNLEMEDE VERĠ
MADENCĠLĠĞĠ
Ticari iĢlemlerin internet üzerinden gerçekleĢtirildiği
günümüzde yolsuzluk önemli bir olgu haline gelmiĢtir.
Veri madenciliği bağlamında yolsuzluklarla mücadele;
geniĢ bir alanda eldeki araçların etkili kullanımını esas alan
istatistik ve yapay zekâ tekniklerinin yoğun bir Ģekilde
kullanıldığı bilgi yoğunluklu karmaĢık bir süreçtir.
Yolsuzluk ve yolsuzlukla ilgili aktiviteler hakkındaki
deliller, muazzam miktardaki veriler arasında parçalar
halinde gizlenmiĢ bulunmaktadır. Veri analiz teknikleri
yolsuzlukları önlemede etkili bir mücadele vermeyi
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sağlayacak, kayıpları önleyecek ve yolsuzluk yapanların
delilleriyle
birlikte
yargıya
teslim
edilmesini
kolaylaĢtırabilecektir. Ayrıca veri madenciliği tekniklerinin
kullanılmasıyla, büyük boyuttaki veriler üzerinde hızlı
kontroller yapılarak kurumlardaki veritabanının %100
oranında denetlenmesi, denetimlerde daha fazla etkinlik ve
verim artıĢının sağlanması mümkün olmaktadır.
Yolsuzluk, kontrolü ve önlenmesi zor olan önemli bir
problemdir. Yolsuzlukların ortaya çıkarılması kolay
olmamakta, yolsuzluk olaylarının her birinin titiz, kapsamlı
ve hızlı algoritmalar yardımıyla doğru bir Ģekilde
tanımlanması gerekmekte, ayrıca her yolsuzluk olayına
iliĢkin ayrı bir sınıflandırma gerekmektedir. Yolsuzluk
olgusu sürekli değiĢen ve duruma göre uyarlanabilen bir
suç çeĢidi olduğu için, yolsuzluğu ortaya çıkarabilecek ve
önleyebilecek kabiliyette tasarlanmıĢ veri analiz metotları
kullanılmalıdır. Pek çok kurum ve kuruluĢ değiĢik
alanlardaki yolsuzluk suçlarının tespitinde, uygulanabilir
ve mükemmel çözümler üreten metotların geliĢtirilmesine
çalıĢmaktadır. Bu bağlamda veri madenciliği, veri
tabanındaki bilginin keĢfedilmesi, istatistik ve öğrenme
makinesi gibi alanlarda değiĢik metotlar geliĢtirilmektedir.
Yolsuzluğu önlemede ticari mahiyette pek çok araç
geliĢtirilmiĢ ve değiĢik türde farklı teknikler kullanılmaya
baĢlanmıĢtır [16].
IV. VERĠ ANALĠZ TEKNĠKLERĠ
Yolsuzluğu önlemede ticari mahiyette pek çok araç
geliĢtirilmiĢ ve değiĢik türde farklı teknikler kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Ancak yolsuzluk türlerinin tamamıyla mücadele
edilmesine yarayan bütünleĢmiĢ bir araç bulunmamaktadır.
Yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında iki tür teknik kullanılmakta
olup, bunlar istatistiksel teknikler ve yapay zekâ teknikleridir.

A. İstatistiksel Veri Analiz Teknikleri
Kullanılan en önemli istatistiksel veri analiz teknikleri:
1) Yolsuzlukları ortaya çıkarmak için veri öniĢlemci
teknikleri, onaylama teknikleri, hata düzeltme
teknikleri, eksik veya yanlıĢ verileri doldurma
teknikleri,
2) Hesaplamalar için değiĢik türden ortalama alma, sıklık
derecesi, performans metre, olasılık dağılımı v.b.
istatistikî parametreler (Örneğin ortalama yöntemiyle
telefon aramalarının ortalama süreleri, aylık veya
günlük aranan numara sayısı, ödemesi geciken
ortalama fatura sayısı),
3) DeğiĢik iĢ aktivitelerinde model veya ihtimal
dağılımları belirleme, değiĢik parametre dönemlerinde
veya olasılık dağılımlarında iĢ aktiviteleri belirleme
teknikleri,
4) Kullanıcı profillerini hesaplama (kullanıcıların
sınıflandırılması
ve
değiĢik
kategorilerdeki
düzenlemeler) ve bu profillerin istatistiksel
karakterlerini belirleme (parametre dönemleri, ihtimal
dağılımları v.b) teknikleri,
5) Zamana bağlı verilerde zaman serileri analizleridir.
Bunlara ilaveten iĢ yaĢamındaki verilerin ve faaliyetlerin
yapısını hızlı bir Ģekilde anlaĢılmasına yarayacak ve
personel gözetiminde yardımcı olacak destek araçları da
mevcuttur. Bu araçlar; önceden hazırlanmıĢ sorgular, rapor
özetleri, değiĢik formlardaki verilerin görselleĢtirilmesi,

erken uyarı göstergelerine ait filtre yazılımları, alarm
durumu v.b. araçlar Ģeklinde sıralanabilir. Genellikle bu
teknikler
bireysel
uzmanlık
ve
aktif
katılım
gerektirmektedir. Ayrıca, bu teknikler bir tür tekrarlanan
yol içinde kullanılmakta, Ģüpheli iĢlemin ilk tanımlandığı
yeri, kurbanları, Ģüphelileri ve diğer yöntemleri öğrenme
amaçlı olarak daha ileri düzeyde soruĢturma yapmak ve
delil toplamak amacıyla kullanılmaktadır [17].
B. Yapay Zekâ Teknikleri
Yolsuzluklarla mücadele bilgi yoğunluklu bir aktivitedir.
Bundan dolayı, yapay zekâ tekniklerinden bilgi tabanlı
tekniklerin
uygulanması
en
doğal
yöntemdir.
Yolsuzluklarla mücadelede kullanılan yapay zekâ
tekniklerinden en önemli olanları:
1) Veri madenciliği alanında kullanılan sınıflandırma,
kümelendirme, verileri parçalara ayırma, veriler
içindeki birlikleri ve kuralları otomatik olarak bulma,
ilginç kalıpları bildirme gibi konuları kapsayan
teknikler,
2) Yolsuzlukları ortaya çıkarmada Ģifreleri çözmeye
yönelik olarak hazırlanmıĢ sistemler,
3) Belli kuralar manzumesi içindeki yolsuzlukları
denetlemek için hazırlanan uzmanlaĢmıĢ Ģifreleme
sistemleri,
4) Tahmin analizlerini kullanarak iliĢki kalıplarını
tanımlama, sınıflandırma, kümeleme, özetleme,
optimizasyon, Ģüpheli davranıĢları otomatik olarak
(denetim olmaksızın) ayırt etme ve verilen girdileri
birleĢtirip iliĢkileri tanımlama teknikleri,
5) Belli vasıftaki yolsuzlukları otomatik olarak
tanımlayan öğrenen makineler tekniği,
6) ÇeĢitli kaynaklardan gelen bilgilerin tümünü birden
aynı anda iĢleme tabi tutarak, belli tipteki Ģüpheli
iliĢkileri model kalıplarından öğrenebilen ve bunları
daha sonra denetlemek için kullanan yapay sinir ağları
(neural network).
Bunlara ilaveten yolsuzlukları denetlemek için
geliĢtirilmiĢ Bayesian ağları (Bayesian Networks), karar
ağaçları (decision trees), kendi kendine organize olan ağlar
(self-organizing maps) ve dizi birleĢtirme gibi diğer
teknikler de kullanılmaktadır [17].
V. SONUÇ VE ÖNERĠLER
KuruluĢlar ulusal güvenliklerini tehdit eden terör,
yolsuzluk, uyuĢturucu, kara para gibi alanlarda örüntü
temelli veri analizi yaparak çeĢitli Veri Madenciliği
uygulamaları geliĢtirmiĢlerdir. 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra terörle ilgili Veri Madenciliği
uygulamaları daha hız kazanmıĢ ve veriler arasındaki
örüntülerden yola çıkılarak terör Ģüphesi olan eylemler ve
teröristler daha kolay tespit edilebilmiĢtir.
Veri madenciliği yazılımlarını yapan kuruluĢlarla ve veri
tabanının sahibi ve kullanıcısı olan kuruluĢların farklı
kuruluĢlar olması durumunda, veri madenciliğinin birlikte
iĢlerliği sorunu ortaya çıkmaktadır. Veri madenciliği
alanında karĢılaĢılan ve üzerinde en çok tartıĢılan konu ise,
verilerin biriktiriliĢ amacından farklı bir biçimde
kullanılıyor olmasıdır. Veri kaynaklarının verilerin
oluĢturulma amacından farklı bir Ģekilde kullanılması, özel
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hayatın gizliliği (mahremiyet) ilkesinin çiğnendiği
iddialarını gündeme getirmektedir.
Veri madenciliği projelerinin bireysel özgürlüklere zarar
verdiğini düĢünenlerin bir takım endiĢeleri bulunmaktadır.
Bu endiĢeler; devletin mevcut verileri etkin bir Ģekilde
analiz etmesinin bireysel verilere eriĢmeyi cazip hale
getirmesi ve daha geniĢ çapta verinin toplanarak devletin
bireylerin hayatını etkileme gücünün daha da artacak
olmasıdır.
Veri gözetimi veya veri madenciliği olarak adlandırılan
aktivitelerden beklenen sonuçların alınabilmesi için
gözetim faaliyeti ile özel hayatın gizliliği prensibi
arasındaki dengenin iyi ayarlanması gerekmektedir.
KuruluĢların gerek yolsuzluklarla mücadelede, gerekse
daha iyi hizmet sunabilmek ve kaynaklarını en uygun
seviyede kullanabilmek için; ellerindeki veri yığınlarını
ideal düzeyde değerlendirmeleri, veri madenciliği alanında
geliĢtirilen teknik ve teknolojilerden azami derecede
faydalanmaları gerekmektedir.
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Sanal Dünyada Çocukları Bekleyen
“Türkiye‟de Çocuk Pornografisi ile Mücadele”
Ruşen ÖZKAN
İstanbul/Turkiye, arusenozkan@gmail.com
Abstract— Child sexual abuse is documented sexual assault
on children. It consists of a completely different type of
material than adult pornography. The variety of ways this
content can be distributed today very much makes it an issue
that needs all of us to step in and take action against it.
According to police reports the children in the photos and
videos are becoming increasingly younger, and the images
increasingly more gruesome. There are even images out there
depicting penetration of infants. Turkey is a bridge country so
there are so related issues. We have to think that all of children
as ours. I want to stress for concern over the term “child
pornography” as it does not accurately convey what the images
and moving pictures really are: crime-scene images of a child
being sexually exploited, abused, molested, assaulted, raped etc.
Because the Internet has become the most widely used method
of child pornography distribution this problem must be handled
by governments and international co operation.
Keywords—Child, sexual-abuse, child-porn, protection

I. GİRİŞ
ZELLİKLE bilişim teknolojilerinin hayatımıza girmesi
ile o denli büyük sorunlar var ki, vicdan sahibi birinin
duyarsız kalması imkansız hale gelmektedir, diğer yandan
sorunların çokluğu ve çeşitliliği de hangisine öncelik
verileceği ve nasıl yapılacağı hususunda tereddütler
doğuruyor. Bu cümleden hareketle bunca yıllık çalışma bana
şunu öğretti, hangi alanda çalışırsa çalışılsın öncelikle genel
resmi net görmeli ve ondan sonra da dikkati özel bir alana
yönlendirmeli.
Bende bu çalışmada öncelikle “Çocuklarla ilgili sorunlar”
üst başlığından başlayıp, “çocuklar ve bilişim” başlığı ile
genel olarak bilişim dünyasında çocukları bekleyen
sorunları, daha sonra da en ciddi sorun olarak gördüğüm 5
yılda nerede ise 2 katı büyüyen “çocuk pornografisi”
konusunu ele almayı doğru buldum.

Ö

II. DURUM TESPİTİ
Dünya genelinde yaşayan insanların yaklaşık % 33 luk
kısmının kullandığı internet, çok farklı amaçlar için
kullanılmaktadır. Internet kullanımı oldukça faydalı müspet
amaçlara matuf olabilir. Bu faydalar ayrı bir değerlendirme
konusu olup, burada olumsuz tarafları üzerinde duracağız.
İnternet belki hepimiz tarafından bilgiye ulaşım için
büyük bir aracı olarak görülse de söz konusu çocuk
pornografisi olduğunda bu sıklıkla kullanılan ve kolay
ulaşımı sağlayan tehlikeli bir silaha dönüşmektedir.
Çocuklara çeşitli yollarla ulaşan en hafif tabirler bu suçlular

bilişim teknolojilerini her türlü olanağı ile kullanmaktadırlar.
Google
firmasının
Trend
uygulaması
sayesinde
öğrendiğimize göre; dünyada “child porn” ile ilgili en çok
arama yapılan yerler listesinde ilk on ülkeden biri
olduğumuz ve İstanbul‟un da şehir olarak bu listede yer
aldığını görmekteyiz.[1] Bu arama “child porno” şeklinde
yapıldığında ise 10 ilden 4 tanesi ilk dört sırada yer aldığını
ve Türkiye‟nin en çok arama yapılan 3. ülke olduğu
görüyoruz[2] ki bu durum sözkonusu hususu dikkatle
irdelememiz ve gerekli tedbirleri almamızı gerektiği
sonucuna bizi ulaştırmaktadır.
III. PROBLEM TANIMI
Her şeyden önce eldeki verileri sağlıklı bir şekilde
derlemek ve resmi net görmek gerekmektedir. Bu veriler
özetle şöyledir:
 1 milyonun üzerindeki internet sitesinde çocuk
pornografisi materyalleri bulunuyor,
 20 milyar usd‟nin üzerinde olan bir çocuk pornosu
endüstrisi (!) nden söz ediyoruz,
 BM raporlarına göre günlük en az 200 yeni resim/video
ekleniyor ve bunların tamamına yakını yeni çocuklar,
 IWF‟nın 2009 yıllık raporunda bu çocukların
%72‟sinin 0-10 yaş aralığında, %23 „unun 6 yaş veya
altında, %3‟unun 2 yaş altı olduğu, % 44‟unun tecavüz
veya işkence içerdiği belirtilmiştir.
 İçeriklerin hazırlandığı yerler çok farklı olmakla
beraber sunucuların bulunduğu ve bu içeriklerin host
edildiği yerler; %53 ABD, %28 Rusya, %7 Avrupa, %
7 Asya ve % 5 diğer şeklinde
 İstanbul'un işlek merkezleri Kadıköy ve Tahtakale'de
çocuk pornosu CD'leri (yerli yapımlar) sokakta
pazarlanıyor.
 Netclean ölçümlerine göre Dünyada 4.500.000 kişi
internette çocuk pornosu içeriklerini izliyor. BM bu
raporları tahmini olarak 750.000 şeklinde verdi.
 Bu kişiler çoğunlukla www, url kullanmıyorlar; P2P,
USB-sticks ve/veya Newsgroups kullanıyorlar.
 Türkiye‟de 200.000 civarında bir sayıda çocuk pornosu
içeriklerinin takipçisi olduğu düşünülmektedir.
 Emniyet Bilişim ve Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı 2010 yılında şikâyete dayalı olarak 23 bin
porno siteye erişimi kapattı. Bunların 15 bini çocuk
pornosuydu.
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 Kontrolün en fazla olduğu ülke İsveç, ona rağmen
yıllık ortalama İsveç‟te 3500 üzerinde çocuk pornosu
rapor ediliyor. Bunun gerçek verilerin çok altında
olduğu dikkate alındığında alınması gereken yolun ne
denli uzun olduğu görülecektir.
 Ortalama İnternette pornografik içerikle karşılaşma
yaşı 11 dir.
 Birinci İstanbul Çocuk Kurultayı‟na sunulan, kız
çocuklarının fuhuş sektöründe çalıştırılmasıyla ilgili
rapor ise, ”Türkiye Uzak Asya‟ya mı benzemeye
başladı?” sorusunu akla getirmektedir. Ülkemizde de,
Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Öğretim üyeleri Prof. Dr. Esin Kuntay ile Doç. Dr.
Güliz Erginsoy‟un hazırladıkları raporda, araştırmaya
konu teşkil eden 30 çocuktan birinin ilk cinsel
deneyinin 10 yaşında gerçekleştiğinin ortaya çıkmış
olması araştırmayı yapanları bile şaşırtmıştır.
 Sadece İstanbul‟da çocuk yaşta sayılan ve fuhuş yapan
çocukların sayıları, 500‟ü bulmakla
 Dünyada saniyede 40 bebek doğuyor. Çalışan 246
milyon çocuktan yarısı, kötü koşullarda, hayati tehlike
altında bulunuyor. Her yıl bu işlerde çalışan çocukların
22 bini yaşamını yitiriyor. Kaçırılan ve köle olarak
kullanılan 8.5 milyon çocuğun bir çoğu, fuhuşa
zorlanıyor, pornografik filmlerde kullanılıyor.
 Binlerce pornografik içerik linkleri için kullanılan
isimler çoğunlukla Pokemon, Action Man, Pepee vb.
26 çizgi film karakteri
 15-17 yaş arasının hard-core içeriğe muhatap
olanlarının oranı % 80
 8-16 yaş arası pornografik içerikle muhatap olanların
oranı %90 (çoğunlukla ödev yaparken vb.)
 Takip edilen/yakalanan faillerin ellerindeki
o içeriklerin %83‟ude 6-12 yaşla ilgili;
o %39‟u 3-5 yaşla ilgili;
o %19‟unda 3 yaşın altındaki çocuklar ile ilgili
görüntüler bulunmuştur.
o Görüntülerin %80‟inin üzerinde bir oranda
çocuklara oral/anal aktivite yaptırıldığı,
o %20‟den fazlasında ise tecavüz, şiddet ve esaret
içerdiği saptanmıştır.
Genel resmin bu denli kötü olduğu bir ortamda yapılması
gerekenlere dair oldukça ciddi çalışmalar ortaya
gerekmektedir

 Koruma ve tespit için gerekli teknik alt yapının
oluşturulmuş olması (hiç bir tespit mekanizmamız yok,
şikayet üzere takip var)
 İdari süreçlerin ne denli efektif olduğu (yakalasa bile
işlem yapamayan bir idari süreç var)
 ISP lerin ne kadar destek verdiği (ilave bir yatırım
gerekçesi olarak görüyorlar ve yasal olarak
zorlanmadıkları sürece –özgürlüklerin kısıtlandığı
eleştirisinden de kaçındıkları için- bu konuda yatırım
yapmıyorlar).
Görülmektedir ki, çocuk pornografisinin engellenmesi
için Internet‟in yasal düzenlenmesinde tek başına etkin
olacak bir yöntem ve araç yoktur. Çözüme, üç alanda
yürütülecek uluslararası düzeyde işbirliği ve koordinasyonla
ve “birlikte düzenleme”yle ulaşılabilir.
 Bu alanlardan birincisi ilgili yasalarda ve bu konuya
dair çerçeve yasal düzenlemeler,
 ikincisi ilgili kurum ve kuruluşlara dair yapılan
düzenlemeler (örneğin Internet servis sağlayıcıların etik
kurallarını belirlemeleri); “öz-düzenleme”,
 üçüncüsü de uluslar arası hukuka uygunluk ve
işbirliğinin sağlanması ki bunun da özü, ulusal ve
uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve yasalara
saygıdan geçiyor, böylesi bir “birlikte düzenleme”nin
açıklık, şeffaflık, tutarlılık ve hesap verilebilirlik
ilkelerine sadık kalınarak yapılması, getirilecek
tedbirlerin suçla orantılı ve uluslararası diğer
düzenlemelerle uyumlu olması önemli.

IV. YASAL MEVZUAT
Uluslar Arası Mevzuat Örnekleri
 Çocukların cinsel suiistimali ve çocuk pornosu ile
mücadele hakkındaki Avrupa Birliği Konseyi Çerçeve
Kararını (2004/68/JHA),
 ceza muhakemesinde mağdur mevkii hakkındaki
Avrupa
Birliği
Konseyi
Çerçeve
Kararı
(2001/220/JHA)
 İnsan ticaretiyle mücadele hakkındaki Avrupa Birliği
Konseyi Çerçeve Kararı (2002/29/JHA)
 Çocukların Malen Cinsel Suiistimaline karşı 1. Dünya
Kongresi'nde (27-31 Ağustos 1996) kabul edilen
Stockholm Bildirgesi ve Eylem Planı,
 Çocukların Malen Cinsel Suistimaline karşı 2. Dünya
Kongresi'nde (17-20 Aralık 2001) kabul edilen
Yokohama Küresel Bildirgesi,
 Çocukların Malen Cinsel Suistimaline karşı 2. Dünya
Kongresi'ne hazırlık Konferansında (20-21 Kasım
2001) kabul edilen Budapeşte Bildirgesi ve Eylem
Planı,
 Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüsüne Karşı 1.
Dünya Kongresi‟nde benimsenen Bildirge ve Eylem
Gündemi, Stockholm, İsveç, 27-31 Ağustos 1996

Ülkelerin bu durumdaki hali değerlendirilirken
aşağıdaki parametrelere bakılmaktadır;
 Mevzuatta çocuk pornografisinin (internet dahil tüm
türleri ile) tanımlanmış olması (bizde yok)
 Bu hususun özel olarak uzmanlarınca ele alınıyor
olması (bizde uzman sayısı çok çok az, ama tecavüze
uğrayan çocuğa tatbikat yaptıran zihniyet var)
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 Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları
Üçüncü Zirvesinde benimsenen Varşova Bildirgesi ve
Eylem Planı, Varşova, 16-17 Mayıs 2005
 “Çocukların cinsel sömürüye karşı korunmaları”
Avrupa ve Orta Asya Konferansı‟na katılan ülkeler
tarafından benimsenen Taahhüt ve Eylem Planı,
Budapeşte, 20-21 Kasım 2001
 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Çözüm Kararı
olan S-27/2 "Çocuklara uygun bir dünya“
 Monaco Konferansı (4-5 Nisan 2006) ile başlatılan
Üçüncü Zirve ile kabul edilen "Çocuklar için ve
çocuklar ile bir Avrupa inşası“ programı
 Çocukların ve Ergenlerin Cinsel Sömürüsünün
Önlenmesi v e Durdurulması Rio de Janeiro Bildirgesi
ve Eylem Planı (2008)
 Çocuk Haklarının Kullanılması Avrupa Sözleşmesi‟ni
(ETS No. 160),
 İnsan Kaçakçılığına Karşı Eylem Sözleşmesi‟ni
(CETS No. 197)

Ülkemizdeki Ulusal Yasal Düzenlemeler
 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;
o "İnsanlığa karşı suçlar" başlıklı 77,
o "insan ticareti" başlıklı 80,
 Küçüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi,
ülkemiz tarafından 26.06.1974 tarihinde imzalanmış
 Küçüklerin Korunması Hususunda Makamların Yetkisi
ve Uygulanacak Kanuna ilişkin Sözleşme 2029 sayılı
kanunla
04.01.1977
tarihinde
kanunlaşarak,
24.10.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 Ülkemizde çocukların her türlü cinsel suistimal ve
cinsel istismardan korunması ve çocuk pornosu ile
mücadele de 25.10.2007 tarihli Cinsel Suistimale ve
Cinsel İstismara Karşı Çocukların Korunmasına Dair
201 Nolu Avrupa Konseyi Sözleşmesi‟ni aynı yıl
imzalamıştır.
 Çocuk Koruma Kanununun uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan ve denetim
altına alınmasına karar verilen, korunma ihtiyacı olan
ve suça sürüklenen çocuklar hakkında yürütülecek
uygulamalar ile sosyal inceleme raporlarına ve suça
sürüklenen çocukların soruşturma ile yargılama
usullerine ilişkin kuralların uygulanmasına ve bu
konuyla ilgili olarak görev yapanların hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitimine dair usul ve esasları kapsayan
"Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına ilişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 24.12.2006
tarihli Resmî Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
 5187 sayılı Basın Kanununun 21. maddesinde, süreli
yayınlarda, onsekiz yaşından küçük olan suç faili veya
mağdurların, kimliklerini açıklayacak ya da
tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapma suç
olarak düzenlenmiş ve bu düzenlemelere aykırı yayın
yapanlar hakkında para cezalarının uygulanacağı
hükme bağlanmıştır.
 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanunun 4. maddesinde çocukların
korunmasına yönelik uyulması gereken yayın ilkeleri
belirlenmiş; 33. maddesinde, aykırı yayın yapan özel
radyo ve televizyonlara Kanunda belirtilen sınırlar
dâhilinde idarî para cezasının uygulanabileceğine
ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle
Töre ve Namus Cinayetleri'nin Önlenmesi için
Alınacak Tedbirler" konulu, 2006/17 sayılı genelgede
belirtilen önerilere ilişkin olarak başlatılacak
çalışmalarda koordinasyon görevi "çocuğa yönelik
şiddet" konusunda Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. Bu bağlamda,
SHÇEK Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili tüm
detayların ele alındığı bir ulusal eylem planı
hazırlanmasını öngörmektedir. Bu planın kapsamlı bir

Uluslar Arası Tespit ve Takip Sistemleri
 Ülke sathında, çocuk ve suçlu bazında ayrı ayrı
analizler yapılmaktadır
 Bölgeye/şehre göre kültürel ve yerel değerler dikkate
alınarak çalışmalar yürütülmektedir
 Her suç türü ve her mağdur için kendine özgü şartlar
dikkate alınarak özel süreçler tanımlanır

Şekil 1: Interpol Destekli Netclean Tespit Ağı
 Tüm vakalara dair veriler tek bir merkezde toplanır ve
genel ilkeler analiz edilerek ilgili ekiplere düzenli
bilgilendirmeler yapılır.
 Tüm çalışmalar kolay erişilebilir, her türlü görsellikle
desteklenir, bilişim teknolojilerinin olumlu yanları
sonuna kadar kullanılır. ABD‟nin suç haritası mantığı
buna güzel bir örnek teşkil etmektedir.
 Ulusal bazda koordinasyon ve uluslararası çalışmalara
ilgili başlıklara dair muhatapların belirlenmesi ve
ulusal eylem planın hazırlanması
 4 ana bileşen birbirini tamamlayan parçalar
hükmündedir;
Teknik Altyapı,
Yasal Altyapı,
Uluslar arası İşbirliği, Güçlü Operasyonlar
 Uluslar arası işbirliği bu işin olmazsa olmazıdır.
Teknolojinin ve özelliklede internetin evrenselliği bunu
doğal bir netice olarak vermektedir.
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şekilde hazırlanabilmesi için ülkede farklı alanlarda ne
tip çalışmaların yapıldığı ve bunlara ek olarak nelere
ihtiyaç duyulduğuna yönelik bir durum analizi
yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, ilgili tüm
tarafların görüşlerinin alındığı bir rapor hazırlanması
ve bir toplantı yapılması planlanmaktadır. Bu
kapsamda UNICEF ile işbirliği içerisinde "Çocuğa
Yönelik Şiddetin Önlenmesi”ne ilişkin çalışmalar
devam etmektedir.

o Ülkemiz bunu onaylayan üyeler arasında olmasına
rağmen henüz bu konuda somut bir adım
atılmadığı gibi eylem planı da çıkarılmamıştır
o Önleme,
Tespit,
Takip
ve
Kontrol
Mekanizmalarını tarif eder. Cinsel istismar, çocuk
fuhşu ve çocuk pornografisi ile ilgili suçları
düzenler ve yapılması gerekenleri tarif eder. Bu
sözleşmede amaç:
 çocukların cinsel suiistimalini ve cinsel
istismarını engellemek ve bunlarla
mücadele etmek;
 cinsel suiistimalden ve cinsel istismardan
mağdur olan çocukların haklarını
korumak;
 çocukların cinsel suiistimaline ve cinsel
istismarına karşı ulusal ve Uluslararası
işbirliğini geliştirmektir.
o Sözleşmenin “Kamusal Tedbirler” başlığını
taşıyan 8 inci Maddesinin 1.paragrafında ise;
“Taraflardan her biri, çocukların cinsel sömürüsü
ve istismarı olgusu ve alınabilecek koruyucu
tedbirler konusunda bilgi sağlayan kamuya
yönelik bilinçlendirme kampanyaları geliştirir
veya yürütür.” hükmünü içermektedir. Bu hususta
ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli
protokoller imzalanmalı, eğitim paketleri
hazırlanmalıdır.
 5. Madde – Çocuklarla temas halinde çalışan
kişilerin
belirlenmesi,
eğitilmesi
ve
bilinçlendirilmesi
 6. Madde – Çocuklara yönelik eğitim
 7. Madde – Önleyici müdahale programlar
veya tedbirleri
 8. Madde – Kamuya yönelik tedbirler
 9. Madde – Çocukların, özel sektörün,
medyan n ve sivil toplumun katılımı
 10. Madde – Ulusal eşgüdüm ve eş çalışma
tedbirleri
o Verilerin Kaydedilmesi ve saklanması başlığını
içeren 47. madde, Uluslar Arası İşbirliğini içeren
38.
maddesi
gibi
maddeler
kullanılan
platformların evrenselliği ilkesinden hareketle
eylemleri uluslarası boyutta düşünmeyi zorunlu
kılar. Bu cümleden olmak üzere;
 Ulusal mevzuattaki (TCK vb.) tüm tanım ve
kavramların uluslar arası mevzuata
uygun hale getirilmesi gerekir.
 Gerekli idari süreçlerin tanımlanması en az
teknik süreçlerin tanımlanması kadar
önemlidir. Her bir ilgili başlılıkla ilgili
olarak hususta Uygulama Yönetmelikleri
ve Esasları çıkarılmalıdır.

V. ÜLKEMİZDE YAPILMASI GEREKENLER
Eldeki veriler ışında ve mevcut yasal-idari yapılar göz
önüne alındığında eksik kalan hususlar ve yapılması
gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
 Bu suçlara dair zaman aşımı ilkesi de işlemektedir.
Bunun kaldırılması gerekir.
 5717 - Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön
ve Kapsamına Dair Kanun : Aile içi problemler,
velayet vb. konuları içeriyor,, Çocukların amaç ne
olursa olsun kaçırılmalarına ve bu hususta doğacak
sorunlara değinilmiyor
 5395 - Çocuk Koruma Kanunu: Kanun çocukların
suç işleme durumu ve ilgili mevzuları ile adli
süreçlerinin nasıl işleyeceği düşünülerek hazırlanmış,
risk altındaki (suça muhatap olacak, mağdur edilecek
olan) çocukların korunması hususunu içermemektedir.
 Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzen. ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun Çıkartıldı,
ancak;
o Sadece Katalog suçların yayını halinde devreye
giriyor
o Sadece yayın esası var, sosyal ağlar, P2P, FTP
vb. yayılımlara dair bir kontrol yok.
o Genel de Çocuk Suistimali ve daha detayda
Çocukların
Pornografisi
özel
olarak
tanımlanmalı ve tespitine yönelik özel hükümler
konmalı
o Önleyici ve koyucu kısmı yok, eklenmeli
o Koordinasyondan sorumlu birim belli değil. İlgili
tüm birimlerin tabi olması kaydı ile TIB teknik
alt yapıdan ve Aile Bakanlığı işin takip ve
koordinasyonundan doğrudan sorumlu tayin
edilmeli. Koordinasyonu EGM yapınca kimse
üzerinde etkili olmuyor. Örneğin: 4. Risk Altında
ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası
Sempozyumu‟na katılımın olmaması, “İnternetin
Ekonomi
ve
Sosyal
Hayata
Etkileri”
konferansında okullardan yazı ile katılımcı
istenmesi gibi olaylar bunun çok güzel örnek
teşkil etmektedir.
 Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara Karşı
Çocukların Korunmasına Dair 201 sayılı Avrupa
Konseyi Sözleşmesi
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VI. TEKNİK BOYUT

KAYNAKLAR

Ulusal ve uluslararası boyutta yapılacak çalışmalar detaylı
olarak ele alınmalıdır.
 Ulusal bazda koordinasyonu TIB tarafından yapılmak
kaydı ile ISP‟ler nezdinde, Çocuk pornografisinin
tespitine yönelik olarak gerekli teknik alt yapı
kurulmalıdır.
 Aile Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları başta
olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında, tespit
edilenlere hakkında gerekli yasal işlemlerde dayanak
oluşturacak şekilde; kurum için bu türden içeriklerin
tüketilmesinin tespitine yönelik gerekli teknik alt
yapı kurulmalıdır.
 Suç türleri, suçlu özellikleri ve mağdur
özelliklerinden hareketle CBS eksenli bir veri
tabanı oluşturulmalıdır. Bu veri tabanı bölgesel
kültürel değerlerler, eğitim ve kalkınmışlık ilkeleri
bağlamında yapılan değerlendirme notlarını da
içermelidir.
Böylelikle
Güncel Eylem Planı
hazırlanmasına Karar Destek Sistemi oluşturulmuş
olacaktır.
 Web/çağrı merkezi, sms vb. iletişim kanalları ile
Cinsel suistimal ya da cinsel istismar şüphesinin
ihbarına veya arayanlara yardıma yönelik teknik alt
yapı kurulmalıdır (201- madde 12-13-14)
 Verilerin kaydedilmesi ve saklanması ile uluslar arası
işbirliğinde cari kanal olmak üzere Merkezi bir sistem
kurulmalıdır. (201- madde 37-38)
 Ülke sathında, çocuk ve suçlu bazında ayrı ayrı
analizler yapılmalı
 Bölgeye/şehre göre kültürel ve yerel değerler dikkate
alınarak çalışmalar yürütülmeli
 Her suç türü ve her mağdur için olaya/kendine özgü
şartlar dikkate alınmalı
 Tüm vakalara dair veriler tek bir merkezde toplanmalı
ve genel ilkeler analiz edilerek ilgili ekiplere düzenli
bilgilendirmeler yapılmalıdır.
 Tüm çalışmalar kolay erişilebilir, her türlü görsellikle
desteklenmeli, bilişim teknolojilerinin olumlu yanları
sonuna kadar kullanılmalıdır. ABD‟nin suç haritası
mantığı buna güzel bir örnek teşkil etmektedir.

[1]İnternet:http://www.google.com.tr/trends/explore#q=child%20porn
[2]İnternet: http://www.google.com.tr/trends/explore#q=child%20porn

VII. SONUÇ
Takdir edileceği gibi geleceğimizi, tüm çocuklarımızı
ilgilendiren böyle bir konunun mutlaka devlet politikası
olarak ele alınması gerekmektedir. Pek tabii olarak kurumlar
arası koordinasyonun sağlanması ve en hafif tabirle
rekabetin çalışmaları olumsuz etkilememesi için mevzunun
en üst mercilerin himayesinde yürütülmesi en doğru yol
olacaktır.
Oluşturulacak olan bir proje ekibi ile yapılan çalışmalar
koordine edilmeli ve detaylı olarak raporlanmalıdır.
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Özet— Bu çalışmanın amacı, açık kaynak kodlu web içerik
yönetim sistemlerinde (WİYS) görülmesi muhtemel olan
güvenlik açıklarını incelemek ve bu açıklara karşı alınabilecek
önlemleri belirlemektir. Açık kaynak kodlu web içerik yönetim
sistemlerinden olan Wordpress, Joomla ve Drupal’in sistem
özellikleri, kaynak kodları ve eklentileri incelenerek, muhtemel
güvenlik sorunları belirlenmiştir. Ayrıca, sistem yöneticisinin
karşılaşabileceği genel sorunlara da yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler—WİYS, Web Güvenliği, Açık Kaynak Kodu
Abstract—The purpose of this study, open source web
content management systems (WCMS) to examine the
vulnerabilities that are likely to be seen and to determine
measures that can be taken against these vulnerabilities.
Wordpress, Joomla and Drupal is an open source web content
management systems, system specifications, source code and
various add-ons by examining potential security issues have
been identified. In addition to, a system administrator might
face problems in detail in general are given.
Keywords—WCMS, Web Security, Open Source

I. GİRİŞ
kullanımı hızla artan internet, beraberinde
çeşitli yenilikleri ve beklentileri de ortaya çıkarmıştır.
Artık klasik internet siteleri popülerliğini yitirmiş, yerini
daha kullanışlı, göze hitap eden ve dinamik sitelere
bırakmıştır. İnternet kullanıcıları ve geliştiricileri, artık
klasik HTML siteleri kullanmamakta bunun yerine daha
kullanışlı, ekonomik ve içeriği sürekli güncellenen siteleri
tercih etmektedirler. Bunun sebebi, geliştiriciler için
kodlamanın ve tasarımın daha kolay ve hızlı yapılması,
kullanıcıların da sitelerini sürekli güncel tutmaları, site
maliyetinin azalması ve profesyonel bilgiye ihtiyaç
duyulmadan sitede gerekli değişikliklerin kolayca
yapılabilmesidir. Bu da ancak İçerik Yönetim Sistemi (İYS)
kullanarak mümkün olmaktadır.
İçerik Yönetim Sistemi, bir veritabanı ve bir ara yüzden
oluşan, kullanıcının içeriği ve ara yüzü programlama kodu
bilmeden
kolayca
değiştirebilmesine
ve
güncelleştirebilmesine olanak tanıyan sistemlerdir. İnternet
sitelerinin tasarımında ve programlanmasında kullanılan
İYS’lere de Web İçerik Yönetim Sistemleri (WİYS) adı
verilmektedir [1].
En sık kullanılan İYS tipi WİYS’dir. Genellikle blog,
portal
vb.
web
sitelerinin
oluşturulmasında
kullanılmaktadırlar. Programlamaları ve ilk kurulumları
genellikle zahmetli ve maliyetlidir. Fakat kurulumları ve
tasarımları başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra kullanıcılar
için gayet pratik hale gelmektedirler. Çünkü kullanıcılar
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programlama bilgisi olmadan sitelerinin tasarımını
değiştirebilir, içerik ekleyip çıkarabilir ve bunları kolayca
yayınlayabilirler. Bunları yaparken de sitelerinin arama
motorlarında görüntülenebilmesi için gerekli olan etiket ve
site planlarını eklemesine de olanak tanınır [2].
WİYS’ lerin temel amacı, bir internet sitesinde
yayınlanan haber, duyuru, makale, rapor, görüntü ve afişler
gibi çevrimiçi içeriğin oluşturulması, organizasyonu ve
yayınlanmasını sağlamak ve bu işlerin akışını yönetmektir
[2]. Ayrıca, internet gibi etkin bir paylaşım ortamında,
herkesin kendisine verilen rol ve yetkiler çerçevesinde
sitedeki kaynaklara erişebilmesi, düzenleyebilmesi ve diğer
kullanıcılar ile paylaşabilmesini sağlamaktır.
Bu avantajlarıyla birlikte WİYS’ler günümüzde internet
dünyasında sıkça kullanılır hale gelmişdir. Bunun yanında
internet sitesi içeriklerinin sürekli güncellenmesi ve eski tip
statik sitelerin artık kullanılmaması da WİYS’lerin
popülerliğini arttırmıştır. Çünkü WİYS kullanılmadan
oluşturulan bir dinamik sitenin güncellenmesi zor ve
maliyetlidir. Örneğin; 90 sayfası bulunan bir internet
sitesine yeni bir menü öğesi eklenmek istenirse, bütün
sayfaları ayrı ayrı düzenlemek ve her sayfaya o öğeyi
eklemek gerekir. Sitede yapılacak olan her değişiklik için bu
işlemleri tekrar yapmak düşünüldüğünde WİYS’lerin
faydası daha net bir şekilde anlaşılacaktır.
Günümüzde isteğe göre açık kaynak kodlu veya özel
amaca yönelik oluşturulmuş WİYS’ler kullanılmaktadır.
Açık kaynak kodlu WİYS’lerin en popüler olanları
Wordpress, Drupal ve Joomla’ dır [3]. Şekil 1’ de
Wordpress ara yüzüne ait görünüm verilmektedir.

Şekil 1. Wordpress sistemine ait ara yüz görünümü

Bunlarla beraber amaca yönelik olarak web programlama
dili ve bir veri tabanı kullanılarak özel bir WİYS de
oluşturulabilir.
WİYS’ ler bu avantajlarının yanında bir takım problemler
de getirmektedir. Bu problemlerin başında güvenlik
gelmektedir. Her internet sitesinde olabileceği gibi WİYS
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kullanılarak hazırlanmış sitelerde de bir takım güvenlik
sorunları bulunabilmektedir.
Genellikle açık kaynak kodlu olmaları sebebiyle gerekli
önlemler alınmadığı taktirde başka kullanıcılarında bu
kodlara ulaşarak ve bu kodları geliştirerek kolaylıkla sisteme
sızabilmeleri ve sistemde değişiklik yapabilmeleri, büyük
bir güvenlik sorunudur. Bunların yanında WİYS’lerin birçok
bileşenden oluşması ve veri tabanı kullanması, saldırılara
karşı da siteleri savunmasız bırakmıştır. Bu çalışmada,
WİYS’ lerinin güvenlik problemleri ve faydalı olabilecek
çözümleri ele alınacaktır.

kullanıcıdan istenilen bilgileri sahte site aracığıyla elde
ederek, kötü amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

II. WİYS’ LERİN GÜVENLİK PROBLEMLERİ
Kötü niyetli kullanıcılar, WİYS saldırılarında sunucu ve
istemci
taraflı
çeşitli
yollara
başvurmaktadırlar.
Yapılabilecek muhtemel saldırılar Şekil 2’ de gösterilmiştir.

Şekil 3. DNS bilgilerini değiştirme

Şekil 2. WİYS’lere karşı yapılan muhtemel saldırılar

A. Veri Hilesi (Data Manipulation)
Veri hilesi, sunucuya veya istemciye giden verilerin art
niyetli kişilerce değiştirilip sistemi yanıltma işlemidir. Bu
tür saldırılar, çeşitli türde haksız kazançlar elde etmek için
veya web sitesi sahibine dolaylı yoldan mesaj göndermek
için kullanılır. Genellikle web sayfalarının kod kısımlarında
yapılan değişikliklerdir. En iyi bilinen örnekleri, web
sayfalarının kodlarındaki gizli alanlara yapılan saldırılardır.
Web tarayıcılarının “Sayfa Kaynağını Görüntüle” seçeneği
kullanılarak bu kodlar değiştirilir ve sunucuya gönderilir.
Eğer sunucuda herhangi bir doğrulama yapılmazsa
değiştirilen kodlar işleme alınır ve farklı sonuçlar ortaya
çıkar. Örneğin; bir e-ticaret sitesinde ürünlerin fiyatlarının
saklandığı alanlara Hackerler tarafından müdahale edilirse
ve sunucuda herhangi bir doğrulama kontrolü yoksa 100
liraya satılan bir ürünün fiyatı 1 liraya düşürülebilir ve
sadece 1 lira ödenerek bu ürün satın alınabilir [5].
Bu güvenlik açığı çoğu geliştirici tarafından kapatılsa da,
günümüzde büyük sitelerde bile halen karşılaşılan bir
sorundur. Genellikle farkında olunmayan bu tür açıklar kötü
niyetli kişilerce fark edildiklerinde istismar edilmektedir [6].
Çeşitli yollarla DNS gibi internet hizmetlerine müdahale
eden saldırganlar, burada saklanan site Ip bilgilerini
değiştirerek kullanıcıları sahtecilik amacıyla oluşturulmuş
sitelere yönlendirebilmektedirler. Böylelikle, gerçek sitede

B. Kod Değiştirme ve Geliştirme (Cross Site Scripting,
XSS)
Web sayfalarında bulunan script’lerin içerisine kullanıcı
taraflı olarak kod eklenmesiyle oluşan bir açık türüdür. Bu
tür açıklar, genellikle kötü niyetli kişilerce sistemde
deneme- yanılma yapılarak ortaya çıkarılan açıklardır. Bu
açığın bulunduğu sayfada kullanıcıların oturum bilgileri,
alan adı ve sayfa bilgileri gibi alanlar, kötü niyetli kişilerin
eline kolaylıkla geçmektedir [7].
Bu açık kullanılarak, sisteme zarar vermekten ziyade
kullanıcı bilgilerine erişmek amaçlanır. Ayrıca web
sayfasında çeşitli uyarılar verilerek kullanıcıları tedirgin
etmek de söz konusu olabilir. Bunlarla beraber kullanıcıdan
herhangi bir onay almadan başka sayfalara yönlendirme
veya izin verilmeyen JavaScript uygulamalarını çalıştırma
XSS açıklarına örnek verilebilir.
Genel olarak arama, haber, yorum modüllerinde ve GET–
POST metodu kullanılan sayfalarda bu açık görülmektedir.
Örneğin; XSS açığı olan bir web sayfasında arama kutusuna
<script>javascript:alert(“sayfa
hacklenmistir!”);</script>
kodları yazıldığında tarayıcıda “sayfa hacklenmistir!”
mesajlı uyarı çıkmaktadır [8]. Şekil 4’te Wordpress
sistemindeki bir XSS uyarısı gösterilmektedir.

Şekil 4. Wordpress sisteminde XSS uyarısı
C. Yetkisiz Alanlara Erişim ve İçerik Değiştirme
Bu tür açıklar veya saldırılar genellikle sistemin rol ve
kurallarının bulunduğu veri tabanına saldırı yapılarak
oluşturulur. Her kullanıcının veri tabanında belirlenen rolleri
ve bu rollere bağlı olarak belirli yetkileri vardır. Bu rollerin
bulunduğu veri tabanında yapılan bir saldırı sonucu bütün
roller değiştirilebilir ve bazı kullanıcılar gerekli yetkileri
olmadıkları halde bir takım değişiklikler yapabilirler. Bu da
istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
D. Oltacılık (Phishing)
Son yılların en popüler saldırı tekniklerinden biridir. Bir
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tür sosyal mühendislik uygulamasıdır. Amaç, kullanıcının
şifre, güvenlik sorusu ve kredi kartı numaraları gibi önemli
bilgilerini ele geçirmektir [9]. Genellikle sahte e-posta
göndererek bu yol tercih edilir. WİYS’den yöneticinin
hesabına bir e-posta gönderilmiş gibi gösterilip, yönetici
aldatılabilir ve gerekli bilgiler hiçbir çaba sarf edilmeden
elde edilebilir. Ayrıca sistemde çeşitli yetkileri bulunan
kullanıcılara da bu yolla ulaşılabilir ve bilgileri ele
geçirilebilir. Bu yöntemle de sisteme ciddi zararlar
verilebilir. Bir banka kullanıcısının hesap bilgilerini oltacılık
yöntemiyle elde etmek amacıyla gönderilen bir mail Şekil
5’de gösterilmiştir.

F. Veri Tabanına ve Veri Tabanı Bağlantılarına Saldırılar
WİYS’lerde statik HTML sitelerden farklı olarak veri
tabanı kullanılmaktadır. Bu veri tabanında, kullanıcı
bilgileri, site içerikleri ve sistem ayarları gibi önemli bilgiler
yer almaktadır. Bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline
geçmesi veya kötü niyetli kişilerce veri tabanına erişilip bu
bilgilerin değiştirilmesi, sisteme oldukça ciddi zararlar
verebilir.
Bu tür saldırılar genellikle “Sql Injection” adı verilen
metotla yapılır. Bu yöntem, veri tabanında işlem yapabilmek
için oluşturulan Sql deyimleri ile kullanılır. Örneğin;
“SELECT * FROM Users” deyimi, kullanıcılar tablosundaki
bütün kayıtları web sitesine gönderecektir. Bu tür Sql
deyimlerini oluştururken kullanılan meta-karakterler, sql
injection’a neden olabilir [12].
Veri tabanına kayıt edilen her bilgi, bu yolla veri tabanına
gönderilir. Kullanılan sql deyimleri meta-karakterlerden
arındırılmazsa sql injeciton’u kullanmak daha kolay hale
gelir. Ayrıca çeşitli kod denemeleriyle de veri tabanına
erişmek mümkün olabilir. Şekil 7’de bir veri tabanı
tablosuna eklenen kayıtlar ve bütün kullanıcı adlarını
görüntülemek için Sql injection metoduyla oluşturulan
örnek kod satırları gösterilmiştir.

Şekil 5. Oltacılık amacıyla gönderilmiş bir mail

E. Spam
Yığın mesaj olarak da bilinen spam, birçok kullanıcıya
gönderilen istenmeyen maillerdir [10]. Genellikle reklam
amacıyla kullanılan spam, gerek web sitelerine gerekse veri
tabanlarına büyük zarar vermektedir. Özellikle WİYS’lerde
yorum modüllerine gönderilen spamlar, hem görüntü kirliği
oluşturmakta hem de sistemi ve veri tabanını gereksiz yere
meşgul etmektedir. Ayrıca sistemde üyeliği bulunan
kullanıcılara da sürekli spam gönderilmesi, kullanıcılara da
rahatsızlık verebilir. Bunun önüne geçebilmek için,
CAPTCHA adı verilen (Şekil 6) insan ve bilgisayar
davranışlarını ayırt edebilen yöntemler kullanılabilir [11].
Böylelikle
yorum yazma
gibi
form gönderme
uygulamalarında, spam ve çeşitli otomatik çalışan kodların
önüne geçilebilir.

Şekil 6. CAPTCHA Kontrol Görüntüsü

Şekil 7. Sql injection örneği

Bu kod satırı, liste tablosundaki kullanıcı adı skaya
olanları veya 1 her zaman 1’e eşit olduğu için tablodaki
bütün kullanıcı adlarını geri döndürecektir [11].
G. .htaccess Dosyasının Güvenliği
Açılımı “zengin metin erişimi” olan bu dosya, sunucu
tarafından kullanılan ve çeşitli dosya izinlerini sağlayan
kaynak kodlarını barındırır. Bu nedenle de saldırı ve
suiistimallere açık bir dosyadır. Dosya erişim izinlerini
barındırdığı için, kaynak kodlarına yapılacak bir saldırı,
sistemdeki bütün dosyaların güvenliğini risk altına alabilir.
Ftp’den yapılan erişimlerde bu dosyaya dışarıdan erişimin
kısıtlanması gerekir. Ayrıca URL Rewrite işlemleri de bu
dosya üzerinden yapıldığı için herhangi bir saldırıda, sitenin
arama motorlarında kayıtlı olan indexleri de zarar görebilir
[13].
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H. Eklentilerin Güvenliği
Kullanılan WİYS’de açık olmasa bile yüklenen
eklentilerde güvenlik açıkları olabilir. Bu açıklar, yüklenen
modüllere doğrudan zarar verebilir. Böylelikle dolaylı
olarak sistem de zarar görebilir veya kaynak kodlarında
oluşabilecek ek açıklar doğrudan sisteme de zarar verebilir.
Bundan dolayı, bilinmeyen kaynaklardan gelen eklentilere
dikkat edilmeli, gerekirse kaynak kodları incelenmelidir.
Özel amaçlar için yüklenen eklentiler (ziyaretçi
istatistikleri, anketler vb.) sisteme entegre edildiği takdirde
veri tabanından kaynaklı bir takım güvenlik sorunları ortaya
çıkabilir. Buna ek olarak, sistemdeki her sayfaya dâhil
edilen modüller herhangi bir açık oluşturduklarında,
sistemin güvenliğini ciddi derecede etkileyebilirler. Hem
veri tabanı hem de sisteme kolaylıkla müdahale edilebilir ve
verilen zarar geri dönüşü olmayacak biçimde sisteme hasar
verebilir [14].
İ. Kurulum Dosyaları
WİYS’leri sunucuya kurarken, sistem parolasını, veri
tabanı bağlantı parolasını ve çeşitli bilgilerin sunucuya
gönderilmesi gerekir. Bunun için bir takım ara sayfalar
kullanılır. Kurulum sonrasında yapılacak ilk iş de kullanılan
bu ara sayfaları sistemden silmektir. Çünkü burada saklanan
sisteme ait önemli bilgiler kötü niyetli kişilerin eline kolayca
geçebilmektedir.
J. Tema Güvenliği
WİYS kullanılan dinamik sitelere görsellik kazandırmak
ve ara yüzleri çeşitlendirmek amacıyla çeşitli temalar
kullanılmaktadır. Web sitelerinin kullanıcılara daha
gösterişli olarak sunulması ve tasarımın daha kolay hale
gelmesi kullanılan bu temalar sayesinde mümkün
olmaktadır. Şekil 8’ de Drupal’e ait bir tema ara yüzü
gösterilmektedir. Bu temalar, genellikle geliştirici
sitelerinden belirli bir ücret karşılığında alınmaktadır. Bazı
temalar ise çeşitli paylaşım sitelerinde ücretsiz
dağıtılmaktadırlar. Ücretsiz dağıtılan temaları kullanmak
daha çok tecrübesiz sistem yöneticileri tarafından tercih
edildiği için, kötü niyetli kişiler kaynak kodlarında çeşitli
değişiklikler yaparak sisteme zarar verebilmektedirler.
Ayrıca, ücretli dağıtılan temalar kötü niyetli kişilerce satın
alınıp, kaynak kodları zararlı hale getirildikten sonra
ücretsiz dağıtım yapan sitelere yüklenerek, sistem
yöneticilerine ulaştırılmaktadır. Bu temaları sistemine
yükleyen yöneticiler, ilerleyen zamanlarda çeşitli sorunlar
yaşamaktadır. Bu tür sorunlarla karşı karşıya gelmemek için
kaynağı belli olmayan temalar kullanılmamalı, kullanılacak
temanın ise kaynak kodları dikkatlice incelenmelidir.
Kaynak kodlarını gizlemek için şifrelenen temalar tercih
edilmemelidir [15,16].
Özel olarak tasarlanan temalar ise kaynak kodlarında
herhangi bir açık olup olmadığına dikkat edilerek
kullanılmalıdır. Çeşitli meta – karakterler kaynak kodlarının
güvenliğini düşürebileceğinden dolayı kullanımları tercih
edilmemelidir. Sonradan yapılabilecek müdahalelere karşı
gerekirse kaynak kodları şifrelenmelidir. Geliştiriciler
tarafından ücretsiz dağıtılan ve sitelerde sıkça kullanılan
temalar, saldırılara daha açık olduğundan dolayı
kullanılmamalıdır.

Şekil 8. Drupal’e ait bir tema görüntüsü
III. SONUÇ
Bu çalışmada, açık kaynak kodlu WİYS’lerden olan
Wordpress, Joomla ve Drupal incelenerek, sistemlerin
güvenliğini tehlikeye düşürebilecek konulara yer verilmiştir.
Bunun yanında sistem yöneticisinin karşılaşabileceği
muhtemel sorunlardan da bahsedilmiştir.
Sorunsuz ve verimli bir WİYS için, tercih edilen sistemin
en son sürümü kullanılmalıdır. Gerekli olan güncellemeler
mutlaka yapılmalı, güvenilir bir sunucu kullanılmalı ve
düzenli aralıklarla veri tabanı ve sistemin yedeği alınmalıdır.
Ayrıca, kullanılan sistemin sürümü kötü niyetli kişilerin
amaçlarına erişmelerini kolaylaştırabileceği için mutlaka
gizli tutulmalıdır. Eğer uzun vadede güvenilir bir sistem
kurulmak isteniyorsa, geliştirme ekibi sürekli çalışan bir
sistem tercih edilmelidir.
Sisteme gelebilecek saldırıları önlemek için gerekirse
yönetim paneline giriş için statik IP kullanılmalıdır. Bu
sayede belirli IP adresleri dışında sisteme erişim
yasaklanabilir. Ek olarak sistem şifreleri güçlendirilmeli ve
sisteme giriş için şifre denemeleri sınırlandırılmalıdır. Veri
tabanı bağlantılarına karşı gelebilecek saldırılara karşı,
konfigürasyon dosyalarına erişim kısıtlanmalı ve korumaya
alınmalıdır.
Günümüzde WİYS’ler, sıklıkla kullanılır hale geldikleri
için saldırılara da aynı oranda hedef olmaya başlamışlardır.
Bir sistemde kötü niyetli kişiler tarafından belirlenen bir
açık, diğer sistemlere müdahale etmeyi de kolay hale
getirmektedir. Ayrıca dosya yüklenmesi sırasında sunucuya
gönderilen bir virüs, siteye giren bütün kullanıcıları
etkileyebilir. Özellikle küresel çapta kullanılan bu sistemler
sunuculardan kullanıcılara gönderilen virüslerden dolayı
sıklıkla botnet saldırılarının hedefi olmaktadır. Böylelikle
kullanıcıların haberi olmadan belirli sitelere gereksiz
istemlerde bulunan bilgisayarlar, sistemlerin trafiğini arttırıp
sisteme erişimi zorlaştırmaktadırlar. Bunun için sistem
yöneticisinin dikkatli olması ve sistem geliştirme ekibinin
sitelerini her zaman takip etmesi gerekir. Bunlarla beraber,
sistem dosyaları devamlı kontrol edilmeli ve sunucuda
gereksiz dosya bulundurulmamalıdır. Kötü amaçlı dosya
yüklemelerine karşı dikkatli olunmalı ve virüs kontrolünden
geçirilerek sunucuya alınmalıdır.
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Abstract—The history of the application of formal methods
to cryptographic protocol analysis spans over twenty years, and
recently has been showing signs of new maturity and
consolidation. Not only have a number of specialized tools been
developed, and general-purpose ones been adapted, but people
have begun applying these tools to realistic protocols, in many
cases supplying feedback to designers that can be used to
improve the protocol’s security. In this paper we will describe
some of the ongoing work in this area, as well as describe some
of the new challenges and the ways in which they are being met.
Keywords—Introduction, history and current state, trends,
applications, composability, research area.

I.

INTRODUCTION

opportunity to revisit many of the issues we have covered in
that paper, and to reexamine many of the conjectures and
predictions that we made.
The rest of this paper is organized as follows. In Section
two we give a brief history and survey of the state of the art
in the field of the application of formal methods to
cryptographic protocol analysis. In section three we describe
what we see as some trends in protocol design that may
affect the type of formal analysis that can be done. In
Section Four we describe what we see as some of the
emerging research areas arising out of these trends,
motivated in many cases by our own experience in analyzing
cryptographic protocols, and we describe some of the
research that is being done in these areas. Section Five
concludes the paper.

T

HE application of formal methods to cryptographic
protocols begins with the analysis of key distribution
protocols for communication between two principals. Alice
and Bob want to talk to each other securely, and they need a
session key in order to do that. They can either obtain it
from a key server, or generate it themselves. Although this
problem sounds simple, it is not always easy to solve, since
any solution achieve its goals in the face of a hostile intruder
who can intercept, alter, or delete messages, and may be in
league with a certain number of dishonest principals. Thus,
for a large part of its history, the field has concentrated on
problems of this type. However, as the world becomes more
and more dependent upon computer networks to perform its
transactions, and as cryptography becomes more widely
deployed, the types of applications to which a cryptographic
protocol can be put become more varied and complex,
Examples include financial transactions, which may rely on
properties such as liveness and fairness as well as the more
traditional security properties guaranteed by cryptography;
secure group communication, which requires a key to be
kept secret within a group as members may join or leave;
and negotiation of complex data structures such as security
associations instead of keys. Moreover, the types of threats
have become more varied. Now networks must defend not
only against intruders who may attempt to learn secrets or
impersonate honest principals, but they also must be robust
against denial of service attacks, and, in some cases, against
traffic analysis as well. Any attempt to develop a method to
assure correctness of cryptographic protocols must take
these new developments into account.
In this paper we will describe what we see as some as the
emerging trends in cryptographic protocols, and describe
some of the new problems they pose for their analysis. We
will also describe some of the research that is going on in
these areas. This paper is an expansion of and follow-on to
an earlier paper [50] on the same topic. This gives us the

II. THE HISTORY AND CURRENT STATE OF FORMAL
CRYPTOGRAPHIC PROTOCOL ANALYSIS TOOLS
To begin with, it will help if we can give an idea of what
we mean both by cryptographic protocols and formal
methods.
Cryptographic protocols are protocols that use
cryptography to distribute keys and authenticate principals
and data over a network. The network is usually assumed to
be hostile, in that it may contain intruders who can read,
modify, and delete traffic, and who may have control of one
or more network principals. A cryptographic protocol must
be able to achieve its goals in face of these hostile intruders.
Because of this, such protocols are often subject to no
intuitive attacks which are not easily apparent even to a
careful inspector. Many of these attacks do not depend upon
any flaws or weaknesses in the underlying cryptographic
algorithm, and can be exploited by an attacker who is able to
do no more than the basic operations listed above, but in any
arbitrary order. Other attacks may depend upon subtle
properties of the cryptographic algorithms, or on statistical
analysis of message traffic, or on some combination of the
above.
By ―formal methods‖ we will mean, somewhat loosely, a
combination of a mathematical or logical model of a system
and its requirements, together with an effective procedure
for determining whether a proof that a system satisfies its
requirements is correct. Thus, we will not include analytical,
reduction-based proofs, however rigorous, unless they can
be shown to satisfy these criteria. On the other hand, we will
include incomplete techniques such as finite-state model
checking, since even if though they do not give a proof of
security for the entire possible state space, they do allow a
precise statement of the conditions under which their
conclusions hold, together with an effective procedure for
checking them.
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Until recently, the main body of work in formal methods
has concentrated on analysis of discrete systems. Indeed,
many security problems in protocol analysis can be
formulated in terms of the properties of a discrete system.
Several principals wish to exchange data securely, but are
subject to attack by an intruder who can do any sequence of
a finite set of operations such as intercepting data,
concatenating and deconcatenating data, encrypting and
decrypting data, and so forth. Since many protocol flaws can
be exploited by such an attacker, and since these attacks
are often no intuitive, it appears that some short of discrete
formal analysis would be helpful in helping us to avoid
them. For this reason, it has long been realized that formal
methods can be useful for the analysis of the security of
cryptographic protocols. They allow one both to do a
thorough analysis of the different paths which an intruder
can take, and to specify precisely the environmental
assumptions that have been made.
Recently, we have also seen advances in the use of other
types of tools besides model checkers in the analysis of
cryptographic protocols. For example, Paulson has been able
to use the theorem prover Isabelle to analyze protocols of
significant complexity. Although use of a theorem prover is
by nature more interactive than use of a model checker,
Paulson has been able to build up a library of theorems and
techniques that not only can be reused in other Isabelle
analyses, but have been picked up and used by other
researchers as well [54]. Others [19], [34] have developed
special-purpose theorem proverbs and algorithms that are
fine-tuned for cryptographic protocol analysis. These
typically require much less user interaction than a generalpurpose theorem prover, but provide greater coverage than
model checkers, without the necessity of developing separate
abstractions. Unlike model checkers, however, they do not
provide counterexamples when they fail to prove security.

III. TRENDS IN CRYPTOGRAPHIC PROTOCOLS
In this section we describe what we see as some of the
Emerging trends in cryptographic protocols. Since these
trends present new challenges to protocol analysis, we will
use this section to motivate our discussion of what we
believe to be some of the more pressing open problems.
A. Greater Adaptability and Complexity
Probably one of the most obvious trends is the increasing
different kinds of environments that protocols must
interoperate with. As networks handle more and more tasks
in a potentially hostile environment, cryptographic protocols
take on more and more responsibilities. As networking
becomes more widespread, and different platforms must
interoperate, we see protocols such as the Internet Key
Exchange (IKE) protocol [33] that not only must agree upon
encryption keys, but on the algorithms that are to use the
keys. Or, we may see protocols such as SET [71] that must
be able to process different types of credit card transactions.
One way of attempting to meet this challenge is to increase
the complexity of the protocol. This of course, not only
makes verification but implementation more difficult as well,
and as a result there is always resistance to this approach.
For example, the complexity of SET has had much to do

with the general reluctance to adopt it, and dissatisfaction
with the complexity of IKE resulted in the decision by the
Internet Engineering Task Force to scrap it and start again
from scratch. However, the tendency to greater complexity
will always be there, and it will ultimately have to be met at
least part of the way by anyone who is attempting to perform
any type of security analysis.
B. Adoption of New Types of Cryptographic
Primitives:
In general, it is accepted that a conservative approach to
algorithms is best when designing cryptographic protocols;
only tried and true algorithms should be used. But, as the
field matures, the number of algorithms that are considered
to have received enough scrutiny has increased. Moreover,
as computing power increases, algorithms that were once
considered prohibitively expensive have become easier to
implement, while others, such as DES, are widely regarded
as no longer providing adequate security.
Finally, as theoretical cryptography matures, we are
beginning to see the introduction of practical cryptographic
algorithms that have their own proofs of security, e.g. by
reduction to hard problems such as factoring. It would be
helpful if any analysis of protocols that use these
cryptographic algorithms could also make use of their
security proofs, so that any proof of the protocol’s security
would be valid right down to the algorithm level.

IV. EMERGING AREAS OF RESEARCH
A. Open-Ended Protocols
Most of the work on the formal analysis of cryptographic
protocols has concentrated on protocols that involve the
communication of a fixed number of principals: for example,
an initiator and a responder in a key agreement protocol, or a
customer, merchant, and bank in an electronic commerce
protocol. Most data structures that are used are also closedended. That is, each message is a fixed structure that is
composed of a fixed number of fields containing data such
as nonces, names, keys, etc. Open-endedness is included in
the protocol model, but only with respect to the number of
protocol executions that may be going on at the same time,
or the number of operations that the intruder may perform to
create a message. This means that the models do not need to
include such constructs as loops, thus simplifying the model
and, one hopes, the analysis.
B. New Applications and Threats
Earlier in this paper, we talked about emerging
applications of cryptographic protocols: electronic
commerce, protection against denial of service, and
anonymity and resistance to traffic analysis. All of these
have the property that the threat model and goals of the
intruder are somewhat different from that of the traditional
Dolev-Yao model. They also have the property that
reasoning about them could in many cases by helped by
an ability to reason about quantified as well as symbolic
information. In the case of denial of service, there is the
necessity of estimating the amounts of resources expended
by a principal when participating in a protocol. In the case
of anonymity, there is the necessity of estimating the
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statistical information about source and destination that an
opponent could learn by observing or interfering with
message traffic. Finally, for many of the electronic
commerce and contract signing protocols, it is possible to
put a quantitative value on the payoff to the various parties.
We will consider each of these problems in more detail.
1) Denial of Service: Denial of service was not a threat
that was a cause of much concern to the first designers of
cryptographic protocols. However, as we have seen from the
SYN attacks on TCP/IP, many communication protocols are
subject to a particular type of denial of service attack in
which the attacker initiates an instance of a protocol and
then drops out, leaving the victim hanging. Since the victim
must use resources to keep the connection open until the
protocol times out, the attacker, by initiating and then
dropping enough instances in the protocol quickly enough,
can cause the victim to waste enough resources keeping
connections open so that it is unable to participate in any
more instances of the protocol and is thus effectively cut off
from the network.
2)
Anonymous
Communication:
Anonymous
communication is an application that has recently begun
to move from the laboratory to the real world, as the
ubiquity of the World Wide Web makes even ordinary
users more sensitive to the dangers of traffic analysis and
of indiscriminately revealing personal information over the
Web. Thus systems such as the Onion Router [29], the
Anonymizer and Crowds [67], are designed to prevent an
onlooker from determining the origination or destination
of requests to servers. Basically the way all these systems
work is by having requests from users routed through one or
more nodes. In the simplest versions, user proxies a request
through a single site, which strips the request of identifying
data or otherwise disguises its source, and forwards it to the
server.
3) Electronic Commerce: Most work on model-checking
Cryptographic protocols has been done to verify safety
properties that can be expressed in terms of conditions on
system traces. However, many desirable properties of
electronic commerce protocols, such as fairness, cannot be
expressed in this way. However, it is still possible to use
model checkers designed for checking safety properties to
analyze at least an approximation of the safety and liveness
properties. Indeed, this was done by Shmatikov and
Mitchell in [73], in which several attacks are found on
published contract-signing protocols, including ways in
which, for one protocol, a malicious principal can produce
inconsistent versions of the contract and mount a replay
attack, and for another protocol, the trusted third party is
able to allow abuse or unfairness without being held
accountable by the cheated party. However, as Shmatikov
and Mitchell themselves point out, not all the desirable
properties of such protocols are always amenable to analysis
by their model checker, Mur , which checks safety
properties. Since properties such as fairness and abusefreeness that are intended to be achieved by these protocols
are not safety properties, it was necessary to approximate
them by properties that Mur could check.

C. High Fidelity
Most work on the application of formal methods to
cryptographic protocol analysis have modeled protocols at a
very high level of abstraction. Techniques based on state
reachability analysis usually assume that the algorithms used
behave like black boxes, with only enough algebraic
properties included (e.g. that encryption and decryption
cancel each other out) to allow the protocol to function
correctly.
Techniques based on belief logics are usually even more
abstract, forgoing in most cases even a general explicit
model of the intruder or of the cryptographic operations;
instead goals achieved by the protocol are d erived directly
from the messages sent.

V. COMPOSABILITY
Most work on the analysis of cryptographic protocols has
concentrated on the analysis of protocols that can be
described in terms of a single sequence of messages without
any choice points of loops. However, most cryptographic
protocols are not actually deployed in this fashion. Indeed,
many cryptographic protocols as they are actually
implemented can be thought of as a suite of ―straight-line‖
sub-protocols (that is protocols that involve no if-then-elses
and no loops) along with a number of choice points in which
the user may choose which sub-protocol to execute. In this
kind of environment, it is necessary, not only that each
sub protocol be shown to execute correctly in isolation,
but that the subprotocols do not interact with each other
in harmful ways. This problem in its general form is known
as the composition problem for cryptographic protocols:
given that two or more different protocols are executing in
the same environment, is it possible that a message or
messages from one protocol could be used to subvert the
goals of the other?
The composability problem is not only a theoretical
concern.
Consider, for example, the following attack, described in
[8] on a very early version of SSL. The early version
included an optional client authentication phase in which
the client’s challenge response was independent of the
type of c ipher negotiated for the session, and also of
whether or not the authentication was being performed for
a reconnection of an old session or for a new one.
Moreover, this version of SSL allowed the use of
cryptographic algorithms of various strength (weak
algorithms for export and stronger ones for home use), and
since weakness could be guaranteed by revealing part of
the key, it was not always clear by inspection of the key
whether weak or strong cryptography was being used. This
allowed the following attack (note that in this version of
SSL, session keys were supplied by the client):

_

_

1) A key K is agreed upon for session A using weak
cryptography.
2) Key K is broken by the intruder in real time.
3) The client initiates a reconnection of session A.
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4) The intruder initiates a new session B, pretending to be
the client, using strong cryptography together with the
compromised key K.
5) As part of the connection negotiations for session B,
the server presents a challenge to the client. The client
should return a digital signature of both K and the challenge.
The intruder can’t do this itself, but it can pass the
server’s request on to the client, who will take it to be
part of the reconnection negotiations for session A, and
produce the appropriate response. The intruder passes the
response on to the server as part of the session B
negotiations, and the protocol completes.
6) If the client would have been given access to special
privileges as a result of using strong cryptography, this could
lead to the intruder gaining privileges that it should not be
able to have by breaking the key K.

VI. GETTING IT INTO THE REAL WORLD
Throughout most of this paper, we have concentrated
on extending the limits of research. But we also need
to concentrate on getting the results of our research out to
the people who can make best use of it: the designers
and evaluators of the cryptographic systems that are
being deployed in our networks. For this we want to
concentrate not on cutting-edge research problems, but on
what we do best now, and what is the best use we can
make use of these capabilities.
We believe that few would argue that what we do
best now is the analysis of straight-line key distribution
and authentication protocols, in which the lowest
level of abstraction used is a black-box model of a
cryptographic algorithm. For these types of protocols there
now exist belief logic tools that can do provide a totally
automated analysis [10]. On a somewhat deeper level there
are a number of state-based analysis tools that can do a
more thorough analysis with minimal input from the user.
High-level languages like CAPSL [57] also make it easy to
specify these protocols in a way usable by the tools.

VII. CONCLUSION
In this paper we have given a brief outline of the state of
the art of cryptographic protocols and shown many
directions in which it could be extended. Most conclusions
to papers include suggestions for further research. Since this
paper consists of nothing but suggestions for further
research, we will forgo that here. However, we do note that
we did not intend our list of topics to be exhaustive, and we
imagine that others who look at this area will come up with
other topics as well. Indeed, we imagine that there will be
many other areas that come to light as research progresses.
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Abstract — Software plagiarism is a serious legal, ethical and
also, in certain contexts, an educational issue that needs to be
detected and prevented. There are syntactic, semantic and
hybrid techniques and tools that could be used to analyze and
compare a given set of software in order to decide whether, and
how much, similarity exists between them. In this study,
MossVisualizer, a system to visualize such similarities together
in the form of an easy-to-interpret graph, is described.
MossVisualizer application has also been put into practical use
in an educational domain in order to detect patterns of
undesired collaborations between the students of computer
programming courses. MossVisualizer is structured as a frontend to one of the most popular software similarity detection
tools that is in wide educational use today, namely the Measure
of Software Similarity (MOSS) system. MOSS system and the
interactions between MOSS and MossVisualizer are also
described in this document.
Keywords—Plagiarism,
software, visualization.
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I. INTRODUCTION
NE common modern form of plagiarism in today’s
digital world is software plagiarism, which occurs
frequently from smaller scale cases to disputes between
industry giants such as Apple and Google [1]. Software can,
in general, be identified with respect to both its syntactic and
semantic structure. The syntactical part of a piece of source
code is mainly characterized by the programming language
used and the coding style of the programmers. The semantic
structure incorporates the overall architecture of the software
and the algorithms, styles and patterns used, among other
key characteristics such as how the flow of control and the
flow of data are arranged [2]. As an example, possible
choices for the main architecture of a software application
might be Layered, Repository and Client-Server. Possible
styles and patterns might be Object Oriented, Blackboard,
Rule-Based, Interpreter, Publish-Subscribe, Event-Based
and Peer-to-Peer styles, or heterogeneous styles such as
Representational State Transfer (REST, which is the style
used mostly for distributed systems such as the World Wide
Web) and Distributed Objects (an example of which is the
Common Object Request Broker Architecture, CORBA).
And finally, possible arrangements for the flow of control
and/or the flow of data could be Pipe & Filter and BatchSequential types of flows [3].

O

The syntactic structure of a copy of a piece of source code
could be altered relatively easily and sometimes even
mechanically (to some degree) in an attempt to hide
plagiarism. A good example from the computer science

education domain is for some students to “borrow” source
code from friends and to convert loops from one format to
another (such as from a while loop to a for/do loop, and vice
versa), and/or to replace variable or function identifiers with
new identifiers before submitting their software homework
assignment solutions. Another example to mechanical
alteration is the use of special software tools called
obfuscators that rename identifiers, inject unused,
unreachable or non-affecting functionality into the source
code, and (depending on the complexity of the tool) do some
simple refactoring in order to make it seem like the
obfuscated source code is different than the original source
code (while maintaining the same functionality with the
original code). An example of such a free tool for the Java
programming language is ProGuard [4], which has many
other capabilities such as code shrinking and optimization,
in addition to obfuscation.
Contrary to the syntactic structure, it is not easy to quickly
alter the semantic structure of a piece of source code without
affecting the functionality. The semantic structure can be
thought of as the signature of the software, and altering the
signature in an attempt to make the software look like it is
designed by someone else with no ideas borrowed from the
original author is a difficult task. As such, there are also no
efficient mechanical ways to semantically obfuscate a given
piece of software, either.
If we go back to the student example, collaborations
between students at intellectual levels are usually tolerated,
and in certain cases, encouraged in computer science
education, but deeper collaborations that are at the level of
source code can adversely affect the development of
software engineering skills of young practitioners at this
early stage of their education and career, and most of the
time those over-collaborations are in fact considered as
software plagiarism. It is therefore important that the
undesired levels of collaborations are eliminated. In order to
warn the students that are involved in software plagiarism, or
maybe to take disciplinary action if the warnings do not have
the desired effects, the first thing that needs to be done is to
formally prove that there has actually been an act of
plagiarism. In this study, the educational aspects of detecting
multiple simultaneous software plagiarism, i.e., detecting a
group act of plagiarism, will be emphasized, but independent
of the case, whether it is educational, ethical or legal, in
order to accuse someone of software plagiarism, the act
needs to be proven by enough evidence in the first place.
As mentioned before, the syntactic attributes of software
are relatively easier to temper with. Therefore, syntactic
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analysis and comparison of two pieces of source code, which
is easy to perform, usually does not yield sufficient proof of
plagiarism. A deeper semantic analysis is required to step
beyond the syntax, and to capture the signatures of both
pieces of software, on which a better comparison might be
performed to bring out enough evidence such that the two
parties can actually be accused of plagiarism with very high
confidence.
Especially due to the legal aspect of the problem, there
has always been active research on the detection of software
plagiarism. The detection might be performed on:
 Machine/Binary Code that is compiled and executed on a
physical processor, such as exe (executable) and dll
(dynamic link library) files on the Windows platforms. If
the symbol table and/or the debugging information have
been stripped from the machine code while the source
code was compiled, then syntactic information is mostly
lost and only low level semantic information is available
for plagiarism detection.

plagiarism in computer programming classes. The algorithm
behind MOSS is very advanced [6] and it is way beyond a
simple syntactic analysis and comparison. Code written in
more than 25 different programming languages can currently
be analyzed by the MOSS system. MOSS can be used for
non-commercial purposes and it is provided as an internet
service. By using a downloadable script that is currently
available for the Linux platform, the users can submit a list
of files to compare (which usually correspond to the
homework assignment solutions of the students in a
programming class), and the MOSS system automatically
compares the files and produces HTML pages with a listing
of pairs of programs with similar code. More information on
the MOSS system along with the contact information in case
a commercial usage or local installation is desired can be
found on the MOSS website [5]. Screenshot of a sample
actual MOSS output is shown in Figure 1 below.

 Intermediate/Byte Code that is compiled half-way and
interpreted by virtual processors, such as class (compiled
Java) and exe (compiled C#) files interpreted by the Java
Virtual Machine (JVM) and the .NET Framework,
respectively. It is usually possible to decompile the
intermediate code and reproduce the source code from
which the intermediate code was generated. Therefore,
both syntactic and semantic information is available for
plagiarism detection. It is possible that the source code
has been obfuscated before being compiled, in which
case, enough high level semantic information may not be
available for plagiarism detection.
 Source Code which contains both syntactic (unless
obfuscated) and semantic information for plagiarism
detection. This is usually the richest and the best case that
lends itself to possible analyses and comparisons by
multiple algorithms/tools from different perspectives.
In this study, an existing automatic system called Measure
of Software Similarity (MOSS) [5] is used as a back-end, and
a visualization front-end that is named as MossVisualizer is
designed and implemented in order to visualize cases of
multiple simultaneous software plagiarisms that might take
place especially in computer science and computer
programming education domains. The MOSS system
initially performs a very accurate detection of similarities
between two pieces of software using mostly semantic
analyses and comparisons. Next, MossVisualizer is invoked
in order to visualize, and hence enrich and facilitate the
interpretation of, the textual output produced by MOSS. In
the rest of this document, first the MOSS system will be
introduced briefly, and then the purpose, design and the
output of the MossVisualizer application will be described
and illustrated in detail.
II. MEASURE OF SOFTWARE SIMILARITY (MOSS) SYSTEM
MOSS system has been developed in 1994 with the purpose
of automatically determining similarities between two pieces
of source code. Since its development, the system has mainly
been used and been very effective especially in detecting

Figure 1: Sample MOSS output.

In order to generate the output in Figure 1, a set of
programming assignment solutions submitted by students of
CENG 213 – Data Structures course (an undergraduate level
course offered in the fall semester of 2012 in the Department
of Computer Engineering at Middle East Technical
University, Ankara, Turkey) is collected, and submitted to
the MOSS system. The MOSS output lists pairs of
comparison results, one pair per each line. The actual output
contains many more lines, but the first 10 lines are shown in
the figure for simplicity. On each line, from left to right, the
first source code file name, the total similarity amount as a
percentage of the code length, the second file name, the
second file’s total similarity amount, and finally the total
number of lines that match between the first and the second
files are listed. Also, each line is actually a clickable link,
and when followed, the user is presented with another
HTML file that lists the two programs side by side, with
similar parts colored nicely for easy manual comparison.
Note that in the CENG 213 course, the file names used were
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the same as the student identification numbers with the letter
“e” attached as a prefix; therefore the file names are
deliberately pixelated in Figure 1 to protect the privacy of
individual students.

and the other shows the result of the Match-Replace
operation applied on the sample MOSS line. This top part
of the main window is used for creating and testing a
Match-Replace phrase that will be applied to each line of
the raw MOSS output, in order to transform each line into
a standard format that is expected by the internal graph
generator. This transformation is one part of the filtering
operation mentioned above. The Match-Replace phrases
can be structured according to the Oracle documentation
of the Java Pattern class [8].

III. MOSSVISUALIZER
MossVisualizer [7] is a standalone application that is
structured to be used as a front-end to the MOSS system.
A. Purpose
MossVisualizer was mainly designed and implemented to
find out patterns of undesired collaborations between
students in computer programming courses. It is the author’s
observation that software plagiarism, or cheating, is
sometimes performed by just a single pair of students, where
one of the students actually creates a piece of software and
the other “borrows” it and tries to alter it, usually
syntactically, as much as possible before submitting in order
not to be caught. And some other times, there is more than
one borrower, and/or a borrower further lends the borrowed
code to other friends. The pairwise similarities between
software that is detected by the MOSS system is very
effective in catching single cheater pairs, but the raw output
does not make it easy to identify all students that are
involved in group acts of cheating (either together, or in
smaller groups, where the cheatings start with a single root
source code).
In order to easily identify all students involved in group
acts of cheating, the raw input needs to be processed and
presented in another format, preferably a nice, visual format
that is designed to reveal as much information as possible
about the undesired collaborations among the students. This
is where MossVisualizer comes in. The output of MOSS is
fed to MossVisualizer, which then generates visual output in
the form of a graph. The graph mainly depicts the patterns of
similarities, or in other words the patterns of collaborations,
between individual nodes, or students. There are also color
coding and other visual enhancements in the generated graph
that helps the inspector identify the degree of collaborations
at a single glance, as will be described and illustrated in the
following sections.
B. Design and Functionalities
A snapshot of the MossVisualizer application is shown in
Figure 2 below. MossVisualizer is a standalone Java
application, where the main window, and also the main
functionalities, can be logically divided into 5 parts:
 At the bottom left part of the window, there is a text area
in which the raw MOSS output that is copied from the
HTML page needs to be pasted.
 At the bottom right part, another text area shows the
filtered output that will constitute the basis for the graph
that will be generated as the output. The filtering will be
described below.
 At the top, there are two text fields, one with a Match
string (which might be a regular expression) and another
with a Replace string. There are also two more text fields,
one of which contains a single line of raw MOSS output,

 In the middle right part of the window, the user chooses
the output image format (gif or bmp) and the output file
name. There is also a text field that reports the status of
the most recent operation.
 Finally, the middle left part of the main window contains
2 optional additional filters and 4 buttons to invoke the
main functionalities of the application. The first optional
filter is to discard the MOSS output lines in which the
lines matched between the two source code files are less
than some user specified amount. The second optional
filter can be used to eliminate MOSS output lines where
both match percentages are below a user specified value.
It is also possible to sort the filtered output according to
either of Lines Matched of Percent Matched criteria. The
4 buttons activate “copying the first line from the Moss
Output text area to the Sample Line text field”, “applying
the selected filters”, “generating the visual output graph”
and “viewing the generated graph”, respectively.
MossVisualizer requires an open source software
package, the Graphviz package [9], to be installed on the
machine in order to lay out the graphs. MossVisualizer
internally generates graph data in a format that the dot
program (which comes with the Graphviz installation)
expects, and then makes a system call to invoke dot to lay
out the graph and save it in the form of an image file.
C. Output
A sample partial output from the MossVisualizer is shown
in Figure 3. The output is basically a graph with each
node/vertex corresponding to a single piece of source code
(or usually a submission by a student), and each edge
indicating similarity between the two nodes that it connects.
Each node is labeled with the file name of the source code,
and has a red border. The thickness and the hue of the red
border is normalized and adjusted throughout the graph such
that the higher the maximum match percentage between this
node and any other node is, the thicker and more colorful the
node boundary is drawn. Therefore, the reddest nodes that
catch the eye first are those pieces of software that share the
largest percentage of common lines with other pieces of
software. Also, the reddest nodes are laid out towards the
left hand side of the generated graph as much as possible, in
order to provide additional ease in locating the most severe
cases of software similarities quickly. The edges have a
similar color coding, too: The thickness and the hue of the
green edges increase as the total number of matching lines
between two nodes increase. The black colored head and tail
labels of each edge show the match percentage of the
connected nodes, and they are hue coded as well.
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Figure 2: MossVisualizer main screen.

Figure 3: Part of a MossVisualizer output (the whole graph does not fit properly on the page).

Finally, the center label of each edge shows the blue hue
coded total number of matching lines between the two
nodes. As a result, the colors and the thicknesses of all of the
node boundaries, edges and labels in the graph convey
important information where sharp-colored and thick entities
require more serious attention than faded-colored and thin
entities.
Note that Figure 3 shows only a part of the actual graph
that was generated by the MossVisualizer application using
the data shown in Figure 1. The actual graph is larger and
does not properly fit on the page. Also, in order to protect

the privacy of individual students, the file names (which
originally are the same as the student identification numbers)
have been replaced with random numbers prefixed by the
letter “f”.
IV. CONCLUSION
MossVisualizer, a front-end to the MOSS system, has
been in use in the Department of Computer Engineering at
Middle East Technical University, to visualize patterns of
student collaborations on software programming homework
assignments since the fall semester of 2012. The color coded
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visual output helps the instructors of the courses to easily
identify groups of students who might deliberately or
unknowingly have participated in over-collaboration with
their classmates, and warn them if/as necessary. The
MossVisualizer application is distributed as a compiled Java
Archive (jar) file for non-commercial use [7].
A possible extension that would make working with the
MossVisualizer application much easier is to have
MossVisualizer fetch MOSS output directly from the web,
or better yet, to also do the submission to the MOSS system
first, and then fetch the MOSS output automatically,
afterwards.
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Abstract— In computer forensic laboratories, to collect the
evidences from digital media, the most fundamental process is
to render the data understandable that are not understandable
normally. The data could be deleted, which will create a
connection with the crime, sometimes unintentionally with an
accident or intentionally with cybercriminal. After the deletion,
the data became inaccessible in computer normal processes.
How can we collect the data which are inaccessible in
computer normal processes, will be explained, in these paper.
After the processes that named “Data Recovery”, the more data
will create a connection with the crime.
Keywords—Data recovery, computer forensic.
Özet— Adli bilişim laboratuvarlarında dijital medyalardan
delilin tespit edilmesi için en temel aşamalardan birisi; normal
yollarla ulaşılması mümkün olmayan verilerin anlaşılır hale
getirilmesidir. Suç ile ilişki kurulabilecek veriler; kimi zaman
bir arıza veya bilgisayarın normal işleyişi sonucu silinerek
ulaşılamaz hale gelebildiği gibi, kimi zaman ise suçlular
tarafından, yapmış oldukları işlemleri saklamak amacıyla
bilinçli olarak da silinebilmektedir. Silinme işlemi sonucunda,
bilgisayarın normal çalışma şartları içerisinde veriye tekrar
ulaşmak imkansız hale gelir.
Bu makalede bilgisayarın normal işleyişi ile ulaşılması
mümkün olmayan verilerin nasıl tekrardan elde edilebildiği
anlatılacaktır. “Veri Kurtarma” olarak adlandıracağımız
işlemler sonucunda, dijital medya içerisinde bulunan azami
verinin olay ile ilişkisi kurulabilecektir.
Anahtar kelimeler— Veri kurtarma, adli bilişim.

I. GİRİŞ

A

DLİ olaylarda, olay yeri incelemesi ile olay ile ilgili
azami bilginin toplanması sağlanır. Dijital medyaların
içerisindeki veriler zarar görmeden toplanır, bilgisayarların
hafızaları kopyalanır, vs. Yapılan tüm bu çalışmalar olay
yerinden azami verinin toplanması için gerçekleştirilir. Olay
yerinden elde edilen dijital deliller, delil zinciri korunarak,
incelemesi yapılmak üzere adli bilişim laboratuvarına iletilir
ve adli bilişim laboratuvarlarına iletilen medyaların
içerisindeki dijital verilerin her bir 1 ve 0’ı uzmanlar
tarafından detaylı bir şekilde yorumlanıp olayla irtibatı
sağlanarak adli makamlara raporlanır.
Olay yerinde başlayan adli bilişim sürecinde, olay ile
sağlıklı irtibatların kurulabilmesi için mümkün olduğu kadar
çok veri ile çalışmak gerekir. Bu amaçla olay yerinden azami
veri
toplanmaya
çalışılması
gibi,
adli
bilişim
laboratuvarlarında da olay yerinde toplanan verinin
tamamının incelenerek, bu veriler arasından olay ile ilgili
ilişkiyi kuracak azami delil tespit edilmeye çalışılır.
Olay yerinden alınan dijital medya içerisindeki veriler
bilinçli olarak veya bir arıza nedeniyle ulaşılamıyor durumda
olabilirler. Verilerin ulaşılamaz hale gelmesi; dijital medyayı
oluşturan parçaların herhangi birinde meydana gelen
donanımsal bir arıza sonucunda oluşabileceği gibi,
bilgisayarın normal çalışması için gerekli olan yazılımsal

unsurların veriye ulaşmayı engelleyecek davranışlar
içerisinde bulunması sonucunda da olabilir. Donanımsal
veya yazılımsal olsun, veriye ulaşmayı engelleyen unsurların
aşılarak tekrardan verinin bizim için anlamlı hale getirilmesi
işlemi “Veri Kurtarma” olarak adlandırılmaktadır.
Görüleceği üzere veri kurtarma işlemi en temelde;
donanımsal (fiziksel) ve yazılımsal (mantıksal) olarak ikiye
ayrılmaktadır.
II. DONANIMSAL HATALARDAN VERİ KURTARMA
Özellikle sabit diskler mekanik aksama sahip olmaları
sebebiyle arıza vermeye müsaitlerdir. Taşınabilir sabit
disklerinde ortaya çıkması ile birlikte arıza oranları her
geçen gün artmaktadır. Sabit diskler her ne kadar ileri
teknoloji ile üretilseler de, dakikada 15.000 tura kadar dönüş
yapabilen plağının birkaç mikron yukarısından geçen okuma
yazma kafası yardımıyla çalıştıklarından, herhangi bir darbe
veya sarsıntıda zarar görme riski taşımaktadırlar. Sabit
disklerdeki arızalar mekanik aksamlarında meydana gelen
hatalardan oluşabileceği gibi, elektronik devrelerinde
meydana gelen elektrik kaçağı, statik elektrik gibi arızalar
sebebiyle de oluşabilir. En temelde, sabit disklerdeki
arızaları mekanik ve elektronik olarak ikiye ayırabiliriz.
Mekanik aksama sahip olmayan taşınabilir bellekler ve SSD
(Solid State Disc) disklerde ise sadece elektronik arıza
olabilmektedir.
Elektronik arızalar sabit disklerde, disk ile bilgisayar
arasındaki ara yüzü sağlayan devre kartının elektronik
elemanları veya yongalar içerisindeki yazılımlarda oluşan
hatalardan meydana gelmektedir. Mekanik arızalar ise sabit
diskin plağı döndüren motorunda, plağın üzerindeki okuma
yazma kafasında veya plağın kendisinde oluşmuş olabilir.
Şekil-1’de sabit disk içerisinde bulunan mekanik parçalar
görülmektedir.

Şekil-1: Sabit diskin parçaları
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Elektronik arızalar, birkaç elektrik direnç testi yapılarak,
mekanik arızalara nispeten daha kolay tespit edilebilir ve
parçalar yenileri ile değiştirilerek tamir edilebilir. Mekanik
arızalarda ise; parçalar çok küçük oldukları için arızanın
tespiti gözle mümkün olmamaktadır. Donanım arızasını
tespit etmek için diskin mekanik testinin yapılması
durumunda ise; diskte verinin saklandığı plağa zarar verme
riski bulunduğu için çok tehlikelidir. En ölümcül hatalar ise;
verinin saklandığı plak üzerinde oluşan hatalardır.
Sabit disklerin mekanik hatalarının tamiri için tozsuz
laboratuvar şarttır. Çünkü havada uçuşan en küçük bir toz
zerresi bile mikron seviyede plağın yüzeyi ile üzerinden
geçen okuma yazma kafası arasında kalarak hem plağın
yüzeyine hem de okuma yazma kafasına zarar verebilir.
Bununla birlikte mekanik arızalarda parça değiştirilmesi
esnasında parçalara zarar vermeden yerinden çıkaran ve
tekrar yenisini takabilen alet ve edevatlara ihtiyaç duyulur.
Mekanik aksama sahip olmayan taşınabilir bellek ve SSD
disklerde; verinin saklandığı hafıza yongası ile bilgisayar
arasındaki iletişimi sağlayan bir kontrol yongası bulunur. Bu
tür belleklerde arızalar yukarıda bahsedilen hafıza yongası
veya kontrol yongasında oluşabilmektedir. Kontrol
yongasında oluşan arızalarda, hafıza yongaları yuvasından
çıkartılıp, kontrol yongasını emülasyonunu yapan ayrıca bir
sistem ile hafızaya erişim sağlanır. Ancak özellikle SSD
diskler gibi daha karışık yapıya sahip disklerin kontrol
yongasının emülasyonunu yapmak günümüz şartlarında
mümkün olmamaktadır. Bu tür medyalarda oluşan hafıza
yongası hataları ise; tekrar kurtarılması mümkün olmayan en
ölümcül hatalardandır.
III. YAZILIMSAL HATALARDAN VERİ KURTARMA
Dijital veriyi saklayan medyanın donanımsal bir hatası
yoksa artık yazılımlar devreye girer ve medya içerisinde
bulunan verilerimizi yönetir. Şekil-2’de görüldüğü gibi
kullanıcı ile medya arasında farklı yazılımsal katmanlar
bulunmaktadır. Çalışan medya ilk önce bölümlendirme
işlemine tabi tutulur, ardından disk bölümü biçimlendirilerek
içerisine bir doya sisteminim kurulması sağlanır. Dosya
sistemleri verileri yönetirken, kullanıcı ile ara yüzü sağlamak
adına süreci işletim sistemleri devralmaktadır.

Şekil-2: Kullanıcı ile medya arasındaki yazılımsal katmanlar

Ancak sıralı olmayan kümelere saklanmış dosyalarda
küme sırasını bulmak mümkün olmayabilir. Sıralı olmayan
kümelerde saklanmış olan dosyaları birleştirmek için, her
veri kurtarma yazılımında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.
Parçalanmış dosyalar her bir veri birleştirme yaklaşımları ile
denenerek veri bütünlüğünün sağlanmaya çalışılır.

Şekil-2’deki sıraya göre gidersek, medyalarda oluşan
arızalar donanımsal hatalar başlığı altında anlatılmıştı.
Yazılımsal hatalar ise, disk bölümünde veya dosya
sisteminde oluşmaktadır. İşletim sistemlerindeki hatalar
medya içerisindeki veri ile doğrudan irtibatı olmadığından,
bu tür hatalarda kullanıcı sadece bilgisayarını açamadığı
için, verisine erişemiyor durumda olacaktır. Bu durumda,
arızalı işletim sisteminin yüklü olduğu medya arızası
olmayan başka bir işletim sistemine bağlanarak dosyalar
görebilir hale gelecektir.
Mantıksal veri kurtarmada en kritik nokta disk
bölümlendirmesini ve dosya sistemi yapısını iyi bilmekte
yatmaktadır. Bilgisayarda, bir disk bölümü veya bir
dosyanın silinmesi durumunda silinen verinin normalde
silinmediği, sadece veriye erişim kesildiği için, tekrar
verinin yerini bulmak ve parçalanmış verileri toplamak
uzmanlık istemektedir. Silinen verilerin bulunduğu alanlara
göz atacak olursak;
Tahsis Edilmemiş Sektör Kümeleri;
Silinen verileri kurtarılmaya başlamadan önce yapılan en
büyük hata, medyanın halen daha kullanılıyor ve boş
alanlarına başka verilerin yazılıyor olmasıdır. Örneğin;
verilerimizi kurtarmak için diskimize veri kurtarma yazılımı
yüklemek gibi. Silme işleminde, verinin silinmediği sadece
veriye erişim kesildiği için, verinin bulunduğu alan dosya
sistemince tekrardan başka bir dosya için tahsis edilebilir ve
disk bölümünün boş kısmı yani “Tahsis Edilmemiş Sektör
Kümeleri” büyür. Eğer medyaya yeni yüklenecek olan bir
veri disk bölümünün boş alanına yazılırsa, eski verinin
üzerine yazılma ihtimali bulunmaktadır. Eğer silinen verinin
üzerine yeni bir veri yazılmışsa üzerine yazılan veriyi
kurtarmak imkansız hale gelir.
Dosya sistemleri dosyamızın içindeki verileri medya
içerisinde saklarken, kendi veri tabanında da dosya ile ilgili,
dosya adı, tarih bilgileri, hangi küme veya kümelerde
bulunduğu gibi dosyaya ait detayları saklamaktadır. Dosya
sisteminde saklanan bu bilgiler; dosya silme, formatlama
veya arıza gibi durumlardan dolayı silinirlerse, dosyanın
bulunduğu yere tekrar erişim yapmak mümkün olamaz. Bu
durumlarda diskin tahsis edilmemiş sektörler kümesinde
“Data Kazıma” denilen yöntemle, dosyanın başlık bilgileri
küme başlarında aratılarak dosyanın yerine erişim sağlanır.

Dosya sistemleri dosyalarımızı medya içerisinde
barındırmak için sektör kümelerini kullanır. Eğer üzerine
yazılan verimiz yeni yazılan verinin boyutundan daha fazla
ise, yeni dosya eski dosyanın tamamının üzerine yazılmadığı
için, dosya atığı dediğimiz sektör kümesinin kullanılmayan
alanlardan veri kurtarmak mümkün olacaktadır. Ancak
kurtarılan bu dosyanın veri bütünlüğü kaybolduğu için
tekrardan eski haline getirmek mümkün olamayabilir.

Dosya Atığı;
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IV. SONUÇ
Dijital medyada oluşmuş olan gerek donanımsal, gerekse
yazılımsal hatalar sebebiyle, delil niteliğindeki bilgiye
ulaşmak ilk bakışta mümkün olmayabilir. Veriye ulaşmayı

engelleyen unsurları ortadan kaldırarak, anlamlı veriler
oluşturmak adli bilişim uzmanının bir özelliğidir. Medyadaki
hatanın giderilmesi sonucunda daha çok veri ile çalışma
imkanı sağlanmış olur. Bu sebeple veri kurtarma işlemleri
adli bilişim incelemelerinin temel unsurlarındandır.
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Abstract— The purpose of this study is to identify needs and
risks of Live Forensics. Live forensics is capturing all volatile
data and all running processes on a running computer system
for use in a court. Some issues such as cloud computing, disk
encryption, production servers, volatile data, rare or custommade devices were mentioned as a problem of getting
important information or data from new electronic devices.
For some emergency cases law enforcement and prosecutors
need to find critical data in electronic devices in a very short
time but Classic Computer Forensics Technique can not be a
solution. Based on the idea that Live Forensics is a good
solution to handle these challenges we tried to answer what the
risks are. Some risks were evaluated and a roadmap to avoid
risks of Live Computer Forensics was suggested.
Keywords—Live Computer Forensics, Electronic Evidence,
Volatile Data, Order of Volatility, Cloud Computing

I. GİRİŞ
LEKTRONİK delillerin suç soruşturmalarına yön
vermeye başladığı günden bu yana Adli Bilişim tüm
dünyanın gündeminden düşmeyen bir kavram. Adli Bilişim
uygulamalarında her geçen gün yeni bir yöntemin ortaya
çıkması bu alanda faaliyet gösteren uzmanları hayli
zorlamakta. Yeni cihaz, yeni veri saklama yöntemleri, yeni
veri işleme yöntemleri üretildikçe, Adli Bilişim uzmanları
elektronik delillere ulaşmanın yeni yöntemlerini bulmak
zorunda.
Bulut bilişimin yaygınlaşmasıyla cihaza fiziksel olarak el
koymak artık yeterli değildir. Fiziksel olarak el koyulması
cihazdaki verileri elde etme anlamına gelmemektedir.
Cihazın açık olduğu durumda elde edilebilecek veriler,
kapalı
haldeyken
elde
edilebilecek
verilerle
kıyaslanamayacak kadar fazladır.
Ticari işletmelerin ve hizmet sağlayıcılarının büyük
sistemlerinden delil elde etmek için artık sistemi kapatmak
büyük maliyet kayıplarına neden olacaktır. Kriptolu veri
depolama üniteleri ise ancak açık ve kullanılabilir haldeyken
bizim için anlamlı veriler içeren materyallerdir.
Bu ve benzeri yeni teknolojik gelişmeler bu çalışmada
değerlendirilmiş, Canlı Adli Bilişim uygulaması bir yöntem
olarak tartışılmıştır.
Başlangıçta elektronik delil kavramı ve elektronik
delillere müdahale ederken kullanılan eski tür klasik
uygulama anlatılmış, ardından canlı adli bilişim uygulaması
ihtiyacının ortaya çıkmasına neden olan hususlara
değinilmiştir.

E

Doğası gereği hassas olan elektronik deliller, canlı bir
şekilde müdahale edildiğinde daha da hassas hale
gelmektedir. Bu durumdan dolayı bu uygulama esnasında
daha hassas olunması gerektiği anlamına gelmektedir. Canlı
adli bilişim uygulaması yapılırken nelere dikkat edilmesi
gerektiği ve uygulama esnasında karşılaşılabilecek riskler
literatür taraması yapılarak değerlendirilmiş bu risklere karşı
hazırlıklı olabilmek için bir dizi kurallar içeren bir yol
haritası teklif edilmiştir.

II. ELEKTRONİK DELİL
Bir kişinin kanunda suç sayılan eylemleri yapıp
yapmadığının araştırılması ve bir cezaya ya da suçsuzluğuna
hükmolunması, o eylem hakkında elde edilen delillere
bağlıdır.
Delil, meydana gelen olayda bir suçun
aydınlatılmasına ve suç sanıklarının tespit edilmesine
yarayan her türlü ispat vasıtası olarak tanımlanabilir1
Richard F. Taflinger ―What is Evidence‖ adlı
makalesinde delili, kararı destekleyen bilgi parçası olarak
tanımlamaktadır. 2 Deliller, söz konusu eyleme bağlı olarak
çeşitlilik arz etmektedir. Henkoğlu delilleri; Fiziksel deliller,
Olay tanığına dayanan deliller ve emareler (ikinci
derecedeki deliller) olarak sınıflandırmıştır. 3
Sadece
bilişim
alanı
ile
bağlantılı
suçların
soruşturulmasında değil tüm suçların soruşturulmasında son
dönemde en popüler deliller elektronik delillerdir. Yukarıda
belirtilmiş sınıfların hangisine dahil olduğu tartışmaları
süredursun, bu yeni delil çeşidi, davanın taraflarının
dikkatini elektronik cihazlara çekmiş ve adli bilişim
(Computer Forensics) adlı yeni bir bilim dalının doğmasına
sebep olmuştur.4 Dijital delil olarak da tanımlanan bu tür
delilleri Henkoğlu; Adli bilişimle ilgili bir çalışma
esnasında, bilişim sistemleri ve bu kapsamdaki depolama
aygıtları üzerinden elde edilen adli deliller olarak
tanımlamaktadır. 5 Elektronik delil; elektronik cihazlar
kullanılarak üretilen, depolanan veya transfer edilen,
mahkemede güvenilen bilgilerdir.
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Keser Berberoğlu ise elektronik delili; bir elektronik araç
üzerinde saklanan veya bu araçlar aracılığıyla iletilen
soruşturma açısından değeri olan bilgi ve veriler olarak
tanımlamakta bu tür delillerin gizli görünmeyen bir yapıya
sahip, hassas, ve kolayca değiştirilebilir, tahrip edilebilir ve
yok edilebilir olduğunu belirtmektedir.
Bu hassasiyet elektronik delillerin itibarsızlığı anlamına
gelmemelidir. Her delil, elektronik olsa da olmasa da her
zaman manipüle edilebilir, değiştirilebilir ve hatta yok
edilebilir. Önemli olan bu delilin hangi şartlarda kim
tarafından elde edildiği ve ne şekilde muhafaza altında
tutulduğudur. Yani kısaca delil zincirinin korunup
korunmadığıdır. Örneğin bir sigara izmariti de çok kolay bir
şekilde klozetten atılıp sifon çekilebilir. Ya da bir kıl örneği,
bir yazılı kağıt da manipüleye açıktır. Bu durumda bunun
nasıl ve kim tarafından yapıldığının tespiti çoğu zaman
mümkün olmamaktadır. Bir diskin kullanılmaz hale
getirilmesi bir tükürük örneğinin kullanılamaz hale
getirilmesinden daha zor olabilir. Bununla beraber bilgisayar
sisteminde yapılan bir işlem, yalnızca sistemin bir yerinde
değil birçok yerinde kayıt tutmaktadır. Sistemde yapılan bu
şekilde kasıtlı bir müdahale ya da ihmalen yapılan bir
hareket, sistemde uzmanların gözünden kaçmayacak izler
bırakmaktadır.
Kayıp ya da kaçırılan bir çocuk şahsa ulaşmak için kolluk
birimlerinin ilk sorduğu soru şahsın en son kimlerle irtibat
kurduğu sorusudur. Daha önceleri bu soruya daha başka
yerlerde cevap aranırken, günümüzde şahsın kullandığı
akıllı telefonu, tablet bilgisayarı ya da çevredeki güvenlik
kameraları bu soruya cevap vermektedir. İntihar notları
cesetlerin üzerinden değil, sosyal paylaşım sitelerinden
araştırılır hale gelmiştir.6
Siber saldırılar, bilişim sistemlerine yapılan izinsiz
erişimler, Hacking olarak tanımlanan eylemler doğası gereği
elektronik delilleri en büyük aydınlatıcı unsur kılmasının
yanında; Dolandırıcılık, hırsızlık, yolsuzluk, sahtecilik,
narkotik madde satışı, hakaret, tehdit, şantaj, çocuk istismarı
gibi gerçek hayatta karşılaşılan birçok suç türünde faillere
ulaşılabilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için elektronik
delilleri hayati derecede önemli hale gelmiştir.
Suçtaki bu çeşitliliğin yanında elektronik delillerin
çeşitliliğinde de bir sınırlama yoktur. Akıllı telefon, oyun
konsolu, televizyon, bilgisayar, araba, fotokopi makinesi,
parmak izi cihazı, uydu alıcıları ve benzeri içerisinde
elektronik bir veri depolanabilen ya da veri işlenen her türlü
aygıt bu alanda değerlendirilebilir. Aynı zamanda başlı
başına fiziksel olarak bir varlığı olmasa da bunların
içerisindeki; eposta, internet kullanım geçmişi, sohbet
kayıtları ve benzeri sanal veriler de soruşturma için son
derece önemli deliller arasındadır.
III. ELEKRONİK DELİLE MÜDAHALE ŞEKLİ
Bu bağlamda, gerek hukuk alanında, gerekse akademik
çerçevede ya da teknolojik alanda en temel tartışma
elektronik delillerin nasıl elde edileceği, elde edilen bu
delillerin delil zinciri gözetilerek nasıl inceleneceği, hangi

şartlarda muhafaza edileceği konusundadır. Bu yalnızca
ülkemiz için bir tartışma alanı değil tüm dünya ülkelerinde
ve uluslararası kuruluşlarda üzerinde sürekli çalışılan bir
alandır. Bu konuda uluslararası düzeyde belirli standartlar
olsa da ülkeden ülkeye uygulamada değişiklikler olmaktadır.
Örneğin Anglo-Amerikan yaklaşımıyla hareket eden
Amerika ve İngiltere’de ise ―iyi uygulama kuralları‖ adı
altında bir takım rehberler ve kılavuzlar temel alınmakta ve
bu kılavuzlara göre Adli Bilişim işlemleri yürütülmektedir.
Alman hukuk sisteminde elektronik delillerde arama ve el
koyma ile ilgili özel bir düzenleme yoktur ve bu tür
delillerle ilgili yapılan işlemler genel arama ve elkoyma
kurallarına göre yapılmaktadır. Ülkemizde ise CMK 134.
Madde’de bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve
kütüklerinde arama, kopyalama yapma ve elkoyma
işlemlerini ayrıca düzenlenmiştir. 7
Teknoloji durmadan ilerlediğinden ve buna bağlı olarak
elektronik delillerin de niteliği sürekli değişmektedir. Bu
bağlamda bu alanda yeni kurallar koymak bir süre sonra bu
kuralların eskimesi gerçeğini değiştirmeyecektir. Bir süre
sonra daha yeni kurallara ihtiyaç duyulması normal
karşılanmalıdır. Bu alanda yeni bir kural koyulup kabul
edilmesi her zaman için teknolojinin gelişiminden daha
yavaş olacağından, koyulacak kuralların son derece geniş
çerçevede tanımlamalar olması gerekmektedir.
Genel olarak bu alanda vazgeçilmeyecek iki temel
kuraldan bahsedebiliriz. Bunlar;
1- Uzman personel
2- Raporlama kurallarıdır.
İşlemlerin, inceleme yaparken nereye bakacağını ve
sistemin çıktılarının ne olacağını bilen Adli Bilişim uzmanı
tarafından yapılması ve yapılan işlemlerin sonradan test
edilmesi için de yapılan işlemlerin adım adım kaydederek
raporlanması vazgeçilemeyecek iki temel kuraldır.
Bunun haricinde yapılacak işlemler; Soruşturma konusu,
şüphelinin profili, soruşturmacının ortaya çıkarmaya
çalıştığı gerçeklik, şüphelinin bulunduğu mekan ve mekanın
özellikleri, elektronik cihazın türü (bilgisayar, telefon,
sunucu vs.) ve ulusal mevzuat gibi hususlar göz önünde
bulundurularak çeşitlilik arz edebilir olmalıdır.
IV. ESKİ TİP UYGULAMA
Birleşik Krallık ACPO kuruluşunun yayınladığı
Bilgisayar Tabanlı Elektronik Deliller için Uygulama
Rehberindeki birinci kuralda; Kolluk kuvvetlerinin ya da
onların temsilcilerinin yaptığı işlemlerin, bilgisayar veya
veri depolama ünitelerindeki verilerin mahkemede geçerli
kabul edilebilmesi için son derece önemli olduğunu açıkça
vurgulamaktadır.8 Bu kuralın özünde, elektronik delillere ilk
müdahale işlemini gerçekleştiren görevlilerden temel olarak
istenen, cihazlara hiçbir şekilde el sürmemeleridir. Kapalı
olarak ele geçirilen elektronik cihazların açılmaması, kapalı
halde iken içerisindeki veri depolama ünitelerinin
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imajlarının alınması ve yapılacak incelemelerin ancak ve
ancak bu imajlar üzerinden yapılması benimsenmiştir.
Bu durumda sisteme dışarıdan müdahale edilmesinin
önüne geçilmesi ve sistemde kullanıcı tarafından tanımlanan
ekstra bir güvenlik önlemi varsa bu önlemden korunmak
amaçlanmıştır. Bir bilgisayarın kapat komutu ile birlikte
içerisindeki tüm verilerin silinmesi mümkün olabilmektedir.
Bu durumda kolluk kuvvetleri bilgisayarı olağan şekilde
kapatmaya çalıştığında, verilerin tamamının da silinmesine
neden olabilecektir. Bu gibi durumlara önlem olarak, çalışan
bir bilgisayarın fişinin çekilmesi kuralı kabul edilmiştir. Bu
temel kabule göre; eğer bir bilgisayar açık halde ise
duvardaki prizden fişinin çekilmesi, içerisindeki diskinin
sökülmesi, ardından imaj alma işleminin uygun cihazlarla
yapılması gerektiği tüm kolluk kuvvetlerinin temel
uygulamasıydı.
Bu yöntem genel olarak hala en güvenli yoldur. Bazı
durumlarda ise fişin çekilerek gücün kesilmesi mecburi
olabilir. Bilgisayar ekranında devam eden bir silme, üzerine
yazma işlemi ya da veri depolama ünitesinin yok edilmesine
dair bir gösterge varsa elektrik gücü kesilmelidir. 9
Ancak spesifik olaydaki hususlara göre Canlı Adli
Bilişim İnceleme işlemi olmazsa olmazdır. Aksi halde bu
yöntem yürütülen bazı soruşturmalarda ihtiyaç duyulan
delillerin elde edilmesinin önündeki en büyük engel olabilir.
Genel olarak bu eski sistem popülerliğini kaybetmekte
bunun yerini Canlı uygulamalar almaktadır. 10 Eğer
bilgisayarda; bir sohbet odası ya da anlık mesajlaşma
oturumu açık ise, açık ve kaydedilmediği düşünülen metin
belgeleri varsa, bir veri depolama ünitesine uzaktan
bağlanılmışsa, çocuk pornografisi ile ilgili bir emare var ise
bu ve benzeri durumlarda elektrik gücünün kesilmesi bu
verilerin yok olmasına sebep olabilecektir. 11
V. YENİ TİP UYGULAMA
Yukarıda bahsedilen elektrik gücünün kesilmesi yöntemi
tamamen terk edilmemelidir. Birçok örnek vakıada bu
yöntem hala kullanılmakta ve kullanılmalıdır da. Ancak bu
yöntem her ne olursa olsun uygulanacak yegane yöntem
olarak algılanmamalıdır. Çünkü çalışmakta olan bir sistemde
her veri, fiziksel olarak sistemde bulunan depolama
biriminin üzerine kalıcı yazılmamaktadır. Bazı veriler
yalnızca uçucu bellekte bulunmakta, bazıları yalnızca
işlendiği anda var olmakta, bazıları ise uzaktan bağlantı ile
erişilen veriler olabilmektedir. Bunun yanı sıra veri fiziksel
olarak var olsa da eğer kriptolandıysa fiziksel olarak alınan
imaj daha sonra açılıp incelenememektedir.
A. Geçici Bellekler
Kullanılan elektronik cihazlarda kullanıcılar işlemlerini
yaparken yüksek hızı tercih etmektedirler. Bunu bilen
üreticiler bu tür cihazları üretmek için daha çabuk
erişilebilen hafıza birimlerini kullanılma ihtiyacını
duymuşlardır. Buna bağlı olarak yüksek kapasiteli
geçici/uçucu belleklerin kullanılan elektronik cihazlar

artmıştır. Bir iş istasyonunda 512 GB RAM bellekler
kullanılabilmektedir.12 Bu değer yaklaşık olarak standart bir
bilgisayarda bulunan sabit diskin kapasitesi kadardır. Bu da
elektrik enerjisinin kesildiğinde kaybolacak verinin
büyüklüğünü ifade etmektedir. Bu kadar büyük geçici
bellekler de elbette çok daha fazla veri bulunabilecektir.
Bu veriler soruşturma için hayati delillerden olan, anlık
mesajlaşma verileri, zararlı yazılım aktivitelerinin izleri,
kullanıcı tarafında girilmiş şifreler, henüz kaydedilmemiş
dosyalar gibi veriler olabilir. Bazı soruşturmalar da ise bu
bilgiler tek başına olayın aydınlatmasında önemli rol
oynayabilecek verilerdir. Böyle olmasına rağmen bu tip bir
soruşturmada bilgisayarın Canlı Adli Bilişim İncelemesi
yapılmadan kapatılarak, yalnızca sabit veri depolama
ünitesinin (bilgisayarın sabit diskinin) imajının alınması ve
incelenmesi bu bilgilerin elde edilmesine engel teşkil
edecektir.
B. Bulut Bilişim
Her yerden, rahatça, isteğe bağlı ağ erişimine imkan
sağlayan ve hayatımıza hızla girmiş bulut bilişim (Cloud
Computing)
faktörü
de
eski/klasik
yöntemin
uygulanabilirliğini azaltmıştır.
Hızlı bir şekilde her yerden kullanıma hazır hale gelen ve
çok az yönetim masrafı ya da servis sağlayıcı desteği ile
kullanılabilen bulut bilişim uygulamaları ile kullanıcılar,
kişisel verilerini ellerinde bulunan elektronik cihazlarda
değil bulutta yani başka bir yerde, başka bir ülkede, başka
bir kıtada tutmayı tercih edebilmektedir. Bu durumda da
elektronik cihazların kapatılarak imajlarının alınması ve
incelenmesi istenilen delillere ulaşılmasını engelleyecektir.
CHIP Dergisi’nin 2009 Eylül ayı sayısında Hasan
Özkan’ın ―Zaman Tüneli: İnternet‖ başlıklı yazısında
yapılan analizde; Gelecek için yapılan ön görüde şöyle
denilmiştir:
“.. cep telefonları artık kalıcı şekilde internete
bağlanacak..
Cloud
Computing
sayesinde
artık
bilgisayardaki yazılımlar, araçlar ağ üzerinde depolanacak
ve herhangi bir yerden erişime açık olacaklar.”13
Bu öngörü günümüzde gerçekleşmiş bu şekilde çalışan
cihazlar hayli farklı alanlarda kullanılmaya başlamıştır.
Dropbox, google drive, sky drive, iCloud gibi sistemler
kullanıcıya bulut hizmetini kısmen ücretsiz kısmen ücretli
sunmaktadırlar. Bilgisayar, tablet bilgisayar, telefon gibi
aygıtlardan aynı alana ulaşılabilmekte, fiziksel olarak
aygıtlarda bu verilerin tutulması kullanıcının tercihine
bırakılmaktadır.
Bu tür cihazlar ağ erişimine açık iken ele geçirilmeli ve o
esnada gerekli bilgilere ulaşılmalıdır. Aksi halde veriler,
başkaları tarafından kasten ya da görevliler tarafından
gecikme sonucu ihmalen kaybedilecektir.

C. Dev Sistemler
Bundan başka, büyük şirketlerin büyük sunucu
sistemlerinin kapatılması şirket için hatta o şirketin
hizmetlerinden yararlanan birçok konu ile ilgisi olmayan
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müşteriler için büyük kayıplara yola açabilecektir. Bu
durumda bir suç soruşturmasını yapılırken başkaca
mağduriyetlerin yaşanmasına yol açılmış olacaktır. Örneğin
bir alan sağlayıcı (web hosting) hizmeti sunan şirketin
sistemlerinin kapatılması o şirketten bu hizmeti alan tüm
internet sitelerinin kapatılmasına sebep olacaktır. Böyle bir
mağduriyetin yaşanmaması için yalnızca ihtiyaç duyulan
alanın alınabilmesi için Canlı Adli Bilişim incelemesine
ihtiyaç duyulmaktadır.

D. Kendine Özgü Tasarım
Teknoloji geliştikçe çeşitli firmalar kendi cihazlarını
kendilerine özgü şekilde tasarlamaya başlamıştır. Eski
yöntemle kapalı bir şekilde imaj alma ve inceleme işlemi
uygulanmak istendiğinde, böyle bir cihazın veri depolama
ünitesine ulaşmak uygun bağlantı aparatı bulunamadığından
mümkün olmayacaktır. Bu durumda soruşturma biriminin
elinde olayın aydınlatılması için son derece önemli bir veri
içeren bir elektronik bir cihaz olsa dahi bunun içeriğine
ulaşılamayacağından
taraflar
açısından
mağduriyet
yaşanabilecektir. Bu sistemin açık halde ele geçirilmesi ve
bu şekilde Canlı Adli Bilişim İncelemesinin yapılması ise bu
sorunu ortadan kaldıracaktır.
E. Acil Bilgi İhtiyacı
Bazı soruşturmalarda ise elde edilen elektronik
cihazlardaki verilere çok hızlı ulaşmak son derece
önemlidir. Veriye ulaşmaktan çok hızlı ulaşmak ön planda
olmaktadır. Geç ulaşılan bir bilginin pek bir değeri
kalmamaktadır. Bu türden bir olayla karşılaşıldığında,
örneğin bir kaçırma olayında önemli olan hızlı bir şekilde
hayatı tehlikede olan bir insana ulaşılmasıdır. Bu durumda
olayla ilgisi olduğu düşünülen bir bilgisayarın kapatılıp,
diskinin sökülmesi, imajının alınması ve ardından inceleme
yapılması belki de bir kişinin hayatını kaybetmesine
sebebiyet verebilecektir. Böyle bir durumda Canlı Adli
Bilişim incelemesi uygulamaları bu süreci hızlandırmak için
de kullanılan bir yöntem olarak kullanılabilecektir.
F. Kriptolu Diskler
Son dönemde harici bellek satışlarında müşterilerin
aradığı bir özellik de cihazların kendilerine ait bir
kriptolama sisteminin olması. Bu sistem sayesinde
kullanıcının belirlediği şifre girilmeksizin diskin içerisindeki
verilere ulaşmak mümkün olmamaktadır. Pek Tabii ki bu
sistemi kullananlar illa ki bir suçu saklamak adına bunu
tercih etmemiş olabilirler.
Herkes kişisel verilerini
saklamak ve başkalarının eline geçtiği zaman ulaşılamaz
hale getirme hakkına sahiptir. Ancak bu durum Adli bilişim
incelemesi işlemleri için bir engel teşkil etmektedir.
Kriptolu bir diskin fiziksel olarak imajının alınması o
imajın sonradan incelenmesini engellemektedir. Bu
durumdaki bir diskin açık ve kriptosunun kaldırılmış
verilere erişim saplanabiliyor haldeyken imajının alınması
ya da incelenmesi gerekmektedir. Aynı durum
bilgisayarlarda kullanılan sistem bölümlerinde de
mümkündür. Kullanıcılar kullandıkları sistemi de çeşitli
kriptolama uygulamaları ile kriptolayabilmektedirler. Bu
durumdaki bir diskin fiziksel değil mantıksal alanının

imajının alınması yani içinde bulunan mantıksal bölümlerin
(paritition) imajlarının alınması gerekmektedir. Bu da ancak
Canlı Adli Bilişim uygulamaları ile mümkündür.
Görüldüğü gibi aslında Canlı Adli Bilişim İncelemesine
ne zaman ihtiyaç duyulduğu tamamen spesifik duruma bağlı
bir husustur. Soruşturma konusu, şüphelinin profili,
soruşturmacının ortaya çıkarmaya çalıştığı gerçeklik,
şüphelinin bulunduğu mekan ve mekanın özellikleri,
elektronik cihazın türü (bilgisayar, telefon, sunucu, kriptolu
olması vs.) ve ulusal mevzuat bu konuda göz önünde
bulundurulması gereken hususlardır.
VI. CANLI ADLİ BİLİŞİM İNCELEMESİNİN RİSKLERİ
Birçok faydası olduğu gibi Canlı Adli Bilişim İncelemesi
uygulandığında beraberinde getirebileceği riskler vardır.
Soruşturma için önemli olan verilerin başka bir şekilde elde
edilme imkanı bulunuyorsa Canlı Adli Bilişim İncelemesine
başvurmak tercih edilmemelidir. Canlı uygulama
yapılacaksa bu konudaki gereklilik açıkça ortaya konulmalı
ve bu ihtiyacın kanıtlanması gerekmektedir. Canlı
uygulamanın beraberinde getirdiği riskler dolayısıyla bu
gerekmektedir.
A. Güvensiz Cihaz
Canlı Adli Bilişim İncelemesi yaparken; İncelemeci,
şüphelinin güvenilir olmayan cihazıyla etkileşime
geçmektedir. Gerçekten incelemeye başlarken cihazın nasıl
bir sisteme sahip olduğunun önceden bilinmesi mümkün
değildir. Sisteme hangi tür programların yüklenmiş olduğu
ve bunların hangi komuta ne tür tepki vereceklerinin genel
bir kuralı yoktur. Dolayısıyla bu sistem incelemeci için
güvensiz bir sistemdir. İncelemeci önceden bir plan yapsa da
bu her zaman uygulanabilir olmayabilir.
Canlı Adli Bilişim İncelemesi yaparken bu güvensiz
sistemle temas kaçınılmazdır ve bu tehlike her zaman var
olacaktır.
Kapalı bir sistemde veri depolama ünitesinin imajı
alındığında, imajın HASH değeri sistem açılmadığından
değişmeyecektir. Ancak Çalışan bir sistemde bu doğrulama
mümkün olmamaktadır. Çalışan bir sistemin alınan imajı ile
bu işlemden hemen sonra tekrar alınan imajı ile
eşleşmeyecektir. Çünkü sistem çalışırken sahip olduğu
dosyalar sürekli değişip güncellenmektedir. Yapılacak her
temas sistemde bir iz bırakmaktadır. Bu nedenle yapılacak
tüm işlemlerin sisteme bir zarar vermediği incelemeci
tarafından kanıtlanmalıdır.
B. Uçucu Veriler
Canlı sistem üzerinde yapılacak bir işlemin, sistemde
bulunan diğer uçucu verileri yok edip etmeyeceği önceden
hesaplanmalıdır. Örneğin soruşturma için çok önemli olan
bir veri RAM (Random Access Memory - Geçici Bellek)
üzerinde ise ve incelemecinin yapacağı işlem RAM bellekte
bulunan bu verilerin üzerine/yerine yeni veriler yazacaksa
öncelikle RAM Belleğin imajının alınması gerekecektir. Bu
gibi durumların önceden hesaplanması ve verinin uçuculuğu
ve ehemmiyeti değerlendirilerek hareketin planlanması
gerekmektedir.
Çok kısa süre içerisinde, kişiler tarafından ya da otomatik
olarak; silinme, üzerine yazılma veya değiştirilme ihtimali
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çok yüksek olan her şekilde dijital olarak depolanan verilere
uçucu veriler denmektedir. Bunlar sisteme göre çeşitlilik
gösterebilirler.
İşletim Sisteminden elde edilebilecek Uçucu Veriler
olarak; genel olarak sistemde o anda yapılan işlemlerin
listesi, Açık dosyalar, Ağ bağlantıları bilgileri, Uçucu
Windows
Registery
(Kayıt
Günlüğü)
olarak
sıralanabilmektedir.

Bir Adli Bilişim uzmanının tüm Adli bilişim alanlarında
uzman olması imkansız olmasa da çok zordur. Genel Adli
Bilişim uzmanları olabildiği gibi, Canlı Adli Bilişim
İncelemesinde, zararlı yazılım analizinde ya da veri
kurtarma alanında ileri düzey uzmanlar da bulunmaktadır.
Canlı uygulama yapacak kişi de bu uygulamayı yapabilecek
düzeyde bir Adli Bilişim Uzmanı personel olmalıdır. Aksi
halde yapılacak işlemler güvenilir delil elde etmekten çok
mevcut delillerin bozulmasına sebebiyet verebilecektir.

Uygulamalardan elde edilebilecek uçucu veriler olarak;
Şifreler, Kriptosu açılmış veriler, Anlık mesajlaşma oturum
bilgileri, Dosya içerikleri, e-posta parçacıkları sayılabilir.
Zararlı yazılım tespiti ile alakalı olarak bir sistemden elde
edilebilecek uçucu veriler olarak; sisteme yüklü rootkitler,
trojanlar ve botnet aktiviteleri sayılabilir. Özellikle zararlı
yazılım konularında canlı adli bilişim incelemesi çok
önemlidir çünkü zararlı yazılımlar genelde yalnızca
sistemdeki RAM bellek üzerinde çalışabilmektedir. Sistem
kapandığında ise RAM bellek verileri tamamen yok
olmaktadır.
Uçucu verilerin de kendi arasında bir uçuculuk sıralaması
vardır. Bu sıralama değişik kaynaklarda bir değişik şekilde
belirtilmektedir. 14 Ancak tamamı aynı mantık çerçevesinde
tanımlanan sıralamalardır. Hangi verinin daha önce
kaybolabileceği üzerinde durulmuş ve ona göre bir sıralama
yapılarak önce o verinin toplanması sağlanmak istenmiştir.
Bu çalışmaların tamamını değerlendirerek aşağıdaki
şekilde bir uçuculuk sıralamasını tanımlanabilir:
1- İşlemci, CACHE Bellek
2- Register Kayıtları
3- RAM Bellek
4- Disk üzerindeki geçici dosyalar; Page File, Swap File
5- Sabit Disk içerisindeki dosya metadataları
6- Sabit Disk içerisindeki Dosya içerikleri
7- Uzaktan erişilen veriler, dosyalar
8- Çıkarılabilir cihazlar
9- Yedekleme üniteleri
Bu uçuculuk sıralaması hangi verinin önce yok
olabileceği ile ilgilidir. Her olayda bu sıralama göz önünde
bulundurulmalı ancak hangi veri daha önemli ise diğerleri
feda edilerek veriye ulaşmak tercih edilmelidir. Aksi halde
yapılacak bir işlem ihtiyaç duyulmayan ancak uçuculuk
sıralamasında önde olan bir verinin elde edilmesine, aynı
zamanda ihtiyaç duyulan ancak uçuculuk sıralamasında
geride olan verinin kaybedilmesine de sebep olabilecektir.
C. Yetkisiz İnceleme
ACPO Rehberinde ikinci kural olarak orijinal veriye
erişim sağlamak gerektiği durumdaki hareket tarzı
açıklanmıştır. Böyle bir durumda, bu işlemi yapacak
incelemecinin öncelikle bu konuda yeterli olması gerektiği
belirtilmiştir.15 Bu işlemi, konusunda gerekli bilgi
birikimine ve yeterli tecrübeye sahip bir uzman olmalıdır.
Elektronik delillerin doğası gereği bu delilleri inceleyecek
olan kişinin nereye bakacağını ve sistemin çıktılarının ne
olacağını bilen Adli Bilişim uzmanı olması gerekmektedir.

VII. YOL HARİTASI ÖNERİSİ
Canlı Adli Bilişim İncelemesinin, yukarıda bahsedilen
riskler göz önünde bulundurulduğunda çok dikkatli bir
şekilde takip edilmesi gereken aşamalara sahip olduğu
görünmektedir. Bu riskler bu alanda bazı kuralların
oluşmasına sebep olmuştur. Bu kurallar yapılan incelemenin
türüne göre çeşitlenebilmektedir. Bu alanda yapılan
çalışmalardan yararlanılarak genel olarak her Canlı Adli
Bilişim İncelemesinde uyulması gereken 5 temel kuralı şu
şekilde sıralayabiliriz:
1. Her hareketi raporla
2. En Önemli veriyi önce topla
3. Uçucu veriler sıralamasını göz önünde bulundur
4. Önce sisteme en az müdahale eden işlemi
yapmayı tercih et
5. Önceden Planlama yap
A. Her Hareketin Raporlanması
İncelemecinin yaptığı tüm işlemleri raporlaması ileride
çıkacak sorulara rahatlıkla cevap verilmesi için son derece
önemli bir husustur. Monitörün fotoğraflanması ya da
kamera kaydına alınması, yapılan işlemlerin saat ve dakika
olarak sıralamasının kayıt edilmesi, kullanılan yazılımların
versiyon bilgileri ile birlikte kayda geçirilmesi önemli
hususlardandır. Hangi işlemin neden yapıldığı ve buna
gerçekten ihtiyaç duyulduğunu da mutlaka raporlanmalıdır
Birleşik Krallık ACPO kuruluşunun yayınladığı yukarıda
bahsedilen rehberde özetle; incelemecinin, yaptığı işlemleri
net bir şekilde ortaya koyması ve hangi işlemi neden
yaptığını kanıtlaması gerektiği belirtilmektedir.16
Canlı uygulama, yalnızca çalışan bir bilgisayarın diskinin
imajının alınması şeklinde olacağı gibi doğrudan o esnada
yapılacak inceleme işlemi şeklinde de olabilmektedir. Her
iki şekilde de incelemecinin canlı bir sistemde yapacağı
işlemlerin nelere sebep olacağı önceden bilinmelidir.
Örneğin; Canlı sistemin imajının alınabilmesi için imajın
alınacağı bir disk sisteme takılmalı, imajı almak için
kullanılacak yazılımın bulunduğu başka bir harici bellek de
sisteme takılarak bu yazılım çalıştırılmalıdır. Bu işlemler
sistemde kendileri hakkında izler bırakacaktır. Bu
bırakılacak izler önceden göz önünde bulundurulmalıdır.
Örneğin, sisteme harici bir bellek bağlandığında, kayıt
günlüklerinde (Registry) bu işlem kaydedilmekte, Takılmış
Aygıtlar (MountedDevice) listesine bir kayıt girilemektedir.
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İmaj ya da inceleme için çalıştırılan yazılımla beraber de
sistemde değişiklikler olmaktadır.
Ayrıca incelenen sisteme bağlı olarak; sistemdeki
güvenlik duvarı (firewall) ve antivirüs yazılımı, takılan
harici belleği engelleyebilir ya da onu virüs taramasından
geçirebilir. Sistem otomatik olarak takılan harici belleği
indekslemeye başlayabilir ya da yazılımını otomatik
güncellemeye başlayabilir. Bu ve benzeri durumlar da
incelemecinin önlemini alması gereken durumlardır.
Bu gibi hususlar ve benzerleri önceden hesaplanmalı,
hesaplanan ya da hesaplanmayan böyle bir durumla
karşılaşıldığında tüm yapılan işlemler neden yapıldığı
hakkında açıklaması ile kayıt edilmeli ve raporlanmalıdır.
Aksi halde canlı uygulama esnasında yapılan işlemlerin
nedeni
sonraki
yapılacak
değerlendirmede
bilinemeyeceğinden delile usulsüz bir müdahale olarak
algılanabilecektir. Bu delilin geçerliliğini yitirmesine sebep
olabilecektir.
B. En Önemli Verinin Önce Toplanması
Bazı Adli Bilişim İnceleme yazılımları da sisteme zarar
verebilir ve sistemin çalışmasını engelleyebilir. Bu durumda
Canlı uygulamaya devam etmek mümkün olmayacaktır. Bu
sebeple en önemli verileri önce toplamak son derece
önemlidir. Örneğin ekranda bulunan anlık yazışma oturumu
açık ise ve burada bazı yazışmalar görünür halde ise
öncelikle bunların fotoğrafı çekilmelidir. RAM bellek imajı
ise sonrasında alınabilir. Çünkü RAM bellek imajı almaya
çalışırken, anlık mesajlaşma yazılımının oturumu kapanma
ihtimali vardır.
Sistemin kriptolu bir sistem olduğunu düşünüyorsak, bu
yönde bir şüphemiz var ise sistemin kapanması son derece
tehlikelidir. Böyle bir durumda öncelikle diskin içerisindeki
veriler soruşturma için önemli ise diskin ilgili bölümünün
(partition) imajının mantıksal (logical) olarak alınması
gerekmektedir. Aksi halde fiziksel olarak alınan bir disk
imajı, alınana imajı anlamsız kılacaktır. Ya da diskteki
kriptoyu çözmek için kullanılacak şifrenin RAM bellekten
elde edilmesi kararı verildiyse RAM bellek üzerinde çalışma
yapılması gerekmektedir.
C. Uçucu Veriler Sıralamasının Göz Önünde
Bulundurulması
Uçucu verilerin ehemmiyetli olduğu bir durumda, en
çabuk yok olacak verilerin önce alınmasına dikkat edilmesi
gerekmektedir. Eğer başkaca bir sebep yoksa öncelikle
RAM bellek sonrasında Diskte bulunan metadata bilgileri,
daha sonra diskteki kullanıcıya ait bilgiler ve sonrasında
yedekleme ünitelerindeki bilgiler elde edilmelidir. Yukarıda
bahsedilen uçucu veriler sıralaması gözetilerek işlem
yapılmalıdır.
D. Önce Sisteme En Az Müdahale Eden İşlemin Tercih
Edilmesi
Böyle bir uygulamada ilk iş ekranın fotoğrafını almak
olmalıdır. Sistem üzerinden yapacağımız tüm işlemlerin
registery (kayıt günlüğü) nü değiştireceğinden sistemde
yapılacak işlemlerden önce kayıt günlüğünün bir kopyasını
almak faydalı olacaktır.

E. Önceden Planlama Yapılması
Etkili ve olumsuz sonuçları olmayan bir Canlı Adli
Bilişim İncelemesi yapmak için etraflıca düşünülmüş bir
stratejinin olması gerekmektedir. Değişik soruşturma
konularıyla ilgili nasıl bir yol takip edileceği belirlenmeli ve
bunlar önceden test edilmelidir. Her aşamada; elde edilmeye
çalışılan en önemli verinin ne olduğu, ne işlem yapıldığı ve
yapılan işlemlerin hesap verilebilir olup olmadığı ve kayıt
edildiği kontrol edilmelidir.
VIII. SONUÇ
Adli bilişim uygulamalarında; uçucu verilerin, buluttaki
verilerin, kendine özgü tasarımı olan cihazlardaki verilerin,
kriptolu verilerin elde edilebilmesi, soruşturmalar için acil
bilgilere uzun adli bilişim prosedürlerine takılmadan
ulaşılabilmesi, dev sistemlerin durdurulmadan içerisinden
ihtiyaç duyulan delilin çekip çıkarılması için Canlı İnceleme
yapmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yeni tip Adli Bilişim
uygulaması; cihazların güvensiz ve önceden tahmin edilmez
olması, bir veriye ulaşırken bir başka verinin zarar
görebilecek olması ve yetkisiz/bilgisiz kişiler tarafından
yapıldığında delili geçersiz kılması nedenleriyle diğer adli
bilişim uygulamalarına göre daha tehlikeli olabilmektedir.
Riskleri göz önüne alınarak yapılan güzel bir
planlamayla; veriye en az müdahale eden hareketin önce
tercih edildiği, uçucu verilerin sıralaması göz önünde
bulundurularak, en önemli verinin önce toplandığı ve her
hareketin raporlandığı, bu konuda uzman personel
tarafından gerçekleştirilen bir canlı adli bilişim incelemesi,
soruşturmalarda gerçeğin ortaya çıkarılması için ihtiyaç
duyulan hayati bilgilere sağlıklı bir şekilde ulaşılmasını
sağlayacaktır.
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Abstract—Information technology is the application of computers
and telecommunications equipment that store, retrieve, transmit and
manipulate data. We use information technology to perform any kind
of actions that we need in daily life (such as education, business,
healthcare… etc), with using computer, internet, mobile phones and
any other providers. By means of fast-growing information technology
and technology products and services, we change the world day by
day. A Cyber world is being created by the terms of e-government, ecommerce, e-school, social networking sites, internet service providers
given by GSM operators. So, there is no doubt that technology has
greatly influenced modern society and lifestyles. When considered
from this point of view, it is easy to say that it has positive and
negative influences. Despite positive influences in this cyber world, for
people who are inclined to commit a crime, the platform that they
commit an illegal act is cyber world again, for this reason it is
inevitable to talk about pecuniary loss and intangible damages on
people. As in many countries, the users in Turkey benefit from fastgrowing information technology products and services, but they are
exposed to have negative influence although it provides more positive
influences. Taking into consideration negative influences, it causes
information technology (IT) crime in different types, and affects
negatively on health and economy. The reality of these negative effects
is authenticated by authorities. In addition, many countries such as
Turkey take all kinds of measures to prevent and reduce the negative
effects of IT by legislating, making regulations. In this research, IT
crimes and the effect of using of internet on people are focused on and
paper questionnaires are designed and applied with the people who
are employees of Ministry of Justice, teachers, civil servants and the
students taking education in the computer field. Collected
questionnaire data were entered and analysed with using SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences). Statistical methods were
determined and the data were analysed. When analysed, the results
were discussed and recommendations are made in accordance with the
results.
Keywords—E-goverment, information technology crime, ecommerce, the virtual world, the basis of information legal rights
crime
Özet—Hızla geliĢen dünya her geçen gün yeni teknolojiler ile
tanıĢmaktadır. Dünya insanları neredeyse tüm iĢlerini artık
kullanmakta oldukları bilgisayar ve teknolojileri sayesinde yürütmeye
baĢlamıĢtır. E-Devlet, E-Ticaret, E-Okul, Sosyal PaylaĢım Siteleri,
GSM operatörleri aracılığıyla verilen internet servis sağlayıcıları vs.
gibi tanımlamalarla birlikte sanal bir dünya yaratılmaya devam
edilmektedir. Bu sanal dünyanın da kendine özgü muhakkak yararları
olduğu gibi suç iĢlemeye meyilli insanlar için suç iĢledikleri ortam yine
sanal dünyadır. GerçekleĢen suçlar sonucunda maddi ve manevi
kayıplar kaçınılmaz bir gerçektir. Bu çalıĢmada biliĢim suçlarının
temeli ve internet kullanımının toplum üzerindeki etkileri uygulanan
anket sonucunda belirlenmeye çalıĢıldı. Anket, Adalet Bakanlığı
çalıĢanları, öğretmenler ve memurlar ile bilgisayar alanında eğitim
alan öğrencilere uygulanmıĢtır. Anket sonucunda çeĢitli verilere
ulaĢılmaya çalıĢılmıĢ, görüĢleri irdelenmiĢtir. AraĢtırma tarama
modelinde ise SPSS ile analizi gerçekleĢtirilmiĢ ve veriler uygun
istatistiksel yöntemlerle analiz edildikten sonra elde edilen veriler
yorumlanmıĢ ve araĢtırmanın sonuçlarına yönelik olarak öneriler
geliĢtirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler— E-devlet, BiliĢim Teknolojisi Suçu, E-Ticaret,
Sanal dünya, BiliĢim Suçuna Dayalı Hukuksal Haklar

I. GİRİŞ
NTERNET dünyada bulunan bilgisayar ağlarının
tamamının birbirleriyle bağlanması sonucu ortaya çıkmış,
bu konuda bağlantı protokolleri olan ve herhangi bir
sınırlamaya tabi tutulmamakla yöneticisi olmayan
internasyon bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır.

İ

II. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KAVRAMI VE BİLİŞİM SUÇUNUN
TARİHSEL GELİŞİMİ, AVRUPA VE TÜRKİYE’DEKİ CEZAİ
YAPTIRIMLARI
Bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişimi e-dünya
olgusunun gelişimine neden olmuştur. Bu süreç hızlı bir
biçimde gelişmektedir. Zaman kazancı sağlamaktadır.
İnsanların normal yaşamlarında yapması gereken işleri
internet aracılığıyla yapmaları elbette kaçınılmaz bir gerçek
olmuştur. E-bilet, E-adalet, E-imza, E-devlet, E-Ticaret, Ebeyanname vs. gibi hizmetler, teknoloji kullanıcılarının
kişisel, eğlence, alışveriş anlamında kolaylık sağlamaktadır.
Bu araçlardan bilgisayar ve diğer gelişmiş teknolojiler
bilinçsizce kullanılırsa toplumu olumsuz olarak etkilediği
için çeşitli tehlike ve tehditler ortaya çıkarmaktadır. Bu
tehditler her dönemde nedeni çeşitli teknolojik ürünlere
dayanmakla birlikte o döneme ait değerlere göre şekil alan
suçları da oluşturmaktadır. Türkiye'de teknolojiye dair
gelişen suçlardan birisi de tüm dünyada olduğu gibi bilişim
suçudur. Bilişim Suçu'na ilişkin olarak Türkiye'de
22.05.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe
giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunun amaç ve kapsamına ilişkin olarak
―içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu
kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile
internet ortamında işlenen belirli suçlara içerik, yer ve erişim
sağlayıcıları üzerinde mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri
düzenlenmektir…‖[1] şeklinde resmi gazetede belirtildiği
gibi kanun kapsamına uygun şekilde gelişen teknolojiye göre
kanunlar yeniden gözden geçirilmektedir.
Bu ifadeyle yola çıkarak ―Bilişim Suçları‖ da gelişen
teknolojinin içerisinde toplumun genelinde artık yer
edinmeye başlamıştır. Gelişen teknoloji ürünlerinden
internet ve bilişim teknolojileri sayesinde ülkeler arasındaki
sınır ortadan kalkmış ve farklı bir boyut haline gelmiştir. Bu
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nedenle bilişim suçları ile gereken mücadelenin
verilebilmesi için tüm dünya çapında işbirlikçi çalışma ile bu
konuda çözüme ulaşabilmesi hedeflenmiştir. Bilginin
korunması ve güvenilirliği için G. J. Simmons’un değindiği
gibi ―Bilgi güvenliği, fiziksel bir değerliliği bulunmayan
bilgi temelli sistemlerde bilgi dolandırıcılığını tespit etmek,
buna karşı korunmak veya başarılı olmasını engellemekle
ilgilenir.‖[2]. Bilginin korunması konusunda, bilgi edinen ve
bu anlamda paylaşımda bulunanlar hassas olmalıdırlar.
Çünkü bilgi güvenliği sadece bir kuruma ait olmamakla
beraber, bu ortamda bulunan herkese lanse edilmiş bir
gerçek olduğu kaçınılmazdır.
―Bilişim (Informatics, Information System) kelime
anlamıyla; insanların teknik, ekonomik ve toplumsal
iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin,
özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akılcı
bir şekilde işlenmesine denir.‖[3]. Toplumda bilişimin
temelini bilgisayarın oluşturduğu kabul edilmektedir. Ancak
bu kavram her ne kadar kabul görmüş ise de bilişimin bir
bilim, bilgisayarın ise bilişimin bir ürünü olduğu asla
unutulmamalıdır. Bilgisayarlar, mantıksal ve aritmetiksel
işlemlerden meydana gelen bir olayı, önceden tasarlanmış
bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik veya
elektronik beyin olarak anılmaktadır.
Bilişim ve bilgisayarın birbirini tamamlayan öğelerdir.
Bilişim bilginin esas temeli olarak kabul görmektedir,
bilgisayarlar ise değinildiği gibi sadece araçtır.
Toplumumuzda ―Bilişim Suçları‖ genellikle ―Bilgisayar
Suçları‖ olarak anılmakta olup, bunun yanı sıra ―İletişim
Suçları‖, ―İnternet Suçları‖, ―Dijital Suçlar‖, ―Teknolojik
Suçlar‖ (Computer Crimes, Cyber Crimes, Internet
Technology Crimes, Digital Crimes)[4] gibi başlıklar
altında toplanmıştır. Bilişim suçları, her türlü teknolojiyi
kullanarak kanuni olmayan yollarla kişiye, kamu kurum ve
kuruluşlara ait bilgisayarlara, çeşitli kötü yazılımlar, virüsler
vs. gibi sisteme etki eden ve zarara uğratan yazılımları
kullanarak onlara zarar vermek ve/veya çeşitli bilgilerini
elde etmektir. Bilişim suçunun meydana gelebilmesi için
mutlak suretle teknoloji kullanılması kaçınılmaz bir
gerçektir. Bu teknolojiler bilgisayar, telefon, pos makineleri,
kredi kartı, elektronik cihazlardır. Bilişim suçları, toplumda
insanların yetki dışı, yasa dışı ve ahlak dışı nedenlere sebep
olan her türlü davranış olarak da tanımlanmaktadır. Avrupa
Konseyi Siber Suç Sözleşmesine göre; ―Bilgisayar veri ve
sistemlerin gizliliğine, bütünlüğüne ve kullanımına açık
bulunmasına yönelik suçlar kapsamında hukuka aykırı
erişim, yasa dışı müdahale, verilere müdahale, sistemlere
müdahale, cihazın kötüye kullanımı fiilleri; bilgisayarla
ilişkili suçlar çerçevesinde ise sahtecilik, dolandırıcılık, telif
haklarının ve benzeri hakların ihlaline ilişkin fiiller ve
içerikle ilişkili olarak çocuk pornografisine yönelik fiiller,
cezalandırma konuları arasında sayılmış; bu hususlarda
ulusal ve uluslar arası alanda gerekli etkin yaptırım ve
işbirliğine ilişkin düzenlemeler belirtilmiştir.‖[5]. Bu konuya

ilişkin olarak Avrupa ülkelerinden Yunanistan, İsveç,
Danimarka, Finlandiya, İtalya, Almanya ve Hollanda’da
mevcut yasal hükümlere çeşitli eklemeler yapılmış ve
yapılmaya devam edilmektedir. ABD, İrlanda ve İngiltere
gibi ülkeler ise özellikle bu sisteme ilişkin özel
düzenlemelere gitmişlerdir.
Türkiye’de bilişim suçlarına yönelik belli başlı konular ve
konulara ilişkin Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu vs. gibi hukuksal açıdan haklara kısmen değinmek
gerekirse;
Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisi Erişim ve
Dinleme, (Türk Ceza Kanunun 243. maddesinin 1. ve 2.
fıkrasında açıkça yer verilmiştir.).
Casus Yazılımlar ve Etkileri, Bilgisayar Sabotajı (Türk
Ceza Kanunu’nun 243. Maddesinin 3. Fıkrasının 1. ve 2.
vd. maddelere göre hükümler yer verilmiştir.
Virüsler, Wormlar, Zombiler ise virüsler ve wormlar kötü
amaçlı olarak tasarlanmış ve çeşitliliklerini beraberinde
getiren kötü amaçlı olarak yazılan kodlardır. Virüsler,
bilgisayarda aktif hale geçtiklerinde herhangi bir şekilde
sisteme zarar veren küçük programlar olup, bilgisayar
hafızasında çok yer kaplamazlar. Wormlar ise, virüslere
benzer nitelikte kodlardan oluşmaktadır. Ancak virüslerden
ayıran yönü ise etkileşim meydana gelince aktifleşir,
bilgisayara girdiği andan itibaren çalışmaya başlar ve
kendisine farklı bilgisayarlar bulmaya devam eder.
Bilgisayar kurtlarının (wormların) diğer bir özelliği ise
hafızasında boş yer kalmayana kadar kendisini kopyalayan
programlardandır. Bilgisayar kurtları bilgisayarın tüm
hafızasını kaplar ve böylece bilgisayarın yavaşlamasını ve
hatta çökmesine neden olabilir. Zombiler (Ddos saldırıları)
ise amaç olarak sistemi işlemez hale getirmektedir.
Zombiler, Ddos atakları ile hedef sistemini tamamıyla
ortadan kaldırmak ve diğer hedefi ise sistem performansını
meşgul edip, normal işleyişini yavaşlatmak için tasarlanmış
programlardır. Ddos atakları ―zombi‖ adı verilen
bilgisayarlar üzerinde işlemini gerçekleştirir. Bu kişiler IP
Spoofing (IP gizleme diye bilinen) yaparak bilgisayarların
kimliklerini saklayabilmektedir. Fakat bunun suç sayılması
ise suç aleti olarak ele alınması ve amaca uygun kullanılması
şeklinde gerçekleşir. Bahse konu bilişim suçunun
işlenebilmesi için toplu bir şekilde hareket edilmesi ve bu
hareketin yetkililerce gözetim altına alınması esas
alındığında
TCK
maddeleri
uyarınca
işlem
yapılabilmektedir. Kötü amaçlı kodlarla bilgisayarlara zarar
vermek ―sistem ve unsurlarına yönelik nas-i ızrar suçu‖
olarak isimlendirilmektedir.
Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık, Ülkemizde TCK 158/1-f
maddesinde ve 244/3 ve 245/1 maddesine göre cezai
yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu kanun maddeleri şöyledir;
158/1-f maddesi uyarınca ―Bilişim sistemleri, banka veya
kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle‖
ibaresine, 244. maddesi uyarınca ―Bu fiillerin bir banka
veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum ve kuruluşuna
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ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza
yarı oranında arttırılır‖ ibaresine ve 245. Maddesine göre ise
―Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle
olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart
sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin
rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak
kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla
kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır‖
ibaresine yer verilmiştir.
Bilgisayar Yolu ile sahtecilik, ülkemizde TCK 245.
Maddenin 2. Fıkrası ile TCK 197, 199, 202, 204…
maddeleri ile hüküm altına alınmış ve cezai yaptırımlar
yapılmaktadır.
Phishing (Avlama) ve Fakemail (Sahte Elektronik Posta)
ülkemizde TCK 158. Maddesinin f bendi uyarınca Bilişim
sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak
kullanılması suretiyle… Bu tür suçların delillendirmek için
önce kullanıcıya gönderilen e-posta gözden geçirilmeli,
gönderilen e-postanın yönlendirmiş olduğu adres
incelenmeli ve bu site hakkında ―Who is‖ bilgisi
yapılmalıdır. Uluslararası anlaşmada bu tür suça hazırlıksız
yakalan ülkeler yeni kanun tasarılarıyla ―Phishing‖ yoluyla
dolandırıcılığı suç kabul etmeye yönelik çalışmaları
sürdürmektedirler. Örnek olarak ABD’li hukukçular bu
konuda ―The Anti-Phishing Act‖ olarak adlandırdıkları
kanun tasarısı ile engellemeye çalışmaktadırlar.
Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı,
hususunda ise Türkiye’de 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve kanuna dayanak hükümler (FSEK)
uygulanmaktadır.
Yasadışı Yayınlar, Anayasa’nın 3. Maddesine aykırı
olmasının tespiti ile TCK 77, 102, 103 ve 104. vd. maddeleri
uygulanmaktadır. Kanun hükümleri uyarınca, yasa dışı
yayınların bulunması, diğer ifadeyle toplumun genel
ahlakına, ar ve haya duygularına aykırı hareket ederek
işlenmiş yayınlarla bu yayınlara örnek olarak pornografik
görüntü veya yazılar şeklinde ifade etmek mümkündür. Yasa
dışı yayınlardan Pornografi (Çocuk Pornosu), kısmen
bilgisayar yardımıyla video ve resimler, müstehcenlik,
toplum ahlakı, ar ve hayasına ters düşen biçimlerde
oluşturulan ve bu anlamda çeşitli biçimlendirmelere gidilen
sübyancı olarak toplumda ifade ettiğimiz sapkın ve insani
olmayan çirkin düşüncelerin harekete geçmesi nedeniyle
―çocuk pornografisi‖ tanımlaması anlam kazanmıştır.
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesine göre (Madde 9’da
belirtilen) çocuk pornografisi kavramı şu şekilde
belirtilmiştir; ―Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reşit
olmayan, Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reşit
görünmeyen bir kişinin karılımı, Cinsel anlamda müstehcen
bir eyleme reşit olmayan bir kişinin katılımını gösteren
gerçeğe benzer görüntüleri ifade etmektedir.‖ [6]. Belirtilen
ifadeyle bu sözleşmeyi kabul eden devletler 18 yaşından
küçük yaşta olanlar, reşit olmayan kişileri, çocukları hedef
göstermektedir. Bu konuya ilişkin olarak Türkiye’de TCK

103 ve 226. vd. maddeleri kapsamına giren hükümler
uyarınca gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.
III. TÜRKĠYE’DE BĠLĠġĠM SUÇUNUN TOPLUM
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE ĠLĠġKĠN ANKET SONUCU VE
DEĞERLENDĠRMESĠ
Anketimiz SPSS ( Statistical Package fort the Social
Sciences) bilgisayar programı yardımıyla yapılan sorgulama
ve çapraz tablolama yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Yapılan anket Elazığ ve Malatya Adliyesinde çalışan
personel ile Fırat Üniversitesi Öğrencileri, Öğretim
Elemanları, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan
öğretmenler ve serbest çalışan avukatlar ve bir kısmı emekli
olan kişiler ile çok az sayıda ise sosyal ve kültürel anlamda
kendini geliştirmiş ve teknolojiyi yakından takip eden kişiler
üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Amaç genç,
orta ve ileri yaşlı insanların teknolojiyi hangi yönleriyle
takip ettiklerini tespit etmek için yapılmıştır. Elde edilen
Güvenilirlik Katsayısına ilişkin veriler şu şekildedir.
Reliability Coefficients 25 items
Alpha =
,6973
Standardized item alpha =
,7113
Cronbach alpha değeri %69,73 şeklinde sonuçlanmış
olup, şayet çoklu seçenekli olan sorulardan 1, 2,15 ve 19
nolu soruların iptali yapılacak olursa Cronbach alpha değeri
%71,13 oluyor. Farkın 1,40’lık kısmı oluşturduğundan bahse
konu olan sorular analize ve yorumlamaya dahil edilmiştir.
Ankete katılanların %24,1’i 18–24 yaşlar arasında,
%31,9’u 25–34 yaşlar arasında, %22,5’i 35–44 yaşlar
arasında, %13,6’sı 45–54 yaşlar arasında, %7,9’u 55–64 yaş
arasında
katılımcıları
oluşturmaktadır.(Tablo
1.)
katılımcıların %59,2’sini erkekler, %40,8’ini ise kadınlar
oluşturmaktadır. (Tablo 2.)
Tablo 1: Anket'e katılanların Yaş Aralıklarını
YAġ
GRUPLARI

FREKANS

YÜZDE

GEÇERL
Ġ YÜZDE

KÜMÜLA
TĠF YÜZDE

18-24

46

24,1

24,1

24,1

25-34

61

31,9

31,9

56,0

35-44

43

22,5

22,5

78,5

45-54

26

13,6

13,6

92,1

55-64

15

7,9

7,9

100,0

TOPLA
M

191

100,0

100,0

Tablo 2: Anket'e katılanların Cinsiyet Durumunu
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CĠNSĠYE
T

FREKAN
S

YÜZDE

ERKEK

113

59,2

GEÇERL
Ġ YÜZDE

59,2

KÜMÜLA
TĠF YÜZDE

59,2
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KADIN

78

40,8

40,8

TOPLAM

191

100,0

100,0

100,0

Anket katılımcılarının eğitim düzeylerinin %1’ini İlkokul
ve Ortaokul, %12’sini Lise ve dengi okullar, %51,8’ini
üniversite, %7,3’ünü yüksek lisans ve doktora eğitimi
tamamlayan ve %27,7’sini yüksekokul mezunları
oluşturmuştur. Tablo 2’de görüldüğü gibi %59,2’sini
erkekler, %40,8’ini kadınlar oluşturmaktadır. Katılan 95
kişiyle katılan erkeklerin %49,8’ini yüksekokul, üniversite,
yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan, 71 kişiyle
katılan bayanların %37,2’sini yine yüksekokul, üniversite,
yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan kişiler
oluşturmaktadır.

bilgisayar ve diğer teknoloji ürünlerini kullanmayan
(görüşmelerde bilişim suçu nedeni ile hiç kullanmak
istemediklerini tespit edilmiştir) ancak bu konuda bilgisi
olan, %91,6’sı ise teknoloji ürünlerinden faydalananlardan
oluşmuştur. Şekil 1’de görüldü üzere katılımcıların bu
hususta ki cinsiyet tespiti ile %59,2’lik kısmını erkekler,
%40,8’inin ise kadınların yer aldığı yapılan analiz sonucu
elde edilmiştir.

ERKEK
KADIN

Şekil 1: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Avukat
Bankaci
Bilgisayar
İşletmeni
Diş Hekimi
Emekli
Hakim
Memur
Müdür
Mühendis
Öğrenci
Öğretmen
Pedagog
Sosyal
Çalışmacı
Teknisyen
Vhki
Yatırım Uzmanı
Total

1,
6
1,
0

1,
6
1,
0

1

,5

,5

1

,5

,5

2

1,
0

1,
0

1

,5

,5

1

,5

,5

1
15

6
0,2

6
0,2

1

,5

,5

1,
0
1
3,1
1
5,7
1,
0

1,
0
1
3,1
1
5,7
1,
0

1

,5

,5

2

1,
0

1,
0

1

,5

,5

1

,5

,5

1
91

1
00,0

1
00,0

3
2

2
2
5
3
0
2

Kümülatif
Yüzde

Gaçerli
Yüzde

Akademisyen

Yüzde

Meslek

Frekans

Tablo 3: Anketin Meslek Gruplarına Göre Dağılımı

1,
6
2,
6
3,
1
3,
7
4,
7
5,
2
5,
8
6
6,0
6
6,5
6
7,5
8
0,6
9
6,3
9
7,4
9
7,9
9
9,0
9
9,5
1
00,0

Tablo 3’de görüldüğü gibi meslek gruplarına yönelik
yapılan analiz sonucuna göre; %60,2’sini memurlar,
%15,7’sini öğretmenler, %13,1’ini ise üniversite öğrencileri
oluşturmakla, diğer meslek dallarında ise anketin %11’lik
kısmını oluşturmaktadır.
Ankete katılanların ankette yer alan teknolojik ürünlerin
kullanıp kullanmadıkları ve bu konuda bilgileri olup
olmadığı araştırılmıştır. Araştırma neticesinde %8,4’ünü

Katılımcılardan 191 kişiden %83,3’ü GSM kullanıcısı
olduğu, %16,2’sinin ise GSM kullanmamaktadır. GSM
kullanıcılarının %47,6’sını erkekler ve %36,1’ini ise
kadınlar oluşturmaktadır.
Teknoloji ürünlerinden interneti ise katılımcıların %89’u
kullanmakta, %11’lik kısmı ise internet kullanmayı tercih
etmemiştir. Kullanıcıların %51,8’ini erkekler, %37,2’sini ise
kadınlar oluşturmaktadır. (Bknz Şekil 2)

ERKEK
KADIN

Şekil 2: İnternet kullanıcılarının cinsiyet dağılımı

Verilere göre teknolojik ürünler bilişim suçlarının
oluşumuna aslında esas olan veriyi bu şekilde kullanıcılara
sağlamıştır. Çünkü internet veya diğer teknoloji ürünler
sayesinde insanlar bilişim suçlarına karışmaktadır. Örnek
olarak yine anketten elde edilen verilerden %55’inin internet
bankacılığını kullandığı, %44,5’inin ise kullanmadığı
yapılan analiz sonucu elde edilmiştir. Teknolojinin hızla
büyümesi oluşabilecek bilişim suçlarının nedenli önemli
olduğu hususunu açıkça ortaya koymaktadır. İnternet
bankacılığını kullananlardan %31,4’ünü erkekler, %13,1’ini
ise kadınlar oluşturmuştur.
Toplumun sıklıkla kullandığı diğer teknoloji hizmeti ise
Sosyal Paylaşım Siteleri ( Facebook, Twitter vb.)’dir. Anket
verilerine göre %64,9’unun herhangi bir sosyal paylaşım
sitelerine üyeliklerinin bulunduğu, %35,1’inin ise tercih
etmediği sonucuna varılmıştır. Erkekler %37,7’lik kısmını
oluştururken, %27,2’lik kısmı ile kadınlar yer almıştır. Bir
diğer hizmet ise E-ticaret’dir ve günümüzde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ankete katılanların %79,6’sı e-ticaret
hizmetinden yararlanırken, %20,4’lük kısmının ise e-ticaret
sitelerini tercih etmediği anlaşılmıştır.
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Anket’te yer alan ancak günlük yaşamda an itibariyle
fazla yaygınlaşmayan E-devlet hizmetinden %30,9’unun
yararlandığı, %69,1’inin ise yararlanmadığı görülmüştür.
Yapılan SPSS bilgisayar programı ile elde edilen
verilerden bir diğeri ise ankette yer alan ve sadece EVET –
HAYIR cevaplarından oluşan üç adet soru – cevaba ilişkin
analiz şu şekildedir.
―Daha önce herhangi bir bilişim suçundan dolayı rahatsız
oldunuz mu?‖ soruna yönelik alınan cevaplara istinaden
alınan sonuca göre katılımcılardan 4 kişisinin bu soruya
cevap vermediği, 125 kişinin ise bu soruya ―HAYIR‖
cevabını verdiği analiz sonucu ortaya çıkmıştır.
―GSM operatörleri, kullanıcılarına belirli bir görüşme
sonucunda (örn: 1 saatlik süren bir görüşme) sağlıkları ile
ilgili sorunlarla karşı karşıya geleceğini kısaca iletecek bir
sesli mesaj sistemi uygulanmalı mıdır?‖ sorusuna yönelik
alınan cevaplara katılımcılar 5 kişisi bu soruya cevap
vermediği, 165 kişinin ise ―EVET‖ cevabını, 21 kişinin ise
―HAYIR‖ cevabını verdiği analiz sonucu ortaya çıkmıştır.
Bir diğer soru olan ―Hızla gelişen bilişim teknolojilerine
bağlı satılan ürünlerin reklamları ve tanıtımı sırasında
Medya sektöründe olumlu / olumsuz etkileri tamamıyla
ortaya çıkartılmalı mıdır?‖ sorusuna yönelik verilen cevaplar
analiz edilerek bu soruya 4 kişinin cevap vermediği, 176
kişinin ―EVET‖ cevabını, 11 kişinin ise ―HAYIR‖ cevabı
verdiği analiz sonucu ortaya çıkmıştır.
Extraction Yöntemi: Principal Component Analysis
(Temel Bileşen Analizi) ile yapılan SPSS analizine göre
toplam Varyansı karşılama oranı %60’dir ve bu analiz
yöntemi 8. grup olmasına yönelik elde edilmiş olup, özdeğer
ve bileşenlerine ilişkin grafik aşağıdadır. ( Bknz Şekil.1)

bilgilerden insanların mağdur ve rahatsız olduklarını
düşünüyorum.
Bilişim Teknolojileri kullanıcılarının karşılaşmış
olduğu maddi ve manevi zarara ilişkin hukuksal
haklarımız bence yeterli değildir.
İnsanların bilişim teknolojilerini kendi istekleri
doğrultusunda kullandıklarını ve bunun sonucuna
katlanmaları gerektiğini düşünüyorum.
Teknolojik
ürünlerin
kullanım
kılavuzlarında
insanların hukuksal haklarını anlatan kısa bir metin de
yer almalıdır.
Bilişim teknolojisinin gelişmesi sonucunda anti sosyal
bir toplumla karşı karşıya olduğumuzu düşünmekteyim.
Cep telefonları bence çok uzun süre kullanılmamalıdır
ve GSM operatörleri sağlık konusuna ilişkin uyarılar
yapmalıdır ve gerekli önlemleri almalıdır.
Teknoloji ürünlerinin sağlık, ruhsal ve ekonomik
açıdan değerlendirilmesi, kullanıcıların bilinçsizce
teknolojileri kullanmama konusunda bilgilendirilmesini
düşünmekteyim.
Yaşamın her alanında kullanılan teknoloji ürünlerin
avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının olduğunu
düşünmekteyim.
Çevremde bilişim suçuna dayalı olaylarla sıklıkla
karşılaşmaktayım.
Sosyal paylaşım sitelerinde kişisel tüm bilgilerimi gizli
tutmaktayım.
Sosyal paylaşım sitelerinin insanları rahatsız eden bir
unsur olarak görmekteyim.
Sosyal paylaşım sitelerini gerekli ölçüde ve dikkatli
kullanmaya özen göstermekteyim.
Cep telefonu ve sosyal paylaşım sitelerinden şimdiye
kadar herhangi bir olumsuz yönüyle karşılaşmadım.
Sanal ortamda yapılan görüşmelerin (cep telefonu, email, facebook vs.), yüz yüze yapılan görüşmelere oranla
bir takım olumsuz etkiler bıraktığını düşünmekteyim.
Medya sektörünün her aşamasında bilişim suçlarına
ilişkin
haberlere
ve/veya
duyurulara
sıklıkla
rastlamaktayım.
Internet Bankacılığı, E-posta, Sosyal Paylaşım Siteleri
ve Cep Telefonu kullanıcılarının sağlıklı bir şekilde
hukuk kuralları çerçevesinde kullandığından şüphe
etmekteyim.
Bilişim suçu nedeniyle insanların mağdur olmaları
karşısında ülkemizde hukukun üstünlüğünü ve bu
bağlamda hukuksal anlamda devletin kişileri koruduğuna
inanmaktayım.
İnternet bankacılığı hizmetinden faydalanmak için
bankalar, müşterilerine sigorta yaptırmaktadır. Maddi
açıdan ekstra bir yük olduğunu ve tüm sorumluluğun bu
anlamda tüketiciye verildiği düşünmekteyim.
İnternet Bankacılığı, günlük yaşamda insanlara gerek
zaman gerekse de güvenlik açısından büyük bir fayda
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Şekil 3: Scree Plot Grafiği

Şekil.1’de görüldüğü üzere 25 adet soruya yönelik
yapılan SPSS analizinin gruplama sistemine yönelik
yorumlanması önemli ölçeklendirme kriterlerine uygun baz
alınarak yorumlanması aşağıdaki gibi olmuştur. Aşağıdaki
sorular önem ölçeği Kesinlikle katılmıyorum, Kısmen
katılıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle katılıyorum
ölçeklendirilmiştir.
Gelişen bilişim teknolojileri sonucunda üretilen
yazılımlar, programlar, donanımlar çok güvenlidir.
3G teknolojisi günlük yaşamımızda birçok yer almakta
ve günlük işlerimizi kolaylaştırmaktadır.
Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan her türlü
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sağlamaktadır.
Hukuksal haklarımızı sürekli takip etmek zorunda
değiliz. Bu anlamda güncellenen tüm bilgiler,
kılavuzlarda yer almalı ve insanların kolayca
erişebileceği bir yerde ilan edilmelidir.
Bilişim teknolojisinin kullanıldığı
alanlarının,
gelecekte daha çok güvenli olacağını ve insanların daha
bilinçli
bir
şekilde
teknolojiyi
kullanacağını
düşünmekteyim.
Bilişim suçu işlediğim takdirde hukuksal olarak nelerle
karşılaşacağımın farkındayım.
Bilişim suçlarına ilişkin hukuksal makaleleri okuyarak
haklarımı daha rahat öğrenebilmekteyim.
Ankette yer alan sorulardan elde edilen verilere
dayanılarak;
I. Ankete katılanlar teknoloji ürünlerinin sağlık, ruhsal
ve ekonomik açıdan değerlendirilmesini istemektedir.
Katılımcılar teknoloji kapsamında üretilen ürünlerin
kullanım kılavuzlarında hukuksal haklarına da yer veren kısa
metinlerin tüketicilere iletilmesi konusunda gerekli
önlemlerin üreticiler tarafından alınması gerektiği kanaatine
varmışlardır. Örnek olarak tüketiciler tarafından çoğunlukla
kullanılan cep telefonlarının uzun vadeli kullanılmasının
sakıncaları için GSM operatörleri tarafından sağlık
konusunda gereken önlemler alınmalıdır. Bu konuya ilişkin
uyarıcı kısa mesaj ve/veya sesli mesaj iletimi vermeleri
gerektiği ve diğer teknoloji ürünlerini üreten firmalar
tarafından ise benzer nitelikte insanların dikkatini çeken
önlemleri almaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
II. Verilere göre yapılan anket sonucunda yine
kullanıcılar bilişim teknolojisinin kullanıldığı alanların
gelecekte çok daha güvenli olmakla hukuksal haklarını da
düşünen
bir
teknolojik
sürece
gireceklerini
düşünmektedirler. Yine söz konusu teknolojik ürünlerin
kullanım kılavuzlarında bu hakların yer alması gerektiğini ve
sıklıkla ilan edilmesi görüşünde olduklarını ifade etmişlerdir.
Sosyal paylaşım sitesi, internet bankacılığı vb. gibi
hususlarda ise insanların hali hazırda çok dikkatli olmaları
ve kullanımı esnasında çok özen göstermeleri gerekliliği
vurgulanmıştır. İnternet bankacılığına dayalı hizmetlerden
ötürü ise bankaların sadece bu konuda kullanıcıları herhangi
bir olumsuz olaya karşı sigortalayıp rant elde ettikleri, bu
rantın kullanıcılara maddi açıdan ekstra bir yük getirdiği ve
hukuksal anlamda bir takım sorumlulukları müşterilerine
atfettiği görüşünün kaçınılmaz bir gerçek olduğu sonucuna
varılmıştır. Katılımcılar, internet bankacılığı sayesinde
tüketicilerin hukuksal haklarını devletin gözetmesini işaret
etmişlerdir. Teknoloji kullanıcılarının maddi açıdan da
çıkarlarını düşünmek ayrıca yine kanunlara dayandırılmalı
ve devlet kontrolünde gerçekleştirilmelidir.
III. Dünyada hızla gelişen bilişim teknolojilerinden
internetin ve internet ürünlerinden olan sosyal paylaşım
sitelerinin ve teknoloji ürünlerinden sanal ortamda yapılan

görüşmelerin (cep telefonu, e-mail, facebook vb. nedenlerle)
insan hayatına bir takım olumsuz etkiler bıraktığı,
kullanıcıların hukuksal anlamda bilinçsizliğinin gün yüzüne
çıktığı görsel ve yazılı medyada haberler ile yazılarla bilişim
suçuna dayanak teşkil eden haberler yer aldığı, kişilerin reel
görüşmeler değil de sanal görüşmelere rağbet etmesi ile bir
takım kuruluşların bu hususta kazanç sağlamaları, olumsuz
yönlerine hiçbir yerde değinilmediği yapılan anket
analizinden anlaşılmıştır.
IV. Öte yandan ise sosyal paylaşım sitelerin insanların
günlük yaşamlarını rahatsız eden bir unsur olarak
gördüklerini, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan her türlü
bilgilerden insanların mağdur ve rahatsız olduklarını
düşündükleri verilen anket cevaplarından anlaşılmıştır.
V. Anket verilerine yönelik yorumlardan diğeri ise,
insanların kullanmakta olduğu teknolojik ürünleri (internet,
cep telefonu, sosyal paylaşım siteleri vs.) kendi istekleri
doğrultusunda kullandıkları, hali hazırda devletin bu konuda
çaba ve gayretinin fazlasıyla olduğu, kanun hükümlerinin
yeterli olduğu ancak kullanıcıların bundan bir haber
yaşadıklarını ve neticesinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkan
olaylarla karşı karşıya geldiğini düşünmüşlerdir. Teknolojik
ürünlerin kullanımına ilişkin reklam piyasası ve medyanın bu
konuda eksik mesaj ileterek insanları tüketime itmesi bilişim
suçuna karışmasına nispeten de olsa etkili olmuştur.
Ziyadesiyle internet bankacılığı ve diğer tüm hizmetler
insanlara gerek zaman gerekse güvenlik açısından büyük bir
fayda sağladığı için bu konuda yoğun çalışmalar yapıldığı
sonucuna varılmıştır. Bu hususta yazılımların, programların,
donanımların çok güvenli olduğuna dair görüşler yapılan
analizden anlaşılmıştır.
VI. Bilişim suçunun gelişmesi ve yaygınlaşmasının
önlenmesi bakımından bilişim suçu işleyenlerin hukuksal
olarak nelerle karşılaşacağının farkında oldukları, bu hususta
anket katılımcılarının çoğunun bilişim suçlarına ilişkin
hukuksal makaleleri okuyarak haklarını daha rahat
öğrenebildikleri hususu ortaya çıkmıştır. Bir ürünün
kullanımı aslında kılavuzla başlar. Bilişim suçunun
önlenmesi bakımından ise devletin desteği, medyanın desteği
ile duyuruyla önlenmesi sonucuna varılmıştır.
VII. Ankete katılanlar cep telefonu ve sosyal paylaşım
sitelerinden şimdiye kadar herhangi bir olumsuz yönüyle
karşılaşmadıklarını ancak gelişen teknolojinin ülkemizde bir
takım olumsuzlukları oluşturduğu bildirmişlerdir. Anketin
uygulandığı kişilerin eğitim seviyelerinin yüksek oluşu okur
– yazar olmayanlara nispeten daha dikkatli oldukları
gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Bu itibarla teknolojinin
kullanımına ilişkin olarak tüm sorunları ortadan kaldıracak
önlemlerin devletin gözetmesi gerekmektedir.
VIII. Gelişen teknoloji ürünlerinden 3G teknolojisinin
ise hızla yaygınlaştığı ve günlük yaşamı rahatlattığı, ancak
bu hususun yine maddi ve manevi anlamda hukuksal
dayanakları ile birlikte yeterli olmadığı ileri sürülmüştür.
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IV. SONUÇ
Anket verilerine göre bilişim suçları ve çeşitlilikleri,
Türkiye ve Dünya ülkelerindeki hukuksal haklar hep birlikte
değerlendirildiğinde, kişisel eğitiminin ne denli önemli
olduğu kaçınılmaz bir gerçek olmuştur. Bizler eğitimi
bireyin doğumundan ölümüne kadar süregelen bir olgu
olduğunu, bunun politik, sosyal, kültürel ve bireysel
farklılıklarını kendi içerisinde bulundurduğunu bilmekteyiz.
Bilişim çağının zirvesini yaşadığımız bu dönemde gelişen
teknolojinin ve teknolojik ürünlerin kullanımına dair
olumlu/olumsuz olayların yaşanması kaçınılmazdır. Bilinçli
kullanım sonucu birey kendisini sanal suç oratamında
bulmaz. Teknolojinin ve teknolojik ürünlerin kullanımı
hakkında eğitim hayatının her aşamasında (ilköğretim, lise,
üniversite vs) gerek öğrencilerin, gerekse toplumun görsel ve
yazılı medya aracılığı ile ürünlerin kullanımlarına ilişkin
tanıtımlarında, kılavuzlarında ve ürünün reklam piyasasında
tanıtımı doğru ve hayata uygun olarak tanıtılması
gerekmektedir.
Hayata uygun seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin
(özellikle okulun) etkisi altında sosyal yeterlilik ve üst düzey
bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreç yine eğitimdir.
Zaten eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla
kasıtlı olarak istekli değişme meydana getirme sürecidir. Bu
bağlamda, toplumun aslında bilinçli olmasına destek için
eğitim sürecinde bilişim teknolojilerine ilişkin önemin
arttırılması, devletin toplumun refah ve eğitimini gözetmesi
gerekmektedir.
Sağlık, ekonomi ve sosyal çevrede
bilinçsizce yetişen bir toplumdan ilerleyen zamanda sağlıklı
bir insan yetişmesi beklenemez. Eğitimi sağlayan birimler
arttırılmalı ve hukuksal anlamda insanlara eğitimin her
aşamasında destek verilerek eğitim – öğretimin aşamalarında
ise gerekirse bu hususta dersler yer almalıdır.
Değinilen suçlar ile birlikte internet servis sağlayıcıları
(ISS), GSM operatörleri ve bilgi işlem yöneticileri ve
teknoloji ile sürekli irtibat halinde olunarak konuyla ilgili
kamu kurum ve kuruluşlar, tüzel kuruluşlar ve vatandaşlar
ile gerekirse diğer ülkelerle iş birliği yapılarak eğitim
seviyesi arttırılmalı, bu bağlamda çeşitli yayın kuruluşlarıyla
birlikte basılı yayınlar, sempozyumlar, konferanslar
düzenlenerek toplum bilinci arttırılmalıdır. Topluma
hukuksal açıdan faydalı olabilecek şekilde broşür, görüntü
kaydı veya sanatsal etkinliklerle suç teşkil edecek unsurlar
ortaya
çıkartılmalıdır.
Anılan
kanun
maddeleri
araştırıldığında bir eksiklik ise Türkiye’de kötü amaçlı
kodları yazma ve bunu yaymaya ilişkin açık bir hüküm
yoktur. Kötü amaçlı kodlarla bilgisayarlara zarar verme
doktrini genellikle ―system ve unsurlarına yönelik nas-ı ızrar
suçu‖ olarak adlandırılmaktadır. Araştırma neticesinde TCK
maddelerine detaylı olarak bu bölümün de dahil edilmesi
gerektiği kaçınılmaz bir gerçek olmuştur. Çünkü
kanunlarımızda ne yazık ki bu konu ile ilgili açıklar
mevcuttur.
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Özet - Teknoloji geliştikçe herkes için hayati önem taşıyan
veriler ve bilgiler daha fazla sanal ortamlarda saklanmaktadır.
Bununla birlikte bilgisayar ve bilgi güveliğini tehlikeye atan
virüsler ve kötü amaçlı saldıralar gün geçtikçe artmaktadır.
Bilgi güvenliğini sağlamak için bu kötü amaçlı saldırılar ve
virüslere karşı alınacak önlemler büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada bilgisayar ve bilgi güvenliğini tehlikeye atan
kötü niyetli yazılımlar ile kötü niyetli saldırılardan
bahsedilmiştir. Bilgisayar ve bilgi güvenliğini tehlikeye atan
kötü niyetli yazılımların nasıl tespit edileceği ve yapılan
saldırılardan korunmanın yolları üzerinde durulmuĢtur.
Ayrıca bazı sitelerin yaptığı antivirüs programı testleri ile bu
çalışma için yapılan antivirüs programlarının test sonuçları
verilmiştir.
Anahtar kelimeler – Virüs, Antivirüs, Güvenlik, Saldırı,
Antivirüs Testi
Abstract - As technology evolves, it stores more information
and data important to everyone in virtual environment. Along
with this, viruses and malicious attacks that endanger the
security of information and computers increase day by day. It
is of upmost importance to take measurements against these
malicious attacks and viruses for the safety of information.
This study mentions about malicious attacks and softwares
that endanger the safety of the computers and information.
Information is given about how to determine the malicious
software that endanger the security of the computers and
focused on the ways to protect against the attacks of malicious
software. In addition, antivirus program tests carried out by
various sites and the test results of antivirus programs made
for this study are given.
Keywords—Virus, Antivirus, Security, Attack, Antivirus
Test

I. GĠRĠġ
eknolojinin hızla geliĢmesi ile birlikte bilgisayar
kullanımı da hızla artmakta, artık hemen her evde
internet bağlantısı olan bir bilgisayar bulunmaktadır.
Bilgisayar ve internet son on yıl içinde lüks olmaktan çıkmıĢ
bir ihtiyaç haline gelmiĢtir. Ağustos 2012 itibariyle
ülkemizde 35 milyondan fazla internet kullanıcısı
bulunmaktadır[1]. Buna göre ülkemiz nüfusunun neredeyse
yarısı birçok iĢini evinde, ofisinde hatta cep telefonları ve
tablet pc’ ler kullanarak sokakta internet aracılığıyla
halledebilmektedir. Ġnsanlar gıda, giyim gibi ihtiyaçlarını
internet üzerinden alıĢveriĢ yaparak karĢılamakta; internet
bankacılığı sayesinde havale, EFT ve fatura ödeme gibi
iĢlemleri internet üzerinden yapabilmekte; uçak, otobüs
biletlerini internet üzerinden alabilmekte ve seyahat
iĢlemlerini
kolaylıkla
yapabilmektedirler.
Kamu
kurumlarında yapılan vergi, askerlik, sigorta sorgulama gibi
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birçok iĢlem artık e–devlet sistemi aracılığıyla bilgisayarlar
ve internet sayesinde yapılmaktadır. Öğrencilerin sınav
baĢvuru iĢlemleri, sonuç bilgileri, adres değiĢiklikleri yine
internet aracılığıyla yapılmakta; devlet kurumlarında çalıĢan
personelin özlük bilgileri sanal ortamda tutulmakta ve kiĢiler
bu bilgilere internet aracılığıyla ulaĢmaktadırlar. Bütün bu
kolaylıkların yanında kiĢiler internet üzerinden iĢlemlerini
gerçekleĢtirebilmek için kredi kartı numarası, banka hesap
numarası, TC numarası, doğum tarihi, vergi numarası gibi
birçok özel ve gizli kalması gereken bilgiyi bir form
aracılığıyla iletiĢim kurmak istedikleri sitenin veri tabanıyla
bağlantı sağlamak durumundadırlar. Girilen bu kiĢisel ve
önemli bilgilerin güvenliğinin sağlanması oldukça önem
taĢımaktadır. Yeterli derecede güvenli olmayan bilgisayarlar
özellikle internet üzerinden gelecek saldırılara karĢı
korunmasız durumdadır.
Teknolojinin geliĢmesiyle bilgi, artık daha rahat
ulaĢılabilir, depolanabilir ve paylaĢılabilir duruma gelmiĢ;
bilgi, hayatın birçok alanında çok önemli bir konuma
yükselmiĢtir. Günümüzde artık bilginin önemi kadar,
bilginin güvenliği de son derecede önem taĢımaktadır[2].
Bilgi güvenliğini tehdit eden saldırılara karĢı anti virüs
programları, iĢletim sistemi güvenlik duvarları gibi birçok
güvenlik yazılımları geliĢtirilmiĢtir. ÇeĢitli firmalar
tarafından geliĢtirilen bu güvenlik yazılımlarının avantajları
ve dezavantajları bulunmaktadır. Güvenlik yazılımlarının
bilgisayarları kötü amaçlı yazılımlardan, saldırılardan
koruması bilgisayar ve bilgi güvenliğinin sağlanması
hususunda büyük bir avantaj sağlarken, kurulu olduğu
sistemin çalıĢma hızının yavaĢlamasına neden olan bir
dezavantajı bulunmaktadır. Bazı güvenlik yazılımları
bilgisayarları zararlı yazılımlara karĢı korumanın yanında eposta tarama, otomatik güncelleme, karantinaya alma ve
sistem iyileĢtirmelerini gerçekleĢtiren özelliklere de sahiptir.
Bu özellikler sayesinde sistem gereksiz dosyalardan ve
internet atıklarından temizlenebilir, mailler daha güvenli
hale gelebilir, virüslü dosyalar silinmeden temizlenerek
kurtarılabilir, disk birleĢtirme iĢlemi gibi bakım iĢlemleri ile
sistemin daha hızlı ve düzenli çalıĢması sağlanabilir ve
otomatik güncelleĢtirmeler sayesinde antivürüs programı
sürekli güncel kalarak yeni çıkan virüslere karĢı koruma
iĢlemi gerçekleĢtirilebilir.
Bu çalıĢmada bilgi güvenliğini tehdit eden yazılımlardan
bahsedilmiĢ ve bu tehditlere karĢı alınacak önlemler ile
kullanılan
güvenlik
yazılımlarının
karĢılaĢtırması
yapılmıĢtır. Bilgisayara bulaĢan zararlı yazılımların nasıl
tespit edilebileceği ve tespit edilen bu yazılımların nasıl
temizleneceği hakkında bilgi verilmiĢtir.
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II. BĠLGĠSAYARLARA YAPILAN SALDIRILAR

Bilgisayar ve bilgi güvenliğini tehdit eden en büyük
tehlike kötü niyetli kiĢiler tarafından yapılan saldırılardır[3].
Bilgisayar sisteminin güvenliğini aĢmak, zafiyete uğratmak,
kiĢileri doğrudan veya dolaylı olarak zarara uğratmak,
sistemlere zarar vermek, sistemlerin iĢleyiĢini aksatmak,
durdurmak veya çökertmek gibi kötü amaçlarla bilgisayar
sistemlerine
yapılan
giriĢimler
saldırı
olarak
adlandırılmaktadır[4]. Bilgisayar sistemlerine kötü niyetli
saldırı yapan kiĢiler saldırgan olarak adlandırılmaktadır.
Saldırgan, sistemin korumasızlıklarını araĢtırır ve bu yolla
saldırır[3]. Saldırganlar korumasız buldukları bir kapıdan
bilgisayar sistemine girerek sistemlere önemli zararlar
vermektedirler. Bu saldırılar için virüs denilen genellikle
küçük boyutlu programlar kullanılır.
Güvenlik bilgisini kullanarak sistemlere sızan, virüs yazan
ve yayan, amacı eğlenmek ve zarar vermek olan, çoğu
zaman ün peĢinde koĢan saldırganlar hacker olarak
adlandırılır[5]. Saldıracakları sistem veya program hakkında
bilgi sahibi olduklarından tasarladıkları virüs yazılımıyla
buldukları bir korunmasız alandan sisteme giriĢ yaparlar.
Günümüzde özellikle internet bankacılığı, internet üzerinden
alıĢveriĢ iĢlemleri gibi kullanıcıların kredi kartı numaralarını
girerek kullandıkları internet siteleri gün geçtikçe artmakta
bu artıĢ da saldırganlar tarafından maddi yönde haksız
kazanç elde etmek için karĢı konulamaz bir cazibe haline
gelmektedir. Hacker’lar iyi derecede bilgisayar bilgisine
sahip olduklarından buldukları her açık kapıdan sisteme
girmeyi baĢarırlar, bunun için küçük boyutlu yazılımlar
(virüs) kullanmayı tercih ederler.

III. BĠLGĠSAYAR VĠRÜSLERĠ

Günümüzde bilgisayar kullanıcılarının hızla artması ve
bilgisayarların bir ağ ortamıyla birbirine bağlanması
virüsleri daha popüler bir hale getirip daha çabuk
yayılmasına yol açmıĢtır. Virüsler, kullanıcının izni ya da
bilgisi dâhilinde olmadan bilgisayarın çalıĢma Ģeklini
değiĢtiren ve kendini diğer programların dosyaları içerisinde
gizlemeye çalıĢan aslında bir tür bilgisayar programıdır[6].
Virüslerin eskiden en popüler yayılma yolu, bir
bilgisayardan diğerine disket ile dosya aktarmaktı.
Günümüzde ise, bilgisayar ağlarının oldukça yoğun
kullanılması, herkese açık dosya arĢivleri ve internet
üzerindeki popüler etkileĢimli ortamlar virüslü programların
yayılması için oldukça uygun ortamlar hazırlamıĢtır[7].
Virüsler kiĢilerin kullandığı sohbet programları, e-mail
servisleri, internetten indirilen dosyalar, internet üzeri dosya
alıĢ veriĢi gibi internet ortamının sağladığı olanaklar
sayesinde daha hızlı yayılmakta ve daha çok kullanıcıyı
etkileyebilmektedirler.
Virüslü dosya çalıĢtırıldığında programın baĢlangıç kodu
devreye girer ve böylelikle virüsü aktif eder. Daha sonra
aktif olan virüs kendini ram belleğe kopyalar ve burada
çalıĢır. Kendini ram belleğe kopyaladığı için çalıĢan her
programa bulaĢarak kendini kopyalayıp çoğaltır[8].
IV. BĠLGĠSAYAR VĠRÜSLERĠNĠN ÇEġĠTLERĠ

Bilgisayarlara bulaĢan ve çalıĢmaları engelleyip dosyalara
zarar veren virüsler;

Dosya Virüsleri,

Önyükleme (boot) Virüsleri,

Makro Virüsleri,


Betik (script) Virüsler,
olmak üzere dört sınıfta incelenebilir[9].
Dosya virüsleri, hedefi çoğunlukla COM, EXE, SYS
olmak üzere OVL, OVR, DOC, XLS, DXF gibi değiĢik
türdeki dosyalara bulaĢan virüsleridir[10]. Bu virüs türü aynı
zamanda iĢletim sisteminin dosya sistemini kullanmaktadır.
Dosya virüsleri sadece bu virüslü dosyalar çalıĢtığında aktif
hale gelirler.
Önyükleme (boot) virüslerinin çalıĢma prensibini
anlayabilmek için öncelikle boot sektör olayının bilinmesi
gerekmektedir. Boot sektör, bir diskin veya disketin iĢletim
sistemini yüklemeye yarayan 1 sektör (512 byte)
uzunluğundaki bir programdır[11]. Önyükleme (boot)
virüsleri 512 byte uzunluğundaki bu programa yerleĢerek
iĢletim sistemi her açıldığında kendini çalıĢtırmaktadır.
Böylelikle dosya virüsleri gibi kullanıcının kendini
çalıĢtırmasını beklemeden iĢletim sistemi daha açılırken
çalıĢmaya baĢlamaktadır.
Makro virüsleri, Microsoft Word ve Excel gibi güçlü
makro desteği olan masaüstü programları kullanan ve
bunlara ait belgelerin açılıĢında çalıĢan makrolar ile yayılan
virüs türleridir[9].
Betik(script) virüsler, VB (Visual Basic), JavaScript, BAT
(toplu iĢlem dosyası) ve PHP(Personal Home Page- KiĢisel
Ana Sayfa) gibi dilleri kullanılarak yazılan virüslerdir. Bu
virüsler ya diğer Windows veya Linux komut ve hizmet
dosyalarına bulaĢır ya da çok bileĢenli virüslerin bir parçası
olarak çalıĢırlar. Betik desteği olan ve zararsız gibi görünen
HTML(Hyper Text Markup Language-Zengin Metin ĠĢaret
Dili), Windows yardım (help) dosyaları, toplu iĢlem
dosyaları ve Windows INF dosyaları, bu tür virüslerin
yerleĢtiği dosyalar olarak karĢımıza çıkabilir[12].
Bunların haricinde bazı virüsler bilgisayara zarar
vermektense, sistem içinde çoğalmayı ve metin, resim,
video
gibi
mesajları
göstererek
fark
edilmeyi
amaçlamaktadır. Bilgisayarlara zarar vermiyormuĢ gibi
görünen bu virüsler, bilgisayar hafızasını iĢgal ederek
makinayı yavaĢlatabilir, sistemin kararsız davranmasına ve
hatta çökmesine neden olabilir. Trojan horses (truva atları),
spyware (casus) [13], backdoor (arka kapılar) [4],
keyloggers (klavye dinleme sistemleri) [14], tarayıcı soyma
(browser hijacking) [4], worm (solucan) [15], dialers
(telefon çeviriciler)[16], rootkit (kök kullanıcı takımları)
[17], exploit (korunmasızlık sömürücüleri) [4], wabbit
(tavĢanlar) [4], spam (önemsiz posta) [16] yazılımları
aslında virüs olmayan fakat sistemin çalıĢmasında olumsuz
etki yaptıklarından virüs kategorisine giren kötü amaçlı
yazılımlardır.
V. BĠLGĠSAYARA VĠRÜS BULAġTIĞININ TESPĠT EDĠLMESĠ

Bilgisayara bulaĢan virüslerin tespiti için en güvenilir yol
lisanslı bir antivirüs programı kullanmaktır. Ancak
virüslerin bilgisayarda gösterdiği belirtilerde bulunmaktadır.
Bilgisayar virüsleri Ģu Ģekillerde tespit etme imkânı da
bulunur;
 programın yüklenmesi normalden uzun sürüyorsa,
 hiç beklenmedik hata mesajları ekranda
görüntüleniyorsa,
 bellek alanı normalden az görünüyorsa,
 kütükler bozuluyor veya aniden siliniyorsa,
 ekranda değiĢik karakterler görünüyor veya
kayıyorsa,
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S.Okur ve E.Tanyıldızı
.COM ve .EXE uzantılı programların uzunlukları
tarih ve zamanları değiĢiyorsa,
 ekrana beklenmeyen yazı ve isimler geliyorsa,
 tuĢa basıldığında müzik çalıyorsa,
sistemde virüs olduğundan Ģüphelenilmelidir[18].
VI. BĠLGĠSAYAR VE BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ

Vacca[19] bilgisayar ve bilgi güvenliğini üç bölüme
ayırmaktadır:
 Mantıksal Güvenlik
 Fiziksel Güvenlik
 Çevre Güvenliği
Mantıksal güvenlik, sistemlerin iletiĢim ağları aracılığıyla
maruz kalacağı tehditleri kapsamaktadır. Fiziksel güvenlik,
sistemin fiziksel altyapısının güvenliğini tarif etmektedir.
Çevre güvenliği ise sistemin bulunduğu bina veya kampüs
alanının sınırlarında alınacak güvenlik önlemleridir.
VII. GÜVENLĠK YAZILIMLARI

Bilgisayar sistemlerini, kötü amaçlı saldırılara karĢı
koruyan yazılımlardır. Kamu kurumlarında kullanılan
bilgisayarlar ile kiĢisel bilgisayarların güvenliğini sağlamak
için güvenlik yazılımlarının kullanılması kaçınılmazdır.
Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini sağlayabilmek için en
az bir güvenlik yazılımının sistemde bulunması gerekir.
Hatta mümkünse tek güvenlik yazılımıyla yetinilmemeli,
farklı görevleri yerine getiren güvenlik yazılımlarını bir
arada kullanmak güvenlik açıklarını kapatmak için daha
sağlam bir seçenek olacaktır.
VIII. GÜVENLĠK DUVARI (FĠREWALL)

Güvenlik duvarı üzerinden geçen trafik için eriĢim
kuralları belirlemek ve uygulamak amacı ile kullanılır.
Güvenlik duvarı, saldırganlar veya zararlı yazılımların
(solucanlar gibi) ağ veya internet üzerinden bilgisayarlara
eriĢmelerini engellemeye yardımcı olmaktadırlar[20].
Güvenlik duvarları sadece kullanıldığı bilgisayara gelen
zararlı yazılımları engellemekle kalmayıp ayrıca bulunduğu
bilgisayarın
diğer
bilgisayarlara
zararlı
yazılım
göndermesine de engel olur.

temizler eğer temizlenecek gibi değilse karantinaya alır veya
silmek için kullanıcıdan onay isterler. Antivirüs programları
kendi veri tabanları hazırlandıktan sonra çıkan virüsleri
bulamamaktadırlar. Bu nedenle antivürüs programları yeni
çıkan virüsleri de tanıyabilmek için veri tabanlarını sürekli
güncellemektedirler. Bilgisayar kullanıcıları da bu sebepten
dolayı lisanslı antivirüs programı kullanmalı ve daima
programlarını güncel tutmalıdırlar. Antivirüs programlarının
bazıları virüs bulup temizleme iĢlemini gerçekleĢtirmenin
yanı sıra bilgisayarlar için çeĢitli optimize araçlarını
barındırarak sistemin daha performanslı çalıĢmasını
sağlamaktadırlar.
Gün geçtikçe internet kullanımı artmakta dolayısıyla
virüslerin yayılma hızı da buna paralel olarak artmakta ve
virüs yazılımcıları sürekli yeni virüs tasarlama çabası
içindedir. Bu da antivirüs programları yazan yazılım
Ģirketleri arasında büyük bir rekabeti getirmektedir. Doğal
olarak antivirüs yazılım firmaları birbirlerine üstünlük
sağlama çabası içindedirler. Her antivirüs programının bütün
virüsleri yakalama ve temizleme gibi bir olayı söz konusu
değildir.
Birinin
yakaladığı
virüsü
bir
diğeri
yakalayamamakta, birinin temizleyebildiği bir virüsü bir
diğeri temizleyememektedir. Bu nedenle antivirüs programı
seçiminde son derece dikkatli olunması gerekir.
Antivirüs programını seçerken;
 Kurulu olduğu bilgisayarda ki ram kullanım
miktarı,
 Kullandığı virüs veritabanı,
 Virüs firmalarının yapmıĢ olduğu testler,
 ÇalıĢırken bilgisayarı yavaĢlatmaması,
 Performansı,
 Virüs temizleyebilmesi,
gibi birkaç kriteri dikkate almak gerekir[22].
Kasım ve Aralık 2012 dönemi esas alınarak 25 antivirüs
ve güvenlik yazılımının test
sonuçları
ġekil
1’de
verilmiĢtir[23]. Bu testte bir antivirüsün alabileceği en
yüksek toplam puan ise 18 olarak belirlenmiĢtir.

KASIM – ARALIK 2012 ANTIVIRÜS
TEST SONUÇLARI

IX. SALDIRI ÖNLEME SĠSTEMLERĠ

20190001900r1l
15190001900r1l
10190001900r1l
5190001900r1l
0190001900r1l

Ġnternetten gelen veri paketlerini inceleyen, bu
paketlerdeki veriyi önceki paketlerle karĢılaĢtıran ve saldırı
olma ihtimali olan belirli bir Ģablonda gelen paketlerin
geçmesini engelleyecek sistemlere saldırı önleme sistemleri
denir ve güvenlik duvarları ile beraber çalıĢırlar. Güvenlik
duvarları geçen paketleri incelemez sadece geçip
geçmeyeceğine izin verir, saldırı önleme sistemleri ise geçen
paketleri inceleyerek zararlı olup olmayacağına karar verir
ve bu karara göre reaksiyon gösterir[21].

Bitdefend…
Norton…
Trend…
G Data…
AVG Anti-…
Avast Free…
Tencent…
ESET…
Webroot…
Norman…
Lavasoft…
Microsoft…
AhnLab…



ġekil 1: Kasım – Aralık 2012 Antivirüs Programları Test Sonuçları
X. ANTĠVĠRÜS YAZILIMLARI

Antivirüs programları, bilgisayarları virüslerden ve kötü
amaçlı
yazılımlardan
korumak
için
geliĢtirilmiĢ
yazılımlardır. Bilgisayarları virüslerden ve kötü amaçlı
yazılımlardan korumanın en önemli yolu lisanslı ve sürekli
güncel bir antiviürüs programı kullanmaktır. Antivirüs
programları genellikle bir dosyaya virüs bulaĢıp
bulaĢmadığını anlaya bilemek için dosya içindeki verileri
kendi veri tabanında bulunan virüs imza dosyalarıyla
karĢılaĢtırarak virüs olup olmadığını tespit eder. Antivirüs
programları, tespit edilen bu virüsleri dosya içerisinden

Ocak 2011 dönemi esas alınarak antivrüs programlarının
tespit ettiği virüs sayısına göre yapılan çalıĢmada 6000 virüs
gönderilerek elde edilen test sonuçları ġekil 2’de verilmiĢtir
[24].
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Bilgisayar ve Bilgi Güvenliğini Tehlikeye Atan Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Güvenlik Programları
Milli Eğitim Bakanlığı Adıyaman Besni Teknik ve
Endüstri
Meslek
Lisesi
BiliĢim
Teknolojileri
Laboratuvarında ki bilgisayarlar üzerinde yapılan
araĢtırmada hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı
bilgisayarlarda sistemin en fazla 1 hafta gibi kısa bir süre
dayanabildiği görülmüĢtür. Sadece antivirüs programının
kullanıldığı bilgisayarların biraz daha uzun ömürlü olduğu
görülmüĢtür. Bütün güvenlik önlemlerinin alındığı yani
internet bağlantısının kontrol edildiği, USB, CD, DVD
giriĢlerinin Ģifrelendiği,
DeepFreeze ve antivirüs
programlarının kurulu olduğu bilgisayarların ise bir eğitim
öğretim yılı boyunca kullanılmasına rağmen hala
kullanımlarına devam edilebilecek durumda oldukları
gözlemlenmiĢtir.

ANTĠVĠRÜS TESTĠ
25191601916r2l
17191501915r11l
9191501915r8l
1191501915r5l
21191501915r1l

ġekil 2: Ocak 2011 dönemi 6000 virüs kullanılarak yapılan
antivirüs testi.

XI. DENEYSEL ÇALIġMA

XII. SONUÇ

Bu çalıĢma için Milli Eğitim Bakanlı Adıyaman Besni
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BiliĢim Teknolojileri
Laboratuvarında bulunan aynı özellikteki 40 adet bilgisayar
kullanılmıĢtır. Bu bilgisayarlara 6000 farklı virüs
yüklenmiĢtir. Antivirüs programları ile yapılan tarama
sonuçlarından elde edilen değerler ġekil 3’te görülmektedir.

4191601916r6l
13191001910r12l
22190501905r6l
0190001900r1l

Panda
Emissoft
G-Data
TrustPort
KasperS…
AVG
Eset…
Trend…
Norton

6000 Virüsle Yapılan
Antivüsür Test Sonuçları

ġekil 3: 6000 Virüsle Yapılan Antivirüs Test Sonuçları

Yapılan test sonuçlarına göre hiçbir antivirüs programı
tüm virüsleri tespit edip temizleyememiĢtir. Bilgisayarları
kötü amaçlı yazılımlardan ve saldırılardan korumak için
sadece antivirüs programı yeterli gelmemektedir. Antivirüs
programının yanı sıra güvenlik duvarları, saldırı önleme
sistemleri gibi ek yazılımlar ve port kontrollerini sağlayan
yazılımlar da kullanılmaktadır. Kullanılmayan portlar
mutlaka kapalı tutulmalıdır. Sisteme giriĢ ve çıkıĢlar
kontrollü bir Ģekilde sağlanmalıdır.
Kamu kurumları, bilgisayar laboratuvarları gibi birçok
kiĢinin kullandığı bilgisayarlarda USB bellek, CD, DVD
gibi birçok giriĢ kullanıcılar tarafından kontrolsüz bir
Ģekilde yapılmaktadır. Bu kontrolsüz giriĢler için USB port
gibi birçok portun kontrol altına alınması sistem güvenliği
açısından oldukça sağlıklı olacaktır. Kontrol için USB
portları BIOS veya özel programlar vasıtasıyla kapatılabilir
veya kısıtlanabilir. Bunun için Usb Lock Ap, DeviceLock,
NetWrix USB Blocker, Gilisoft gibi USB, CD ve DVD
giriĢlerini Ģifreleyen programlar kullanılabilir.
Özellikle bilgisayar konusunda pek fazla bilgi sahibi
olmayan bilgisayar kullanıcılarının yazılımsal olarak sistem
ayarlarını değiĢtirmesi, program yükleme kaldırma
iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi gibi iĢlemlerle bilgisayara
zarar vermeleri kaçınılmazdır. Bunun önüne geçebilmek için
sisteme DeepFreeze, Winrollback, GoBack Deluxe, Shadow
Defender, Rollback Rx gibi sistem ayarlarını yazılımsal
olarak baĢlangıç seviyesinde muhafaza eden programları
kullanmak gerekir.

Antivirüs programlarının virüslere karĢı gösterdiği tepkiler
eĢit olmayabiliyor. Yani bir virüs programın tanıdığı virüsü
bir diğeri tanımayabilir. Buradaki testlerde 6000 virüs
gönderilmiĢ ancak iki test içinde antivirüs programının
kullandığı veri tabanının tanıyabileceği virüs çeĢitliliğinden
dolayı farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Virüs programları gün
geçtikçe artan bu virüs çeĢitliliğine karĢı sürekli virüs veri
tabanını güncellemeye çalıĢmaktadırlar. Bu nedenle
kullanılan virüs programın kesinlikle lisanslı olması gerekir.
Ayrıca antivirüs programlarının güncellemeleri sürekli
kontrol edilmeli hatta mümkünse otomatik olarak
yapılmalıdır. Lisanslı ve sürekli güncel tutulan bir virüs
programı bilgisayara bulaĢacak virüs oranını sıfıra indirmez
fakat en asgari seviyeye düĢürebilmektedir. Daha iyi bir
koruma sağlamak için antivirüs programlarını kullanmanın
yanı sıra kullanıcıya düĢen bazı görevlerde vardır.
Bilinmeyen kiĢilerden alınan maillerin açılmaması,
güvenliğine inanılmayan programların çalıĢtırılmaması,
korsan web sitelerinden yazılım indirilmemesi, korsan
yazılım kullanımından kaçınılması gibi birkaç güvenlik
önlemi sayılabilir. Bilgisayarda kullanılmayan portların
kapatılması, USB, CD, DVD giriĢlerinin kapatılması veya
Ģifreli hale getirilip kontrol altına alınması ve sistem
ayarlarının bilgimiz dıĢında değiĢtirilmemesi için
DeepFreeze gibi yardımcı programlarında antivirüs
programları ile birlikte sistemde kurulu olması
gerekmektedir. Bilgisayarda bir güvenlik duvarları ve saldırı
önleyici programın da kurulu olması güvenlik düzeyini
arttıracaktır. Ancak unutulmamalıdır ki alınan bütün
güvenlik önlemlerine rağmen bilgisayarların güvenliği tam
olarak sağlanmıĢ olmamaktadır. Saldırganlar sürekli yeni
yöntemler ve yeni yazılımlar geliĢtirerek var olan güvenlik
önlemlerini aĢmak için gayretli bir Ģekilde çalıĢmalarına
devam etmektedirler.
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Elektronik Posta Yoluyla Yapılan Saldırılara
Karşı Türk Hukukunda Kişilik Haklarının
Korunması
Sevgi KAYAK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, sevgiabhukuk@hotmail.com

Abstract—Electronic mail which is a kind of communication
technique through the internet has become significant lately.
Since it is an easy and fast communication technique, the
electronic mail (e-mail) is used widely both in public area and
in private sector. Nevertheless, e-mail has both advantages and
disadvantages. Among them the most significant one is the
violation of the personal rights. The violation of the personal
rights through the e-mail can occur in different ways such as,
the direct intervention to the e-mail boxes, sending the
messages to the users of the e-mail which attack the reputation
or the honour of the users, sending the spam (unwanted email), obtaining the personal data and etc. All of them are the
serious attacks to the personal rights of the users and national
and international fight has been started in order to combat
that. Particularly, in international level, EU’s Directive on
Electronic Commerce (2000/31/EC) and the Directive
concerning the Protection of the Personal Data in the
Electronic Communications (2002/58/EC) are significant. The
possibilities of opt-in and opt-out in those directives are the
significant examples of the fight against the spam. Within the
Turkish legislation, there is a protection against the violation of
the personal rights through e-mail under Article 23 and 24 of
the Civil Code and under Article 49 of Code of Obligations.
Moreover, the draft law on the Protection of the Personal Data
will provide an effective protection against the violation of the
confidentiality of the personal data.
Keywords—Electronic mail, personal rights, violation of the
personal rights
Özet—İnternet üzerinden gerçekleştirilen bir iletişim tekniği
olan elektronik postanın önemi günümüzde oldukça artmıştır.
Sağladığı kolay ve hızlı haberleşme olanakları sayesinde eposta, gerek kamu gerek özel sektörde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak e-postanın avantajları olduğu kadar
dezavantajları da vardır. Bunlar arasında en önemlisi, kişilik
haklarının ihlal edilmesi olasılığıdır. E-posta yoluyla kişilik
haklarının ihlali değişik şekillerde meydana gelebilir; mesela eposta kutusuna doğrudan müdahale, kullanıcıya şeref ve
haysiyetini incitici mesajlar gönderilmesi, spam, kişisel
verilerin ele geçirilmesi gibi. Tüm bunlar kişilik haklarına
yönelik ciddi saldırılardır ve bu saldırılara karşı gerek ulusal
gerek uluslararası alanda mücadele başlatılmıştır. Özellikle
uluslararası alanda AB’nin 2000/31/EC sayılı Elektronik
Ticaret Yönergesi, 2002/58/EC sayılı Elektronik İletişim
Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması yönergesi önemlidir.
Bu yönergelerde opt-in ve opt-out seçenekleri ile özellikle
spama karşı verilen mücadele önemlidir. Türk hukukunda eposta yoluyla kişilik hakkı ihlallerine karşı esas olarak MK m.
23 ve m. 24 ile BK m. 49 çerçevesinde bir koruma
sağlanmaktadır. Ayrıca, henüz tasarı halinde bulunan ve
yasalaşmayı bekleyen Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Kanun da e-posta yoluyla kişisel verilerin gizliliği ilkesine
yönelik saldırılara karşı önemli bir yasal koruma
sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler— Elektronik posta, kişilik hakkı, kişilik
hakkı ihlali

I. ELEKTRONIK POSTA
A. Tanım
Elektronik posta (e-posta), en genel anlamıyla internet
üzerinden gerçekleştirilen elektronik bir iletişim tekniğidir
[1, 2, 3]. AB’nin, Elektronik İletişim Sektöründe Gizliliğin
Korunması ve Kişisel Bilgilerin İşlenmesine Dair 12
Temmuz 2002 tarihli 2002/58/EC sayılı yönergesinde
elektronik posta yasal bir tanıma kavuşturulmuştur:
Elektronik posta, elektronik iletişim ağı üzerinden
gönderilen, internet ortamında veya alıcının bilgisayarında
kaydedilebilen her türlü yazılı, sözlü veya görüntülü
mesajdır (m. 2/h). Buna göre; bir internet kullanıcısı
tarafından diğer bir internet kullanıcısına gönderilen ve
gönderilir gönderilmez alıcıya ulaşarak onun bilgisayarında
depolanabilen her türlü yazılı, sesli veya resimli iletiye
elektronik posta denir [2, 3]. Bir elektronik posta kaydında
genellikle; mesajın gönderilme tarih ve saati, alıcının eposta adresi, mesajın konusu, varsa mesaja ekli belgeler ve
mesajı gönderen host servisleri hakkında bilgi yer alır [4].
Elektronik posta yoluyla iletişim günümüzde oldukça
önemlidir. Hızı ve kolaylığı sayesinde elektronik postanın
kullanımına olan rağbet giderek artmaktadır. E-posta
adreslerini kolay ve ücretsiz olarak edinme yolları ve diğer
e-posta sahiplerine yazılı, sözlü, görüntülü her türlü mesajı
iletme olanakları e-posta yoluyla iletişimi günümüzde ilk
sıralara çıkarmıştır [1,5].
Bu özellikleri ile e-postanın kamu alanında da
kullanılması, bir tebligat usulü olarak yerleşmesi
gündemdedir. Elektronik posta yoluyla tebligatın
yapılabilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununda bir
değişiklik yapılmış, söz konusu kanuna eklenen 7/a maddesi
ile tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu
adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla
tebligat yapılabileceği öngörülmüştür. Elektronik tebligatın
ne zaman yapılmış sayılacağı ile ilgili olarak da,
gönderilmek istenen metnin alıcının elektronik posta
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda
yapılmış sayılacağı hükmü getirilmiştir [6].
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S. Kayak
B. Elektronik Posta Sağlama Sözleşmesi
1) 1. Genel Olarak
Elektronik posta vasıtasıyla iletişim olanaklarının
kullanılabilmesi için öncelikle bir elektronik posta adresi
edinmek gereklidir. İnternet kullanıcılarının internet
üzerinden birbirleriyle iletişim kurabilmeleri, bir elektronik
posta adresinin bulunması sayesinde mümkün olabilir. Bu
durumda internet kullanıcılarına, kullanabilmeleri için eposta adresi sunacak bir kişiye ihtiyaç vardır. E-posta
adreslerini sunan kişiler özel hukuk kişileri olabileceği gibi
kamu hukuku kişileri de olabilir. Kamu kurum ve
kuruluşları daha kolay, ucuz ve hızlı bir iletişim olması
nedeniyle internet üzerinden iletişimi tercih etmekte, kendi
çalışanlarına birer e-posta adresi emin ederek tüm
işlemlerini bu yolla gerçekleştirmek istemektedirler.
Örneğin üniversitelerin kendi öğretim üyesi, memur ve
öğrencilerine e-posta kutusu tahsis etmelerinde durum
böyledir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi çalışanlarına
e-posta hizmeti sunarak yürüttüğü faaliyetler özellikle edevlet projesinin bir ürünüdür. E-devlet; kolay, ucuz ve
etkin bir kamu hizmeti sunabilmek için çalışmalarını
elektronik ortama taşıyan ve elektronik ortam üzerinde
yürüten devlet demektir [7, 8]. Devlet ile çalışanları
arasındaki bu ilişki kamu hizmetinin bir gereği olarak ortaya
çıkmakta ve idare hukuku ilişkisine tabi olmaktadır [8]. Bu
noktada bizi asıl ilgilendiren, elektronik posta hizmetinin
özel hukuk kişilerince sağlanmasıdır. Bu durumda e-posta
hizmeti sunan ile e-posta hizmetinden yararlanan kişiler
arasında bir hukuki ilişki kurulmuş olacaktır ki bu ilişkinin
hukuki niteliği bugün tartışmalıdır.
2) Hukuki Niteliği
E-posta hizmeti sunan özel hukuk kişisi ile bu hizmetten
yararlanan gerçek veya tüzel kişi arasında kurulan sözleşme
doktrinde genellikle elektronik posta sağlama sözleşmesi
olarak bilinmektedir [3, 8]. Bu sözleşme aslında bir gerçek
veya tüzel kişi ile internet servis sağlayıcısı arasında yapılan
bir sunucu sağlama (hosting) sözleşmesi kapsamında yer
alır. Hosting sözleşmesi aslında bir paket sözleşme olup bu
sözleşme ile çeşitli edimler sunulur: mesela 500 MG web
alanı, spam (istenmeyen elektronik posta) koruması,
antivirüs desteği gibi hizmetler elektronik posta ile sunulan
edimlerden bir veya birkaçıdır. Burada asıl sözleşme sunucu
sağlama karma sözleşmesi olup e-posta hizmeti bu
sözleşmenin içeriğine dahil edimlerden yalnızca biridir [2,
3].
Diğer taraftan e-posta sağlamayı doğrudan konu edinen
sözleşmeler de vardır ki bizi asıl ilgilendiren bu
sözleşmelerdir. Sözleşme, sadece e-posta sağlama edimini
konu edinmekte ve hizmet veren bir internet servis
sunucusu, talep eden her gerçek ya da tüzel kişiye bir eposta sağlama yükümlülüğü altına girmektedir. Bu hukuki
ilişkinin, elektronik ortam üzerinden ve genellikle bir web
programı çerçevesinde kuruluyor olması ve icap ve kabul
beyanlarında bulunanların birbirlerini görememeleri, hatta
çoğu zaman birbirlerinin kimlikleri hakkında doğru bilgiye
sahip olamamaları bunun bir sözleşme olup olmadığı
noktasında ciddi tereddütler uyandırsa da doktrin, e-posta
sağlama işleminin bir sözleşme olduğu noktasında
birleşmektedir [3, 8]. BK m. 4 f. 2 hükmü, “telefon,
bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan
iletişim sırasında yapılan öneri hazır olanlar arasında

yapılmış sayılır” diyerek, elektronik ortamda, özellikle
internet yoluyla kurulan sözleşmeleri geçerli saymakta ve
bunları hazırlar arasında yapılan sözleşme hükümlerine tabi
tutmaktadır.
Elektronik posta sağlama sözleşmesinin hukuki niteliği
hakkında ileri sürülen görüşler temelde üç başlık altında
toplanabilir: İlk olarak, e-posta sağlama sözleşmesinin bir
kira sözleşmesi olduğu görüşü ileri sürülmüştür (Bu görüşü
savunanlar ve eleştirisi hakkında bkz. [8]). BK m. 299’da
kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya
kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya
bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira
bedelini ödemeyi üstlendiği bir sözleşme olarak
tanımlanmıştır. Bu hükme göre kira sözleşmesi, bir şeyin
kullanımının ve ondan yararlanmanın ücret karşılığında bir
başkasına tahsis edildiği sözleşmedir. Elektronik posta
sağlama sözleşmesi cephesinden bakıldığında, hizmeti
sunan kişi, verileri depolayacak kadar bir alanı bu sözleşme
ile kullanana tahsis etmekte, bir anlamda bu alanı
kullanıcının hakimiyetine terk etmektedir. Veri depolama
aygıtı (sabit disk) kira sözleşmesinin konusu olan “şey”dir
ve kanun hükmünün aradığı “şey” unsuruna tekabül eder.
Kullanan kişi de bu depolama alanının kullanımının
kendisine bırakılması karşılığında, başlangıçta bir defa veya
belirli aralıklarla birkaç defa olmak üzere ücret ödeyen
kiracıdır. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda
e-posta sözleşmesinin kira sözleşmesi olduğu olasılığı
güçlenmektedir [3]. Ancak kira sözleşmesi görüşü büyük
ölçüde eleştiri toplamıştır. Zira burada hukuken “şey”
olduğu kabul edilen bir depolama aygıtı olsa da, bu alanın
gerçek anlamda uzayda yer kapladığı ve fiili anlamda bir
kullanımının bulunduğundan söz edilemez. Depolama aygıtı
gerçek anlamda bir şey olmadığı gibi, bunun kullanıcıya
tahsisi de gerçek anlamda bir tahsis değildir; depolama
aygıtının zilyetliği kullanıcıya devredilmiş değildir. Epostalar uzayda yer kaplayan nesneler olarak kabul
edilemeyeceği için bunlar üzerinde zilyetlik, yani bir fiili
hakimiyet kurulmasından da bahsedilemeyecektir [8]. Kira
sözleşmesi görüşünün yanı sıra ileri sürülen diğer bir görüş,
işgörme sözleşmesi görüşüdür; e-posta sözleşmesinin
sunulan hizmet itibariyle işgörme borcu doğuran bir
sözleşme olduğu savunulmuştur. Türk hukukunda tipik
işgörme sözleşmeleri hizmet, eser, vekalet ve yayın
sözleşmesi olup e-posta sözleşmesinin işgörme niteliği eser
ve hizmet sözleşmeleri açısından ele alınmaktadır. Bu
görüşe göre e-posta sözleşmesinde bir hizmetin sunulduğu
muhakkaktır. E-posta sağlayıcısı, kullanıcıdan aldığı verileri
kendi bilgisayarında tutmakta, klasik posta hizmetlerinde
olduğu gibi, yani klasik posta hizmetlerinde ilgili postanın
ilgili raflara konulmasında olduğu gibi, ilgili e-postayı da
ilgili yerlere göndermek ve bunun için bilgisayarını sürekli
açık halde bulundurmak zorundadır. Bu hizmet bir işgörme
edimidir ve sürekli bir borç ilişkisi çerçevesinde sürekli
olarak yapılıyorsa hizmet sözleşmesini, eğer bir defaya
mahsus gerçekleştiriliyorsa ani edimli olup eser
sözleşmesini kurar. İşgörme sözleşmesi savunucuları, eposta sağlama sözleşmesinin bir işgörme sözleşmesi olduğu
üzerinde kesin olarak birleşmekle birlikte, bu işgörmenin bir
eser mi yoksa hizmet kapsamında mı ele alınması gerektiği
noktasında birbirlerinden ayrılmaktadırlar. E-posta sunma
ediminin hizmet kapsamında yer alması gerektiğini
düşünenler, bu hizmetin sürekli bir borç ilişkisi çerçevesinde
ifa ediliyor olmasına dayanmaktadırlar. E-postadaki işgörme
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ediminin bir eser sözleşmesi kapsamında ele alınması
gerektiğini düşünenler ise, e-posta ile sadece bir hizmet
sunumunun yapılmadığı, sonucun da taahhüt edildiği, bu
sebeple bu sözleşmede bir hizmet sunumundan fazlası
olduğunu kabul ederler. Zira e-posta sunan kişi, kullanıcıya
e-posta adresi açmakla yetinmeyip, bu e-posta adreslerine
gelen iletileri kullanıcının adresine ulaştırmakla da
yükümlüdür. E-posta hizmetinin sunulması bakımından
sadece işgörme yeterli olmayıp işgörmenin başarılmış
olması da gerekir, gönderilen iletiler kullanıcıya mutlaka
ulaştırılmış olmalıdır. Oysa salt hizmet kapsamındaki
işgörme edimlerinde, iletinin kullanıcının adresine
ulaştırılması için gerekli çabanın gösterilmiş olması
yeterlidir, iletinin kullanıcının adresine ulaşıp ulaşmadığı
çok önemli değildir [3, 8]. Diğer taraftan e-posta
sözleşmesinin eser sözleşmesi kapsamında bir işgörme
olarak kabul edilmesi, bu defa da eser sözleşmesinin ani
edimli olması niteliği ile bağdaşmaması sorununu gündeme
getirmiştir. Zira eser sözleşmesi ani edimli bir sözleşmedir,
oysa e-posta sunumu taraflar arasında sürekli bir borç
ilişkisi kurar. Eser sözleşmesinin sürekli olması ise onu bir
isimsiz sözleşme haline getirir [8]. Bu bakımdan ortaya
çıkan son görüş, e-posta sözleşmesinin sui generis (kendine
özgü) bir sözleşme olarak ele alınması gerektiği yolundadır
[3, 8].
Ücretsiz sunulan e-posta hizmetlerinde durum biraz daha
karışıktır. Ücretsiz sunulan e-posta faaliyetlerinde, hizmeti
sunan kişiler herhangi bir ücret talep etmemekte,
kazançlarını, kullanıcıların hizmetine sundukları e-posta
kutusunda yayınladıkları reklamlardan elde etmektedirler.
Ücretsiz sunulan e-posta sağlama sözleşmesinin hukuki
niteliğini belirlemede en çok tartışılan husus, bunun gerçek
anlamda bir sözleşme olup olmadığını belirlemek olmuştur.
Katıldığımız fikre göre, e-posta sağlamanın ücretsiz oluşu
bu ilişkide hiçbir ivazın bulunmadığı, menfaat amacının
kesinlikle güdülmediği bir hatır ilişkisi olduğu anlamına
gelmez, e-posta sağlayıcısının da bir menfaati söz
konusudur. E-posta adresine gönderdiği reklamlar üzerinden
sağladığı kazançlar bir menfaat kastının bulunduğunu
gösterir [8].
E-posta sözleşmeleri bakımından dikkati çeken bir başka
nokta, gerçek kişilerin ya da özel hukuk tüzel kişilerinin
kendileri için değil, bir başkası için, örneğin kendi
çalışanları için e-posta talep etmeleridir. Bu durumda
kurulan sözleşmeler üçüncü kişi lehine sözleşme özelliği
gösterir; sözleşme, talepte bulunan gerçek ya da özel hukuk
tüzel kişisi ile e-posta sağlayıcısı arasında kurulur, ancak
sözleşmeden doğan talep hakları üçüncü kişilere aittir [3].
II. ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ
İHLALİ
A. Elektronik Posta Yoluyla Yapılan Kişilik Hakkı
İhlali Türleri
Elektronik posta yoluyla kişilik hakkı ihlalleri değişik
şekillerde olabilir. Bu ihlal biçimlerinden ilki, e-posta
sağlayıcılarının e-postalara doğrudan müdahalesidir. E-posta
sağlayıcıları, e-postalara kolaylıkla erişebildikleri ve
müdahale edebildikleri için bu ihlallerin onlar tarafından
yapılması çok kolaydır. İhlallerden biri, e-posta içeriklerinin
açılması, bu içeriklerin başkalarına ulaştırılması, internet
yoluyla dolaştırılmasıdır. Kişiye ait resim, ses, fotoğraf,
görüntü, özel sır, mesleki bilgi, mektup gibi unsurlar kişilik

haklarına dahil unsurlar olduğu için bunların başkalarına
sızdırılması veya internet yoluyla dolaştırılması MK m. 23
vd m. 24 uyarınca kişilik haklarının ihlalini oluşturur [2, 3].
E-posta yoluyla kişilik haklarına müdahale türlerinden bir
diğeri, posta kutusuna erişimin engellenmesidir. Bu durum
şartları varsa, özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal eder ve bu
ölçüde de kişilik haklarının ihlalini oluşturur. Kişinin haberi
olmadan kullanıcı adının, kişisel bilgilerinin, şifresinin veya
buna benzer verilerinin değiştirilmesi kişilik haklarına
yönelik ciddi birer saldırıdır [9].
E-posta yoluyla ortaya çıkabilecek diğer bir ihlal türü,
spamlardır. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında
gönderilen elektronik postalar hayli önemli ve son
zamanlarda çok yaygın olduğu için ayrıntılı olarak
incelenmesi gereken bir konudur.
Spam yoluyla kişilik haklarının ihlali değişik şekillerde
meydana gelebilir. Bunlardan ilki, kişinin e-posta adresine
onun şeref ve haysiyetini incitici sözler, ürkütücü mesajlar,
pornografik içerikli görüntüler gibi hukuka aykırı içerikli
iletilerin gönderilmesidir. Bu durum kişilik haklarının
ihlaline açık bir örnektir [10]. Ancak spam yoluyla
gerçekleşen kişilik hakları ihlallerinin en önemlisi, kişisel
verilerin gizliliği ilkesinin ihlalidir. Kişisel veriler kişilik
haklarına dahil bir unsurdur. Kişilik hakkı, kişisel değerlerin
üzerinde sahip olunan hakların tümüdür ve e-posta adresleri
de bu haklara dahildir, bu sebeple korunması gerekir. Zira
kişisel değerler, kişiyi toplumdaki diğer kişilerden ayırmaya
yarayan maddi, manevi ve sosyal özelliklerin tümü olup eposta adresleri de bu kapsama dahil bir kişilik değeridir [2,
11, 12]. Kişi, tüm kişilik değerleri üzerinde mutlak hakka
sahip olduğu gibi kendisine ait e-posta adresi üzerinde de
mutlak hakka sahiptir, onun rızası olmadan e-posta adresinin
kullanılması, ticari bir meta gibi dolaştırılması hukuka
aykırıdır [4].
Spam yoluyla kişisel verilerin gizliliği ilkesinin ihlali
halinde ihlal, kişiye onurunu incitici mesajlar göndermek
yoluyla değil, kişiye ait kişisel verilerin onun rızası olmadan
elde edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.
Spam gönderme amaçları çok çeşitli olabilir. Bunlar
içerisinde en yaygın olanı, bir mal veya hizmetin
pazarlamasını yapmaktır. Mal ve hizmetlerin e-posta yoluyla
tanıtılması iyi bir pazarlama tekniği gibi görülmektedir.
İşletmeleri bu yola iten saiklerin başında, spamda, e-posta
kullanıcılarını yönlendirme gayretinin üst düzeyde olması
gelir. Bir spam iletisi ilk birkaç kez gönderildiğinde öfkeyle
karşılandığı ve sinirleri bozduğu halde sonraki defalarda
alışkanlık yaratmakta, kullanıcı bu iletileri artık daha sakin
karşılanmaktadır; zamanla kullanıcıda bu iletilerin olağan
olduğu yolunda bir bilinçaltı oluşmaktadır. Spam yoluyla
pazarlama özellikle güvenilirliği az olan ya da satışı
kanunen
yasaklanmış
ürünlerin
pazarlanmasında
kullanılmaktadır. Bitkisel ürünlerin, zayıflama haplarının
reklamları
günümüzde
hep
spam
yoluyla
gerçekleştirilmektedir [3, 9]. Bu bakımdan günümüzde
spam, elektronik bir iletişim tekniği olmaktan çok elektronik
bir pazarlama tekniğine dönüşmüştür. Ancak e-postanın bir
pazarlama tekniği olarak kullanılması uzun vadede
işletmeler için bir kazanç değil, bir kayıptır; zira yapılan
386

S. Kayak
araştırmalar
e-posta
yoluyla
pazarlanan
ürünlere
kamuoyunda genel bir güvensizlik olduğunu ve bu tür epostaların internet kullanıcısı tarafından çoğu kez
okunmadan silindiğini ortaya koymuştur. Diğer taraftan
spama başvuru nedenleri arasında ticari olmayan amaçlar da
yer alabilir: politik bir fikri yaymak, terör amaçlı bir
faaliyetin propagandasını yapmak gibi [3, 10].
Belirtmek gerekir ki mal ve hizmet pazarlama amaçlı epostalar salt bu amaçtan ötürü kişilik haklarına aykırı hale
gelmez; bu olsa olsa haksız rekabet hükümlerine ya da
reklamlarda adatıcı unsurlar varsa TKHK (Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun) m. 16’daki tüketicinin
bilgilendirilmesi hükmüne veya vaat edilen nitelik, söz
konusu üründe mevcut değilse uygunluk ayıbından dolayı
TKHK m. 4’e aykırılıktır. Mal ve hizmet pazarlamak
amacıyla e-posta göndermenin kişilik haklarını ihlal eden
tarafı, bu e-postaların gönderileceği e-posta adreslerinin ve
bu adres sahiplerine ilişkin kişisel bilgilerin elde
edilmesidir. Bu durum kişisel verilerin gizliliği ilkesinin
ihlalini oluşturur [13].
İstenmeyen elektronik postalar kişi varlığı haklarının yanı
sıra malvarlığı haklarını da ihlal edebilir. Eğer gönderilen eposta, virüs gibi zararlı içerikli yazılımlara sahipse
kullanıcının bilgisayarını çökertebilmektedir. Bu e-postalar
açılmadan bu virüslerin bulaşması genellikle mümkün
değilse de, bazılarının otomotik bir metin gibi kaydedilmeyi
başardıkları görülmüştür [4]. Bazen de gönderilen epostaların sayısının çok fazla olması kullanıcı açısından
zaman ve emek kaybına yol açmakta, kullanıcının
hangisinin istenmeyen e-posta olduğunu anlayabilmek için
her bir e-postayı açıp okumak zorunda kalması ve bunları
silmek için vakit ve emek harcaması malvarlığı zararını
oluşturmaktadır. Bu durumda istenmeyen e-posta
gönderenler hem kişilik haklarına aykırılık hem de
malvarlığına verilen zararlardan dolayı yığılmalı bir şeklide
sorumlu tutulacaklardır.
E-posta yoluyla gerçekleşen ihlallerden spam kadar
olmasa da yaygın olan bir diğeri spoofing, başlık bilgilerinin
değiştirerek kişilik haklarına saldırıda bulunmaktır. Bu
yöntemde e-posta gönderen kendi e-posta adresinin başlık
kısmını, bilgisayarının IP numarasını ve bunun gibi
tanınmaya yarayacak bilgileri değiştirerek aslında güvenli
birinden e-posta gönderiliyormuş gibi hareket eder,
gönderdiği e-postayı güvenli birinden gönderiliyormuş gibi
gösterir. E-postalarına baktığı zaman karşısında güvenli bir
e-posta bulunduğunu zanneden kullanıcı aslında bir spam
iletisine maruz kalmaktadır. Bu durum, alan adı kullanılan
kişinin kişilik haklarının açık bir ihlali olmasının yanı sıra
bu tür e-postaların gönderildiği kişilerin haklarını da ihlal
edebilir. Zira bu tür e-postalar gönderen kişi kendi alan adı
ve IP numarasını gizlediği için karşısındaki kişiye hukuka
aykırı içerikli, örneğin hakaret dolu mesajlar gönderebilir
[1].
Yine buna benzer bir başka yöntem de sahte e-posta
göndermek olarak ifade edilebilecek phishing yöntemidir,
bu yöntem özellikle kişisel verilerin ele geçirilmesinde
kullanılmaktadır. Bu yöntemde internet kullanıcısına sahte
bir e-posta atılarak kullanıcıyla temasa geçilir; kredi kartı
bilgileri, kullanıcı adı, şifresi gibi bilgiler elde edilmeye

çalışılır [1, 3].
Kişisel veri hırsızlığında en etkili yöntemlerden biri olan
cooking yönteminde de internet kullanıcılarına ait bilgiler
otomotik şekilde depo edilmekte ve talep edildiğinde bu
bilgilere erişim sağlanabilmekte, bilgiler bu yöntemle
başkalarına satılabilmektedir [9, 14].
B. Elektronik Posta Yoluyla Kişilik Haklarına Yönelik
Saldırılardan Doğan Hukuki Sorumluluk
Elektronik posta yoluyla kişilik hakkı ihlallerinde
bulunanlar, bu ihlallerinden dolayı MK m. 23 vd.
hükümlerince sorumlu tutulurlar. Bu ihlal genellikle diğer
bir internet kullanıcısı tarafından spam yoluyla icra edilir;
ancak e-posta sağlayıcısı da böyle bir ihlalde bulunmuş
olabilir. Belirtmek gerekir ki bu tür bir ihlale üçüncü kişinin
yanı sıra e-posta sağlayıcısının da iştiraki varsa, o da kişilik
haklarının ihlalinden dolayı bu fiili işleyen ile birlikte
müteselsil olarak sorumlu tutulacaktır. Diğer taraftan bu
durum e-posta sözleşmesinin ihlali de demek olabilir; zira
sözleşmede kararlaştırdıklarının aksine hareket ederek rızası
hilafına kullanıcıya e-posta gönderilmesine izin vermek,
istenmeyen e-postaların kullanıcıya ulaşmasına göz
yummak, erişimi engellememek e-posta kullanıcısı ile
arasındaki sözleşme hükümlerini ihlal etmek demektir ve eposta sağlayıcı bu fiilinden dolayı borca aykırılık
hükümlerince sorumlu olur [3, 10].
E-posta sağlayıcısının herhangi bir iştiraki olmaksızın,
salt hukuka aykırı içerikli e-postayı yerine ulaştırmaktan
dolayı bir sorumluluğunun gündeme gelip gelmeyeceği
tartışılmış, özellikle Amerika ve İngiltere’de yaşanan bazı
somut olaylarda bu soruna çözüm aranmıştır. Bu tür
olaylarda içtihat, içerik denetiminin mümkün olup
olmadığına bakarak karar vermiş ve içerik denetimi ilkesini
ortaya koymuştur. Söz konusu kararlarda e-posta
sağlayıcısının sadece bu iletileri yerine ulaştırmaktan ötürü
bir sorumluluğunun olamayacağı, gönderilen e-postaların
içeriğine müdahale edebilecekse sorumluluğunun gündeme
gelebileceği ifade edilmiştir. Servis sağlayıcısı söz konusu
iletinin bizzat yazarı veya editörü olmadıkça; gereken dikkat
ve özeni göstermesine rağmen, bu yazının kişilik haklarını
ihlal edici nitelikte olduğunu biliyor veya bilebilecek
durumda olmadıkça içerik denetimi yapılmamasından ötürü
sorumlu tutulamaz [2, 8]. Bu durumda denilebilir ki e-posta
sağlayıcısı, iletiyi göndermeden önce iletiyi açıp
okuyabilme, istenmeyen elektronik posta yoluyla kişilik
haklarının ihlal edilmesinden, istenmeyen elektronik postayı
gönderen ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.
E-posta kullanıcılarına kişilik haklarını ihlal edici
nitelikte yazılı, sesli veya görsel mesajların gönderilmesinin
mümkün olmasının yanı sıra e-posta yoluyla gerçekleşen
kişilik hakları ihlallerinden en önemlisi kişisel verilerin elde
edilmesi ve işlenmesidir [1, 13]. Özellikle reklam ve tanıtım
amaçlı e-postalar ki genellikle bunlar istenmeyen e-postalar
olacaktır, gönderilebilmesi için çok sayıda e-posta adresine
ihtiyaç vardır. Mal ve hizmetlerin olabildiğince geniş
kitlelere pazarlanabilmesi için çok sayıda e-posta adresi elde
edilmeye çalışılmaktadır, hatta bu durum bazı spam
şirketlerinin türemesine yol açmıştır [13]. Kişinin rızası
olmaksızın e-posta adresinin ve kimlik bilgilerinin
edinilmeye çalışılması kişisel verilerin hukuka aykırı yoldan
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işlenmesi demek olur. Kişisel veri, en geniş anlamıyla kişiyi
belirlenebilir kılan her türlü bilgidir [15]. Zira bu alandaki
en önemli uluslararası düzenlemelerden biri olan Kişisel
Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek
Kişilerin Korunmasına
Yönelik Avrupa Konseyi
Sözleşmesinde kişisel veri; belirli ya da belirlenebilir bir
bireye ait her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bir
bilginin kişisel veri olarak kabul edilebilmesi için iki temel
ölçütün dikkate alındığı görülür: Kişiye ilişkin olma ve
kişinin kim olduğunu belirleyici nitelikte olma [16, 17].
Kişisel verilerin korunması, kişiyi belirlenebilir kılan her
türlü kişisel bilginin kamusal denetimden ve sosyal
paylaşımdan uzak tutulması ve böylece kişinin kişiliğinin
korunması demektir, bunun sağlanması ise kişisel verilerin
her türlü işlemeye karşı korunması ile olur. Kişisel verilerin
işlenmesi kavramı oldukça geniş bir anlama sahiptir ve
kişisel verilerle ilgili olabilecek, mesela verilerin elde
edilmesi, toplanması, okunması saklanması, kullanılması,
başkalarına aktarılması gibi her türlü süreci kapsar [13].
III. ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA
YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI HUKUKSAL KORUMA
Türk Hukukunda kişilik haklarının korunması ile ilgili
hükümler Medeni Kanunda genel olarak düzenlenmiştir.
MK m. 23 ve m. 24 kişiliğin korunmasında iki genel ilkedir.
Bu iki hüküm kişiliği iki ayrı yönden ele almaktadır: MK m.
23’te, kişiliğin hukuki işlemler yoluyla uğradığı saldırılara
karşı korunması; MK m. 24’te kişiliğin haksız fiil yoluyla
uğradığı saldırılara karşı korunması yer almaktadır [9, 11].
Elektronik posta yoluyla kişilik haklarının saldırıya
uğraması hali daha çok MK m. 24 kapsamında hukuki işlem
dışı yollarla gündeme gelmektedir. MK m. 24’de belirtilen
genel ilke şöyledir: Hukuka aykırı olarak kişilik haklarına
saldırılan kimse, hakimden saldırıda bulunanlara karşı
korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenenin rızası,
daha üstün nitelikte özel ya da kamusal yarar ya da kanunun
verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı
kılınmadıkça her saldırı hukuka aykırıdır. Bu hükme göre
kişilik değerleri hukuka aykırı şekilde saldırıya uğrayan kişi
bu saldırıya karşı hakimden koruma talep edebilecektir.
Hükmün uygulanabilmesi için, yapılan saldırının hukuka
aykırı olması ve kişilik haklarına yönelmiş olması şarttır. Bir
saldırının ne zaman hukuka aykırı sayılacağı da yine
hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Kişilik hakkı saldırıya
uğrayanın rızası, üstün nitelikte özel ya da kamusal bir yarar
ya da kanunun verdiği yetki dışında kalan tüm fiiller hukuka
aykırı saldırılardır (ayrıntı için bkz. [12]).
Kişilik hakları saldırıya uğrayan kişi MK m. 25’te sayılan
dava olanaklarına sahiptir. Bu davalardan biri “saldırıya son
verilmesi” davası olup, kişilik hakları saldırıya maruz kalan
kişi devam etmekte olan saldırıyı bu dava ile bertaraf
edebilir; mesela kredi kartı bilgileri ele geçirilmiş bir kişi
kredi kartının iptalini bu dava ile talep edebilir [12, 18].
Davanın açılabilmesi için, kişilik haklarına yönelmiş bir
saldırının bulunması ve bu saldırının devam etmekte olması
yeterlidir, saldırıda bulunan kişinin ayrıca kusurlu olmasına
gerek yoktur [9, 11].
Kişilik haklarına henüz bir saldırıda bulunulmamış, ancak
her an böyle bir saldırının başlayacak olduğu kişi, saldırının

başlamasını beklemeksizin “saldırı tehlikesinin önlenmesi”
davası açabilir, zira bu durum MK m. 25’te geçen “saldırı
tehlikesinin önlenmesinin talep edilebileceği” ifadesinden
açıkça anlaşılmaktadır. Saldırı tehlikesinin önlenmesi
davasının açılabilmesi için bir saldırı tehlikesinin olması ve
bu tehlikenin yakın ve ciddi olması icap eder; tehlike devam
ettiği sürece davanın açılmasına bir engel yoktur ancak
tehlike, tehlike olmaktan çıkıp vuku bulmuş, saldırı
gerçekleşmişse, açılabilecek dava artık saldırının önlenmesi
davasıdır [11]. Saldırı son bulmuş ancak etkileri halen
devam etmekte ise saldırının hukuka aykırılığının tespiti
davası açılabilir, bu dava aynı zamanda diğerlerini
tamamlayan hukuki bir yoldur [12]. Kişilik haklarına saldırı
yüzünden uğranılan maddi kayıplar maddi tazminat davası
ile, çekilen acı ve ıstırap ise manevi tazminat davası ile telafi
edilebilir. Diğer taraftan, kişilik haklarına saldırıda bulunan
kişi bu suretle haksız bir kazanç elde etmişse, örneğin ünlü
bir sanatçının özel hayatıyla ilgili bazı fotoğraflar internet
sitelerine satılmış ise, saldırıya uğrayan, bu kazancın
vekaletsiz işgörme ya da sebepsiz zenginleşme hükümlerine
göre kendisine iadesini talep edebilir [19].
Son zamanlarda ortaya çıkan yeni bir ihlal tipi olarak
kişisel verilerin işlenmesine karşı da yeni hukuki önlemler
alınması gündemdedir. Kişisel verilerin korunması ihtiyacı
esas olarak uluslararası düzenlemelerde belirmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (m.
17), Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Şartı (m.
12), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (m. 8), AB Temel
Haklar Şartı, Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi
Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına Yönelik Avrupa
Konseyi Sözleşmesi ve AB’nin düzenlemeleri ki bu
düzenlemeler içinde özellikle yukarıda sayılan bu belgeleri
temel alarak oluşturulmuş 95/46 sayılı Kişisel Verilerin
İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Yönergesi önemlidir,
kişisel verilerin korunmasının başlıca uluslararası
kaynaklarıdır [9, 17].
Bu kaynaklar içinde özellikle AB Temel Haklar Şartı ve
95/46 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yönergesi oldukça
önemlidir. Zira AB Temel Haklar Şartının kabulüne kadar
kişisel veriler, özel hayatın gizliliği kavramının bir parçası
olarak görülmüş, özel hayatın korunması kapsamında
korunmuştur. AB Temel Haklar Şartı’nda ise ilk kez özel
hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ayrı başlıklar
altında ele alınmıştır [17]. 95/46 sayılı AB yönergesi ise
kişisel verilerin korunmasını doğrudan ve ayrıntılı olarak
düzenleyen bağlayıcı bir tasarruf olması dolayısıyla oldukça
önemlidir.
Kişisel verilerin korunması hakkındaki 95/46 sayılı
yönerge, kişisel verilerin korunmasını sadece otomasyon
sistemleri kullanılarak yapılan işlemeler için öngörmüş, el
ile yapılan işlemeleri kapsam dışı bırakmıştır. Korumanın
kapsamı bakımından hem kişisel veri hem de işleme
kavramları geniş tutulmuş, bir gerçek kişiyi belirlenebilir
kılan her türlü bilgi kişisel veri; bu verilerle
ilişkilendirilebilecek her türlü işlem de işleme olarak kabul
edilmiştir. Yönerge, sadece gerçek kişilerin veri korumasını
esas almış, tüzel kişilerin veri korunması ile ilgilenmemiştir
[13, 20]. Yönergede kişisel verilerin daha özel bir koruma
görmesi gereken küçük bir kısmı hassas veriler olarak
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açıklanmış ve bunlar ihlal edildiği zaman, temel haklar ihlal
edilmiş gibi olacağı düşüncesi ile hareket edilerek bu veriler,
teker teker koruma altına alınmıştır [21]. Kişinin etnik
kökeni, ten rengi, dinsel inancı, siyasi görüşü, sağlık yaşamı,
cinsel tercihi ve mahkumiyet bilgileri gibi veriler hassas veri
olarak tespit edilmiştir (m. 8). Hassas verilerin işlenmesi
kural olarak yasaklanmış, ancak veri sahibinin açık rızası,
hayati çıkarları, sağlık gereklilikleri, yargılama ve
mahkumiyet işlemlerinin ifası, suçla mücadele, vatandaşlara
ulusal kimlik numarası verilmesi, veri sahibinin kamuoyuna
açıklayarak alenileştirdiği veriler gibi nedenlerle işleme
yapılabileceği kabul edilmiştir [15]. Ancak bu istisnai
koşullarda dahi yapılan işlemenin amacın gerektirdiği
ölçüde ve amaçla uyumlu olması; veri sahibinin, istediği
zaman kendi kişisel verilerine ulaşabilmesi; bunları
denetleyebilmesi, bu bilgiler içinde yanlış veya eksik olanlar
varsa bunların düzeltilmesini, değiştirilmesini ya da
silinmesini talep edebilmesi ilkelerine uyulması da kesin
olarak öngörülmüştür [21].
95/46 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yönergesinin
ardından Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında 97/66 sayılı bir başka yönerge
yürürlüğe girmiş, ancak bu yönerge Elektronik İletişimde
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması
başlıklı 2002/58 sayılı AB yönergesi ile yürürlükten
kalkmıştır. 2002/58 sayılı yönerge ise 95/46 sayılı
yönergenin tamamlayıcısı olarak halen yürürlüktedir.
Uluslararası platformda spamla mücadele üzerinde ayrıca
ve hassasiyetle durulmaktadır. Spama yönelik ilk düzenleme
AB’nin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Yönergesinde yer
almıştır. Talep edilmemiş ticari iletişim başlığı altında
yapılan düzenlemede, talep edilmemiş ticari iletişime izin
veren üye devletlerden, iletiler alıcı tarafından alınır
alınmaz, alıcıların bu iletilerin ticari amaçlı olduğunu açıkça
anlamalarını sağlayacak bir sistemi kabul etmeleri ve bu
kapsamda öncelikli önlemleri almaları istenmektedir. Bu tür
iletileri almak istemeyen alıcılara opt-out seçeneğinin
sunulması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması da
üye devletlere bir yükümlülük olarak yüklenmektedir [1].
2002 tarihinde yürürlüğe giren, 2002/58 sayılı Elektronik
İletişimde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin
Korunması yönergesinde ise opt-in seçeneğini kabul etmiş
alıcılara, reklam ve benzeri iletilerin gönderilmesi kesinlikle
yasaklanmaktadır [13].
Her iki yönergede belirtilen opt-out ve opt-in seçenekleri,
spam iletilerinden kullanıcıları korumak için getirilmiş iki
ayrı sistemdir. Spam içerikli iletilerden kullanıcıyı korumak
için, eğer opt-in seçeneği tercih ediliyorsa, bu tür iletilerin
kullanıcılara gönderilmesi kural olarak yasak olacak,
kullanıcı bu tür iletiler almak istediğini beyan ederse serbest
olacaktır. Eğer koruma sistemi olarak opt-out seçeneği
tercih ediliyorsa, spam iletilerinin gönderilmesi kural olarak
serbest olacak, kullanıcı, bu tür iletiler almak istemediğini
beyan ettiği zaman bu tür iletiler kendisine
gönderilmeyecektir. Görüldüğü üzere opt-in seçeneği spam
karşısında daha yüksek bir koruma sağlamaktadır [1, 22].

kapsamında mümkün olabilmektedir. Bu konudaki boşluğu
dolduracağı düşünülen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
henüz tasarı halinde olup yasalaşmayı beklemektedir.
Tasarı, 95/46 sayılı AB Kişisel Verilerin Korunması
yönergesindeki ilkeleri esas almıştır. Farklı olarak, Tasarıda
tüzel kişiler de koruma altına alınmakta ve sadece otomatik
yoldan yapılan işlemeler değil, otomatik olmayan işlemeler
de dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde
dürüstlük ilkesinin göz önünde bulundurulması, amacın
gerektirdiği ölçüde ve amaçla uyumlu hareket edilmesi
esasları benimsenmiştir. Tasarıda hassas veri ayrımı
yapılmış; kişilerin ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep veya diğer inançları, sendika üyelikleri, sağlık, özel
yaşam ve mahkumiyetleri ile ilgili her türlü bilgilerinin
işlenmesinin kural olarak yasak olduğu, ancak kanunda
sayılan istisnalar dahilinde işlenebileceği kabul edilmiştir.
Kişisel verilere veri sahibinin erişimi ve denetiminin
sağlanması da veri koruması alanında kesin haklar olarak
kabul edilmiştir. Ayrıca kişisel verilere yeterli bir koruma
sağlanıp sağlanmadığını denetlemek için bağımsız
denetleme kuruluşları da görevlendirilmektedir.
IV. SONUÇ
İnternet üzerinden iletişim ve bu iletişimin önemli
araçlarından biri olan e-posta, günlük hayatımızda giderek
daha fazla yer tutmaktadır. Ancak e-posta, günümüzde siber
suç olarak bilinen elektronik ortamda gerçekleştirilen
hukuka aykırılıkların en önemli vasıtalarından biridir. Hızlı,
kolay ve etkin bir iletişimi sağlaması nedeniyle haberleşme
alanında büyük avantajlar sağlayan e-postalar, kişilik
haklarına
yönelik
saldırıları
kolaylaştırması
ve
yaygınlaştırması sebebiyle de son derece tehlikelidir. Sahte
kimlik ve spam gibi yollarla e-posta adreslerinin ve kişisel
bilgilerin toplanması ve kullanılması e-posta yoluyla daha
sık gerçekleşmekte, böylece kişisel bilgilerin gizliliği
ilkesinin ihlali de e-posta yoluyla daha sık vuku
bulmaktadır.
E-posta yoluyla iletişimin kişilik hakları yönünden söz
konusu olabilecek tüm bu olumsuz tarafları kişilik
haklarının etkin bir şekilde korunması ile giderilebilir. Türk
hukukunda bugün e-posta yoluyla gerçekleşen ihlaller MK
m. 23 vd. hükümlerince ve BK m. 49 uyarınca bertaraf
edilebilmektedir. Ayrıca şu an için yasalaşmayı bekleyen
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı da bu
yolda atılan önemli bir adımdır. Uluslararası düzenlemelere
uygun olarak bugün kişisel verilerin gizliliği ilkesine ayrı bir
önem verilmektedir, bu ilke özel hayatın gizliliği
kapsamından çıkarılarak ayrı bir başlık altında korunmaya
değer görülmektedir. Bu bakımdan kişisel verilerin gizliliği
hakkı anayasal bir hak olmaktan başka yasal düzenlemelerle
de teminat altına alınmakta ve korunmaktadır. Ancak söz
konusu korumanın layıkıyla yapılabilmesinin, ancak bu
yasal teminatların somut hayata etkin bir şekilde geçirilmesi
ile mümkün olabileceği asla unutulmamalıdır.
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Abstract— The purpose of this study is to determine and
compare student opinions on computer crimes who are
currently attending at Vocational High Schools or at the
university in Elazig region. Research was conducted on 300
students who serviced education the Central Industrial
Vocational High School, 100th Anniversary of Industrial
Vocational High School, Gazi Technical and Industrial
Vocational High School and the Faculty of Technical
Education and Technology of Firat University. Questionnaires
administered face to face by pollsters. The questionnaires
consist of 17 items. Statistical packet program was used to
conduct analysis of quantitative data obtained from the study.
Frequency, percentage and chi-square values were obtained.
According to the findings, the percentage of high schoollevel students’ knowledge about computer crimes is 45.3%,
while this number increases to 59.3% in the university level.
74% of the high school student participants claim the lack of
laws for cyber crimes, while this number is 84% in university
level.
As a result, level of awareness about the crimes computer
forensics of university students who studying in the field, is
higher than that of high school students studying in the same
field have been revealed.
Keywords— approaches to computer crimes, computer
crimes, computer forensics, cyber crimes
Özet—Bu çalışmanın amacı; Elazığ ilinde üniversite ve lise
düzeyinde öğrenim gören bilgisayar bölümü öğrencilerinin adli
bilişim suçlarına ilişkin görüşlerini belirlemek ve öğrenim
düzeylerine göre karşılaştırmaktır.
Araştırma Elazığ ili Merkez Endüstri Meslek Lisesi, 100.Yıl
Endüstri Meslek Lisesi, Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
ve Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim ve Teknoloji Fakültesi
bilgisayar bölümlerinde öğrenim gören toplam 300 öğrenci ile
yürütülmüştür. Anketler, anketörler yardımıyla yüz yüze
görüşülerek uygulanmıştır.
Ankette 17 madde yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen
nicel verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmış
olup, frekans, yüzde ve ki-kare değerleri elde edilmiştir.
Edinilen bulgulara göre; lise düzeyinde adli bilişim suçları
hakkında bilgi sahibi olma yüzdesi %45,3, üniversite
düzeyinde ise %59,3'tür. Lise düzeyinde adli bilişim suçları ile
ilgili mevcut yasaları yeterli bulmayanlar ve kararsızların
yüzdesi %74, üniversite düzeyinde ise %84'tür.
Sonuç olarak, adli bilişim suçları konusunda bilgisayar
alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin farkındalık
düzeyinin, aynı alanda öğrenim gören lise öğrencilerine göre
daha yüksek olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler— adli bilişim suçları, bilişim suçları, adli
bilişim suçlarına yaklaşımlar, adli bilişim ve öğrenci görüşleri.

I. GĠRĠġ
Genel anlamda biliĢim suçları, her türlü teknoloji
kullanılarak, kanuni olmayan yollarla kiĢisel ya da kurumsal
bilgisayarlarda, sistemler üzerinde zarar verici etki
bırakmaktır. BiliĢim teknolojilerinde suç meydana
gelebilmesi için mutlaka teknoloji kullanılmalıdır. Bu
teknoloji bilgisayar, kredi kartı, telefon, poss makinesi,
elektronik bir cihaz olarak düĢünülebilir [1].
Bilgisayar suçları ya da biliĢim suçları konusunda kabul
gören en geniĢ tanım Avrupa Ekonomik Topluluğu
Uzmanlar Komisyonu'nun Mayıs 1983 tarihinde Paris
Toplantısı'nda yapılmıĢtır. Bu tanımlamaya göre biliĢim
suçları; "Bilgileri otomatik iĢleme tabi tutan veya verilerin
nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya
yetki dıĢı gerçekleĢtirilen her türlü davranıĢ" biçimidir [2].
Bunlar;
1-Bilgisayardaki herhangi bir dosya ya da veriye yasal
olmayan yollardan ulaĢarak, kasten bu bilgisayar verilerine
girmek, bunları bozmak, silmek, yok etmek,
2-Bilerek baĢkasına ait bilgisayar verilerine veya
programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek,
3-Bilgisayar
sistemlerini
çökerterek,
çalıĢmasını
engellemek ve bilerek bilgisayar verilerine veya
programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek,
4-Ticari olarak kullanılan bir bilgisayar programının yasal
olmayan yollarla temin edip, kopyalayıp, dağıtmak ve
kullanmak suretiyle hak sahibini zarara uğratmak,
5-Bilgisayar sistemine sahibinin izni olmaksızın, emniyet
tedbirlerini aĢmak sureti ile bilerek girip müdahalede
bulunmaktır [2].
Ülkemiz ceza kanunda 1991 yılında yapılan değiĢiklikle
bilgisayar kullanılarak iĢlenen özel suçlar “BiliĢim Suçları”
olarak yer almıĢtır. 2004 yılında Türk Ceza Kanunda köklü
değiĢiklikler yapılmasına rağmen, biliĢim alanındaki suçlar
ise küçük değiĢikliklere uğramıĢtır [3].
Bir tarafta hızla geliĢen bir teknolojinin büyümesiyle
birlikte ortaya çıkan suçlar, diğer tarafta bu suçları kapsayan
ve güncel olmayan yasalarımız. Bu bağlamda bilgisayar
alanında eğitim gören öğrencilerin neleri biliĢim suçu olarak
gördüğü, mevcut yasalar hakkında herhangi bir bilgiye sahip
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olup/olmadıkları, bilerek ya da bilmeyerek bu suçları
iĢleyip/iĢlemedikleri, bu suçlardan korunmak amacıyla neler
yapılabileceği tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.

Hangi suçların adli biliĢim suçu kapsamına girdiğinin
bilinip, bilinmediğine iliĢkin değerler Tablo 2'de
görülmektedir.

II. METERYAL VE YÖNTEM

Tablo 2: Adli biliĢim suçları hakkında bilgi sahibimisiniz?

AraĢtırmada betimsel tarama modeli kullanılmıĢtır.
Tarama modeli, belli bir durumun ne olduğu ve bu durumun
olduğu Ģekliyle betimlenmesini amaçlayan bir araĢtırma
biçimidir (Karasar, 2007). ÇalıĢma kapsamında elde
edinilen bilgilerin genellenmesi amaçlanmamıĢtır.
Veriler, araĢtırmacılar (S.Özdemir, Ö.K.Kalkan)
tarafından geliĢtirilen " Elazığ’da üniversite ve lisede
öğrenim gören bilgisayar bölümü öğrencilerinin adli biliĢim
suçlarına yaklaĢımları" isimli veri toplama aracıyla elde
edilmiĢtir. Veri toplama aracı geliĢtirilirken literatür
taraması yapılarak ilgili tez ve makaleler incelenmiĢtir. Bu
kaynaklardan elde edilen verilerle ölçme aracı taslağı
hazırlanarak, 2 biliĢim ve bir Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme uzmanının görüĢlerine sunulmuĢtur. Gerekli
düzenlemeler yapıldıktan sonra deneme uygulaması 60
kiĢiye uygulanmıĢ ve veri toplama aracına son Ģekli
verilmiĢtir. Bu gruptan elde edilen veriler araĢtırma
kapsamına alınmamıĢtır.
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu; 2012-2013 yılında Fırat
Üniversitesi
Teknik
Eğitim
Fakültesi
Bilgisayar
Öğretmenliği ve Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği
bölümünde öğrenim gören 150 öğrenci ile Elazığ Merkez,
100.Yıl, Gazi Endüstri Meslek Liseleri BiliĢim Teknolojileri
Bölümlerinde öğrenim gören 150 öğrenci olmak üzere
toplamda 300 öğrenci oluĢturmaktadır.
AraĢtırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde
istatistik paket programı kullanılıp, araĢtırmada frekans,
yüzde ve ki-kare değerleri elde edilmiĢtir.

Lise

122

28

150

%

81,3

18,7

100

Üniversite

109

41

150

%

72,7

27,3

100

Toplam

231

69

300

%Toplam

77

23

100

Toplam

2

p*

68

50

32

150

7,784

0,020

45,3

33,3

21,3

100

89

44

17

150

%

59,3

29,3

11,3

100

Toplam

157

94

49

300

% Toplam

52,3

31,3

16,3

100

Üniversite

p*=0,05

Tablo 2’de katılımcıların öğrenim düzeyleri ile adli
biliĢim suçları hakkında bilgi sahibi olmaları arasında
istatistiksel olarak bir iliĢki bulunmaktadır. Lise düzeyinde
adli biliĢim suçları hakkında bilgi sahibi olanlar %45,3;
üniversite düzeyinde %59,3; toplamda ise %52,3'tür.
Eğitim düzeyi arttıkça bilgi sahibi olma yüzdesi de
artmaktadır. Bilgi sahibi olmayanlar ve kararsız olanların
toplamı ise %47,6'dır.
AraĢtırmaya katılan kiĢilerin mevcut yasaların
yeterliliğine iliĢkin görüĢleri ve eğitim düzeylerine iliĢkin
bilgiler Tablo 3'te verilmiĢtir.
Tablo 3: Ülkemiz mevcut yasalarını yeterli buluyor musunuz?

Tablo 1: AraĢtırmaya katılanların cinsiyet dağılımı ve eğitim
düzeyleri.
Toplam

Hayır

%

AraĢtırmaya katılan 300 kiĢinin eğitim durumu ve
cinsiyetlerine ait betimsel istatistikler Tablo 1'de verilmiĢtir.

Kız

Kararsızım

Lise

III. BULGULAR

Erkek

Evet

Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

2

p*

Lise

39

51

60

150

24,180

0,000

%

26

34

40

100

Üniversite

24

24

102

150

%

16

16

68

100

Toplam

63

75

162

300

% Toplam

21

25

54

100

p*=0,05

Lise düzeyinde katılım gösteren erkekler
%81,3;
üniversite düzeyinde %72,7; toplamda ise %77'dir. Lise
düzeyinde katılım gösteren kızlar
%18,7; üniversite
düzeyinde %27,3; toplamda ise %23'tür. Her iki eğitim
düzeyinde de erkek katılımcıların yüzdesi, kızlara göre
yüksektir.

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile mevcut yasaların
yeterli olup/olmaması hakkında bilgi sahibi olmaları
arasında istatistiksel olarak bir iliĢki bulunmaktadır. Lise
düzeyinde mevcut yasaların yeterli olmadığını düĢünenler
%40; üniversite düzeyinde %68; toplamda ise %54'tür.
Eğitim düzeyi arttıkça yasalar hakkında bilgi sahibi olma
yüzdesi artmakta ve mevcut yasaların yeterli olmadığının
düĢünüldüğü anlaĢılmaktadır. Yasaların yeterli olduğunu
düĢünenler ile kararsız olanların toplamı ise %46'dır.
Suç olduğu bilinmesine rağmen (Tablo 4), ticari olarak
satılan bilgisayar yazılımlarının, bilerek baĢka kiĢilere
izinsiz yayılması/kopyalanması, hediye verilmesi ya da
yaptırılması iĢlemleri [5] ve eğitim düzeyleri Tablo 5’te
verilmiĢtir.
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Tablo 4: Telif hakkı ödemeksizin müzik ya da program
indirmeyi, kullanmayı biliĢim suçu olarak görenler ve eğitim
düzeyleri.

Tablo 6: Ülkemizde biliĢim suçları ile mücadele yeterliliği ve
katılımcıların eğitim düzeyleri.
Yeterl Kararsızı Yetersi Topla
2
p*
i
m
z
m
14,02 0,00
Lise
13
53
84
150
4
1
%
8,7
35,3
56
100
Üniversit
2
38
110
150
e
%
1,3
25,3
73,3
100

Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

2

p

71

39

40

150

0,405

0,816

47,3

26

26,7

100

71

43

36

150

%

47,3

28,7

24

100

Toplam

142

82

76

300

Toplam

15

91

194

300

% Toplam

47,3

27,3

25,3

100

% Toplam

5

30,3

64,7

100

Lise
%
Üniversite

p*=0,05

p*=0,05

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile yasal olmayan
yollarla müzik ya da program indirip, kullanmaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Lise,
üniversite düzeyi ve toplamda ise %47,3'tür. Lise ve
üniversite düzeyinde eĢit sayıda öğrenci telif hakkı
ödenmeden müzik veya program indirmeyi adli biliĢim suçu
olarak görmektedir.
BiliĢim suçu olarak görmeyenler ve kararsız olanlar
toplamı ise %52,6'dır.
Tablo 5: Yasal olmayan
katılımcıların eğitim düzeyleri.
Hiç bir
1-5
zaman
kez
Lise
100
25
%
66,7% 16,7%
Üniversite
41
39
%
27,3% 26,0%
Toplam
141
64
% Toplam
47,0% 21,3%
p*=0,05

AraĢtırmaya katılan kiĢilerin iĢlenen suçların, biliĢim suçu
olarak görülmemesi ve eğitim düzeylerine ait betimsel
istatistik bilgileri Tablo 7’de verilmiĢtir.
Tablo 7: ĠĢlenen suçların biliĢim suçları olarak görülmemesi ve
katılımcıların eğitim düzeyleri.

Toplam
150
100,0%
150
100,0%
300
100,0%

2

p*

49,066

0,001

Kararsızım

Hayır

Toplam

2

p

88

43

19

150

3,927

0,140

%

58,7

28,7

12,7

100

Üniversite

103

29

18

150

%

68,7

19,3

12

100

Toplam

191

72

37

300

% Toplam

63,7

24

12,3

100

Lise

yollarla program kullananlar ve
6 ve
üzeri
25
16,7%
70
46,7%
95
31,7%

Evet

p*=0,05

Tablo 5’te katılımcıların öğrenim düzeyleri ile yasal
olmayan yollardan program kullanımları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Lise
düzeyinde yasal olmayan kullanımlar %33,4; üniversite
düzeyinde %72,7; toplamda ise %53'tür. Eğitim düzeyi
arttıkça yasa dıĢı kullanım yüzdesi de artmaktadır. Yasal
olmayan kullanımlara hiçbir zaman katılmayanlar ise
%47'dir.
AraĢtırmaya katılan kiĢilerin biliĢim suçları ile ilgili etkin
mücadele yeterliliği ve eğitim düzeylerine iliĢkin betimsel
istatistikler Tablo 6’da verilmiĢtir.
Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile ülkemizin biliĢim
suçları ile mücadele yeterliliği arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Lise düzeyinde mücadeleyi
yetersiz görenler %56; üniversite düzeyinde %73,3;
toplamda ise %64,7'dir. Eğitim düzeyi arttıkça mücadeleyi
yetersiz görenlerin yüzdesi de artmaktadır. Mücadeleyi
yeterli görenler ve kararsız olanlar toplamı ise %35,3'tür.

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile iĢlenen suçların
bazılarının, biliĢim suçları olarak görülmemesi arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Lise
düzeyinde iĢlenen suçların bazılarının, biliĢim suçları olarak
görmeyenler %58,7; üniversite düzeyinde %68,7; toplamda
ise %63,7'dir. Suç olarak görenler ve kararsız olanlar
toplamı ise %36,3'tür.
AraĢtırmaya katılan kiĢilerin yazılımların pahalılığına
iliĢkin görüĢleri ve eğitim düzeylerine ait betimsel
istatistikler Tablo 8’de verilmiĢtir.
Tablo 8: Bilgisayar yazılımlarını pahalı buluyor musunuz?
Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

2

p*

Lise

105

37

8

150

14,246

0,001

%

70

24,7

5,3

100

Üniversite

130

13

7

150

%

86,7

8,7

4,7

100

Toplam

235

50

15

300

% Toplam

78,3

16,7

5

100

p*=0,05

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile yazılımların pahalı
olduğunu düĢünenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
iliĢki bulunmaktadır. Lise düzeyinde yazılımların pahalı
olduğunu düĢünenler %70; üniversite düzeyinde %86,7;
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toplamda ise %78,3'tür. Eğitim düzeyi arttıkça yazılımların
pahalı olduğunu düĢünenlerin yüzdesi de artmaktadır.
Yazılımların pahalı olmadığını düĢünenler ve kararsız
olanlar toplamı ise %21,7'dir.
AraĢtırmaya katılan kiĢilerin eğitim durumu ve biliĢim
suçlarının daha belirgin olmasına iliĢkin betimsel
istatistikler Tablo 9'da verilmiĢtir.

iliĢkin betimsel istatistikler Tablo 11’de verilmiĢtir.
Tablo 11: Ġnternet, medya ya da sosyal medya aracılığı ile
biliĢim suçlarını öğrenme ve katılımcıların eğitim düzeyleri.

Kararsızım

Hayır

Toplam

2

p*

Lise

113

34

3

150

12,995

0,02

%

75,3

22,7

2,0

100

Üniversite

132

12

6

150

%

88

8

4

100

Toplam

245

46

9

300

% Toplam

81,7

15,3

3,0

100

Kararsızım

Hayır

Toplam

2

p*

86

34

30

150

15,427

0,000

%

57,3

22,7

20

100

Üniversite

116

13

21

150

%

77,3

8,7

14

100

Toplam

202

47

51

300

% Toplam

67,3

15,

17

100

Lise

Tablo 9: BiliĢim suçları daha belirgin olmalı ve katılımcıların
eğitim düzeyleri.
Evet

Evet

p*=0,05

p*=0,05

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile biliĢim suçlarının
daha da belirgin olması gerektiği arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Lise düzeyinde suçların
belirgin olması hakkında evet görüĢüne sahip olanlar %75,3;
üniversite düzeyinde %88; toplamda ise %81,7'dir. Suçların
belirgin olmasına gerek olmadığını düĢünenler ve
kararsızların toplamı ise %18,3'tür.
AraĢtırmaya katılan kiĢilerin eğitim düzeyleri ve yüksek
Ģifreleme tekniklerinin nasıl yapıldığı eğitiminin verilmesine
iliĢkin betimsel istatistikler Tablo 10’da verilmiĢtir.

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile adli biliĢim suçları
hakkında internet, medya ya da sosyal medya aracılığıyla
bilgi sahibi olmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
iliĢki bulunmaktadır. Lise düzeyinde adli biliĢim suçları
hakkında internet, medya ya da sosyal medya aracılığıyla
bilgi sahibi olanlar %57,3; üniversite düzeyinde %77,3;
toplamda ise %67,3'tür. Eğitim düzeyi arttıkça bilgi sahibi
olma yüzdesi de artmaktadır. Öğrenmelerini bu yollarla
gerçekleĢtirmeyenler ve kararsız olanlar toplamı ise %32'dir.
AraĢtırmaya katılan kiĢilerin eğitim düzeyleri ve biliĢim
suçları hakkında öğretmenler aracılığı ile öğrenmelerine ait
betimsel istatistik bilgileri Tablo 12’de verilmiĢtir.
Tablo 12: BiliĢim suçlarını öğretmenlerin bilgilendirmeleri ile
öğrenme ve katılımcıların eğitim düzeyleri.

Tablo 10: KiĢilere, Ģifreleme politikalarını değiĢtirmesi veya
yüksek seviyeli Ģifre tanımlamalarının nasıl yapıldığı eğitiminin
verilmesi ve katılımcıların eğitim düzeyleri.



2

Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

2

p*

59

56

35

150

25,816

0,000

39,3

37,3

23,3

100

Üniversite

54

24

72

150

%

36

16

48

100

Lise
%

Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

p*

Lise

96

40

14

150

%

64

26,7

9,3

100

Toplam

113

80

107

300

Üniversite

128

20

2

150

% Toplam

37,7

26,7

35,7

100

%

85,3

13,3

1,3

100

p*=0,05

Toplam

224

60

16

300

% Toplam

74,7

20,0

5,3

100

20,238 0,000

p*=0,05

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile Ģifreleme politikaları
ve yüksek seviyeli Ģifreleme iĢlemlerinin nasıl yapılması
gerektiğinin eğitimlerinin verilmesi arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Lise düzeyinde
Ģifreleme politikaları ve yüksek seviyeli Ģifreleme
öğreniminin verilmesini gerekli görenler %64; üniversite
düzeyinde %85,3; toplamda ise %74,7'dir. Eğitim düzeyi
arttıkça Ģifreleme politikaları ve yüksek seviyeli Ģifreleme
öğreniminin verilmesini gerekli görenlerin yüzdesi de
artmaktadır. Böyle bir öğrenimin verilmesini kabul
görmeyenler ve kararsız olanlar toplamı ise %25,3'tür.
AraĢtırmaya katılan kiĢilerin eğitim düzeyleri ve biliĢim
suçları hakkında sosyal medya aracılığı ile öğrenmelerine

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile adli biliĢim suçları
hakkında öğretmenleri aracılığı ile bilgi sahibi olmaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır.
Lise düzeyinde adli biliĢim suçları hakkında öğretmenler
aracılığı ile öğrenmelerini gerçekleĢtirenler %39,3;
üniversite düzeyinde %36; toplamda ise %37,7'dir.
Öğretmenler aracılığıyla öğrenmeyenler ve kararsız olanlar
toplamı ise %62,4'tür.
AraĢtırmaya katılan kiĢilerin eğitim düzeyleri ve biliĢim
suçları hakkında emniyet mensupları aracılığı ile bilgi sahibi
olanlara iliĢkin betimsel istatistikler Tablo 13’de verilmiĢtir.

Tablo 13: BiliĢim suçlarını emniyet mensuplarının
bilgilendirmeleri ile öğrenme ve katılımcıların eğitim düzeyleri.
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Evet

Kararsızım

Hayır

Toplam

2

p*
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Lise
%

46

35

69

150

30,7

23,3

46,0

100

Üniversite

33

22

95

150

%

22

14,7

63,3

100

Toplam

79

57

164

300

26,3

19

54,7

100

% Toplam

9,226 0,01

p*=0,05

Katılımcıların öğrenim düzeyleri ile adli biliĢim suçları
hakkında emniyet mensupları aracılığı ile öğrenmelerini
gerçekleĢtirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
iliĢki bulunmaktadır. Lise düzeyinde adli biliĢim suçları
hakkında emniyet mensupları aracılığı ile bilgi sahibi olanlar
%30,7; üniversite düzeyinde %22; toplamda ise %26,3'tür.
Emniyet mensupları aracılığıyla bilgi sahibi olmayanlar ile
kararsız olanlar toplamı ise %73,7'dir.
IV. SONUÇ VE ÖNERĠLER
AraĢtırmamızda bilgisayar alanında eğitim gören lise ve
üniversite öğrencilerinin, biliĢim suçları hakkında
yaklaĢımları belirlenmeye çalıĢılmıĢ ve bu görüĢler lise üniversite düzeyinde karĢılaĢtırılmıĢtır.
ÇalıĢma grubundan elde edilen bulgulara göre yasalar
hakkında ne kadar bilinçli olunduğu, suç olduğu bilinmesine
karĢın, biliĢim suçları iĢlenmeye devam edilmiĢtir. Suç
olarak görülmeyen (telif hakkı ödemeksizin müzik ya da
program kullanımı, ortak internet kullanımı gibi) ve iĢlenen
adli biliĢim suçlarının tespiti yapılmıĢtır. Ülkemizde adli
biliĢim suçları ile etkin mücadele toplamda öğrencilerin
%64,7’si tarafından yeterli görülmemektedir. Yazılımların
pahalı olması, Ģifreleme politikaları ve suçlar hakkında
yeteri kadar bilgilendirmelerin yapılmaması, öğrencileri bu
suçları iĢlemeye iten nedenler arasında olduğu
belirlenmiĢtir. Adli biliĢim suçlarının tanımını, kapsamını
sosyal medyadan öğrenenlerin yüzdesi %67,3 iken
öğretmenler (%37,7) ve emniyet mensuplarının (%26,3) ise
yetersiz kaldığı görülmektedir.
AraĢtırmaya katılan kiĢiler mevcut yasaların net ve
anlaĢılır olması gerektiğini düĢünmektedirler.
Öğrencilerin %47,3’ü telif hakkı ödemeksizin müzik ya
da program indirmeyi biliĢim suçu olarak görmesine
rağmen, %53’ü bilerek bu suçları iĢlediklerini
belirtmiĢlerdir.
Değerlendirme kriterlerine bakıldığında adli biliĢim
suçlarının neler olduğunun farkındalığı, bir üst seviye
eğitiminde nicel olarak artmaktadır. Öğrencilerin %54’ü
yasaların yeterli olmadığını düĢünmektedir. Suç olduğu
bilinmesine rağmen yasal olmayan yollarla programların
kullanıldığı ve bu suçun bir üst eğitim seviyesinde arttığı
görülmektedir. Ülkemizin biliĢim suçları ile mücadelede
öğrencilerin %64,7’si etkin olmadığını düĢünmektedir.
BiliĢim suçu olarak adlandırılan suçların, katılımcılar
tarafından yüksek oranda, suç olarak görülmediği
görülmektedir. Yine yazılımların pahalı olmasından
kaynaklanan esas temelinde, bu suçların istemeyerek te olsa
iĢlendiği görülmektedir. BiliĢim suçlarının daha belirgin
olarak detaylandırılması öğrencilerin %81,7’si tarafından
kabul görülmektedir. KiĢilerin kullanmıĢ oldukları Ģifreleme

teknikleri ve yüksek seviyeli Ģifre tanımlarının nasıl
yapıldığının eğitimlerinin verilmesini, öğrencilerin %74,7 si
tarafından istenmektedir.
Bu tespitler ıĢığında;
- yasal düzenlemelerin detaylandırılarak yeniden
düzenlenmesi,
- öğrenciler için özellikle okul ortamında, lisanslı
yazılımlar temin edilmesi,
- biliĢim suçları ile etkin mücadele için adli makamların,
emniyet ve eğitim kurumlarının her ilde oluĢturacağı
birimler ile etkin mücadele için birliktelik sağlamaları,
- suçların iĢlenmeden önlenebilmesi açısından Ģifre
politikaları, yüksek seviyeli Ģifre tanımlamalarının nasıl
yapıldığının eğitimlerinin verilmesi,
- suçlar hakkında bilgilendirmelerin, sürekli ve güncel
olarak öğretmen veya emniyet mensuplarınca yapılması,
uygun görülmesi durumunda ders ya da seminerler olarak
verilmesi,
Ġnternet veya sosyal medya gücünün kullanılarak adli
biliĢim suçlarının anlatılması,gibi çalıĢmaların yapılması
önerilmektedir.
Bu çalıĢma mesleğini biliĢim teknolojileri alanında
seçmeyi düĢünen kiĢiler üzerinde yürütülmüĢtür. Aynı
çalıĢmanın adli biliĢim suçundan ceza almıĢ kiĢiler üzerinde
tekrarlanarak elde edilen sonuçların karĢılaĢtırılması
önerilmektedir.
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Abstract—Today, crime maps have been intensively used in
crime studies by a lot of branches of science. The main purpose
of crime mapping is to discover crime scenes and analyze them.
This paper includes mapping of police-judicial category crime
data published in “Bizim Kocaeli” newspaper between 2011
and 2012 years on maps and web-based application enabling
user analysis related to these data. The user can search
according to crime type, date, scene, offender’s age and sex.
Also, the user can view all crimes, which occur in a specific
location, graphically and change of the crimes according to
years. Moreover, the user can view the route the nearest police
station to a crime. With this study, hotspots can be easily
identified and the peace and security of society can be achieved.
So, it contributes social and economic life.
Keywords—Crime mapping; web-based; hotspot places;
map; interactive analysis.

I. INTRODUCTION

C

RIME guide geographic distribution of the crime,
spatial analysis and determining the causes of the crime.
Also, crime maps answer the questions about where/when
and how a crime occurred, so they associate this information
and produce a solution. At present, the creation of visual and
intelligent crime maps with geographical point of view and
modern cartography techniques provides accessing to
accurate results, making scientific assessments, and
determining the right strategies.
Demirci and Çoban [1] state that the following matters on
the uses of crime mapping: (i) crime analysis can be used to
identify strategies for the prevention and control of crime.
(ii) Employment of staff and resources can be made taking
into account the regional distribution of crime. (iii) They can
be used in understanding and struggle for crime types
coming to the fore in certain parts of a country or a region.
(iv) Solutions can be produced in time by investigating the
causes of criminal behavior with the help of psychologists
and sociologists, in case of increasing a crime in any region.
Also, using of crime mapping within law enforcement
includes informing officers for local crime patterns, resource
allocation decisions, evaluation analysis and crime forecast,
and geographic profiling about ongoing crime series [2],[3].
II. RELATED WORKS
In the literature, many researchers have studied on crime
according to different perspectives. These studies are: the
economic nature of crime and impact of crime to the
economy [4], socio-economic and demographic structure of
offenders [5],[6], specific crime analyses [7]-[9], criminal
investigations related to cities and countries [10]-[12], crime
prevention studies [13]-[15], and crime mapping [16]-[23].
Also, web-based crime mapping applications are developed

by companies. Some of them can be listed as follows: The
Total Crime Map App [24] is developed by GCS Research.
It is derived from an extensive analysis of several years of
crime reports from the vast majority of law enforcement
jurisdictions nationwide. The map shows an index of total
crime in each state, county, ZIP Code and block group.
CrimeReports [25] auto-publishes crime data from RMS or
CAD systems. Citizens can access and browse crime
information as shown on a map from any computer or
mobile device and are able to submit anonymous tips
through the platform. At the click of a mouse, citizens can
review the crime type, time, general location, and name of
the agency that published it for every icon.
CrimeMapping.com [26] has been developed by The Omega
Group to help law enforcement agencies throughout North
America provide the public with valuable information about
recent crime activity in their neighborhood. Their goal is to
assist police departments in reducing crime through a betterinformed citizenry. SpotCrime.com [27] provides
nationwide crime information about arrests, arsons, assaults,
burglaries, robberies, shootings, thefts and vandalisms, on
a Google map. The crime data is mainly from police
departments, news reports and user-generated content.
Anyone can access these maps and have the option to sign
up to receive free crime alerts via email and text (SMS).
In this paper, we mapped of police-judicial category crime
data published in “Bizim Kocaeli” newspaper for 2011 and
2012 years on maps and we developed web-based
application enabling user analysis related to these data.
Users can search according to crime type, time, scene,
criminal age and sex. Also, the user can view all crimes
which occur in specific location graphically and change of
the crimes according to years. Moreover, the user can view
the route the nearest police station to a crime.
The remainder of this paper is organized as follows. . In
Section 2, relevant works are presented. In Section 3,
collection and preparation of data being mapped on Google
map are explained. Also, some analysis such as spatial
queries, proximity and network analysis are mentioned in the
same section. In Section 4, the methodology of the study and
findings are presented. Section 5 draws a conclusion and
future works.
III. DATA AND METHODOLOGY
A. Data Collection and Preparation
A data model is a set of constructs for describing selected
aspects of the real world in a computer. Two important
components of data model or geographic data are (i) spatial
data specifying the location of a feature by using a
coordinate system and (ii) attribute data describing the
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characteristics of geographic features. Spatial features in a
GIS database are stored in either vector or raster form. A
raster is any type of digital image, such as an aerial
photograph. The data itself however is depicted as rows and
columns of cells with each cell having a single value. This
data is then transferred into GIS for use in making maps and
other projects. A vector is the most common way of data is
shown in GIS however. In ESRI's version of GIS, called
ArcGIS, vectors are referred to as shape-files and are made
up of points, lines, and polygons.
In criminal investigation and research studies in crime
mapping, two types of data including information about
crime and crime scene play an important role. Two kinds of
the crime scene data are location-based (city plan, streets,
alleys, roads, land parcels, neighborhood boundaries, and
etc.) and population-based (amount of population, age and
sex structure, education level and type, amount of income,
and etc.). Crime data types can be listed in the following
way: place in the field, total amount, type, and time (year,
month, day, hour, etc.). In this study, location-based data is
considered as spatial data describing the crime scene and
population-based data and crime data type are considered as
attribute data.
Information about crime and crime scene can be obtained
from statistics/reports published by an institution or
unpublished records of the institution (such as agency
records, minutes, and etc.) or questionnaires prepared by the
researchers according to the characteristics of his/her
research. Here, we obtained crime data in police-judicial
category from published “Bizim Kocaeli” newspaper
between 2011 and 2012 years. We recorded crime data in a
text file as shown in Table 1. Similarly, police station
addresses are recorded in another text file to find the shortest
path between a crime scene and a police station.

Population-based data

Id

Sex

1
2
3
.
.
n

M
F
F
.
.
.

Offende
r
age
25
47
33
.
.
.

Crime
type data

Job

Victim
age

Time

Type

Nurse
Engineer
Driver
.
.
.

18
34
25
.
.
.

17.02.12
21.10.11
15.11.11
.
.
.

Murder
Injure
Rape
.
.
.

IV. FINDINGS AND DISCUSSION
In order to show crime data and police station data on the
maps, firstly their addresses -stored in text files- have to be
represented in (lat, long) coordinates. There is already a
function to do this conversion in Google Map API. Google
furnishes its maps via a simple REST (Representational
State Transfer) request. We don’t need to add some fancy
REST framework to our application. Java provides all we
need right in the standard libraries, and it is very easy to do.
To request a map, we start with the following URL:

Table 1: Example of crime records
Attribute data

Another analysis type is proximity analysis. Proximity
analysis is one way of analyzing locations of features by
measuring the distance between them and other features in
the area. The distance between point A and point B may be
measured as a straight line or by following a networked path,
such as a street network. Three different types of
geographical proximity analysis exist for three types of data.
These are: proximity analysis for point details, line details,
and area details. In the first, point type geographical detail is
considered as central. A circle is determined in such a way
that chosen the point type detail to be the center of the circle.
Crimes are analyzed in this circle inside. For example, list
crimes in circle with a diameter of 300 meters in manner
Kocaeli University-centralized. In the second one, crimes
are analyzed in area from desired line type geographical
detail. For example, list crimes distance of 100 meters from
the main roads. In the last, area type geographical detail is
considered as central. A location is determined in such a way
that chosen the area type detail to be the center of the circle.
Crimes are analyzed in this circle inside. For example, list
crimes in area with a diameter of 30 meters in manner
Kocaeli State Hospital-centralized.
Network analysis is another interested analysis type. The
network can be imagined as any system of interconnected
linear features. By means of network analysis, we can solve
problems involving networks. Our goal is efficiency (saving
time and money). Network analysis provides finding the
shortest path between a crime scene and a police station
(direct path analysis), helping a police crew visit numerous
routes in the efficient manner (optimum routing), finding the
closest police station to a crime scene (closest facility
analysis).

Spatial
data
Locatio
n-based
data
Addres
s
.
.
.
.
.
.

B. Spatial Query, Proximity and Network Analysis
The following major types of analysis can be made using
GIS and computers: (i) spatial queries, (ii) proximity
analysis, (iii) network analysis. When we say spatial query,
following meanings may be understood from it: graphical
(spatial) and non-graphical (attribute) information
corresponding location and mutual relations within these
information. Acquiring non-graphical information from
graphical information and acquiring graphical information
from non-graphical information are called spatial queries.
Spatial query examples may include finding/locating an
address, appearing all the information about the crime when
you click the point of a crime on the map, listing desired
crime types in a specific location for a specific time interval.

http://maps.google.com/maps/api/staticmap?
After the question mark, we append all of the details we
wish to be included in the map, separated by ampersand (&)
symbols. For example:
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=Kocael
i+University,+İzmit,+Turkey&zoom=14&size=512x512&m
aptype=roadmap
To put a marker (an object used to mark a location) on the
map (see Fig. 1), we benefit from Google Map API
functions. Each different crime type marker is shown with
different color (see Table 2). When the user click marker,
information such as crime type, crime date, offender’s sex
and age, and address are shown in a speech balloon.
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Table 2: Crime types and their colors

Crime type
Theft

Color
Blue

Web-based Tool for Interactive Analysis of Crime Data on the Maps
Threat
Rape
Fraud
Drug
Robbery
Firearm
Violence
Suicide

Yellow
Green
Orange
White
Black
Red
Purple
Pink

Figure 4: The annual distribution of crime types
Figure 1: Positioning of crime and police station data on the map

The user can search according to crime type, date, scene,
offender’s age and sex individually (e.g. drug, Izmit, male,
2011) or by combining a few criteria (rape, male, 2011 &
robbery, February, female, 2012). As a result of the search,
multiple results may return. All results, which are returned
from this search, are positioned on the map (see Fig. 2).
Also, the user can view all crimes which occur in a specific
location graphically (see Fig. 3) and the change of the crimes
according to years (see Fig. 4).

The user can realize proximity analysis for three different
types of geographical detail (point, line, and area). For
instance; listing crimes in a circle with a diameter of 300
meters in manner Kartepe-centralized is as shown in Fig. 5.

Figure 5: Proximity analysis for point type geographical detail

Moreover, the user can view the route the nearest police
station to a crime. The user has information how to go to the
nearest police station from desired crime scene (see Fig. 6).

Figure 2: Example of spatial query search

Figure 3: Crime distribution of a specific location
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Figure 6: The nearest route between a crime scene and a police
station

[15]
[16]

V. CONCLUSION
Crime maps have been intensively used in crime studies by
a lot of branches of science. Crime maps guide geographic
distribution of the crime, spatial analysis and determining
the causes of the crime. Also, crime maps answer the
questions about where/when and how a crime occurs, so they
associate this information and produces a solution.
In this study, we mapped of police-judicial category crime
data published in “Bizim Kocaeli” newspaper between 2011
and 2012 years on maps and we developed web-based
application enabling user analysis related to these data.
Users can search according to crime type, time, scene,
criminal age and sex (spatial query analysis). Also, the user
can view all crimes which occur in a specific location
graphically and change of the crimes according to years. In
addition, the user can do proximity analysis such as listing
crimes being distance of desired meters from the specific
location (proximity analysis). Moreover, the user can view
the route the nearest police station to a crime (network
analysis).
In the future, we will intend to make a data mining study
by using crime data at hand. Applying data mining
techniques to crime data can be made inference about forms
of crime and criminals for a specific location and these
inferences help police for preventing future crimes. Also
adding extra attributes to crime data such as offenders’
criminal status and marital status will further solidify of this
study.
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Abstract— Steganography is the art of hiding secret message
within a larger image such that the hidden message is
undetectable. This is in contrast to cryptography, where the
existence of the message itself is not disguised, but the content is
obscure. The goal of a steganography is to minimize the visually
apparent and statistical differences between the cover-image
and the stego-image while maximizing the size of the payload.
In this paper, a new steganography technique using multiple
least significant bits insertion and discrete logarithm is
proposed. Multiple least significant bits insertion method
increases the hidden information capacity of the cover-object.
The main idea of discrete logarithm is to generate random
numbers without any repetition. These numbers are the
addresses of pixels to hide the message. Experimental results
show that the stego-image is visually indistinguishable from the
original cover-image.
Keywords—
Steganography.

Multiple

LSB,

Discrete

Logarithm,

I. INTRODUCTION

S

TEGANOGRAPHY is a process of hiding a secret
message into an object, usually an image. It has apparent
difference with cryptography; because cryptography hides
information content whereas steganography hides
information existence. Steganography is broadly classified in
two categories: spatial domain technique and frequency
domain technique. Least Significant Bit (LSB) insertion,
LSB matching, Matrix embedding are some of the spatial
domain techniques. Frequency domain techniques include
Outguess, F5, JP Hide and Seek [1].
The primary goal of steganography is to design
embedding function that should be statistically undetectable
and capable of communicating large payloads. There exists a
tradeoff between embedding capacity and proportion of
distortion.
There are many techniques evolving to accomplish
steganography goal in both spatial and frequency domain. In
paper [2], a steganography system is designed for encoding
and decoding a secret file embedded into an image file using
random LSB insertion method in which the secret data are
spread out among the image data in a seemingly random
manner. This can be achieved using a secret key. Neeta et
al. [3] explain the LSB embedding technique and present the
evaluation results for 2,4,6 Least significant bits for a .png
file and a .bmp file. Altering the LSB will only cause minor

changes in color, and thus is usually not noticeable to the
human eye. While this technique works well for 24-bit color
image files, steganography has not been as successful when
using an 8-bit color image file, due to limitations in color
variations and the use of a color map. Juneja et al. [4]
present the results of research investigating the combination
of image compression and steganography. Amin et al. [5]
focus on the single LSB technique in hiding messages in an
image. The system enhanced the single LSB technique by
randomly dispersing the bits of the message in the image and
thus making it harder for unauthorized people to extract the
original message.
Although LSB hides the message that the humans do not
perceive it, it is still possible for the opponent to retrieve the
message due to the simplicity of the technique. Therefore,
malicious people can easily try to extract the message from
the beginning of the image if they are suspicious that there
exists secret information that was embedded in the image.
To overcome this problem, the bits of the secret message are
randomly embedded in pixels of the cover-image by discrete
logarithm. In this paper, a new steganography technique
using multiple LSBs insertion and discrete logarithm is
proposed.
This paper is organized as follows: LSB Insertion and
Discrete Logarithm are briefly presented in Sections 2 and 3,
respectively. Section 4 describes proposed method based on
discrete logarithm and multiple LSBs. Experiment results
are analyzed in Section 5. The paper concludes in Section 6.

II. LEAST SIGNIFICANT BIT INSERTION
One of the most common techniques used in
steganography is called least significant bit (LSB) insertion.
This method works so; the least significant bits of the coverimage are altered so that they form the embedded
information [2]. Table 1 shows how the letter „A‟ can be
hidden in the eight pixels in a 8-bit image. The binary value
of „A‟ is 01000010.
The underlined bits are the only bits that were actually
altered. Since the 8-bit letter „A‟ only requires eight pixels to
hide it in, the ninth pixel can be used to begin hiding the
next character of the secret message.
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Table 1: Hiding of the letter „A‟.
Number of the Pixels
1
2
3
4
5
6
7
8

Before Inserting
11000000
11000001
11000010
11000011
11000100
11000101
11000110
11000111

Also, in simple LSB technique only one bit of each pixel
is used to hide the message. In this paper, multiple LSBs are
used to hide the message, that this method increases the
hidden information capacity of the cover-object.
Table 2 shows how the letters „A‟, „B‟ and „C‟ can be
hidden in a 8-bit image using three LSBs. The binary values
of „A‟, „B‟ and „C‟ are 01000010, 01000011 and 01000100,
respectively. The letters „A‟, „B‟ and „C‟ require eight pixels
to hide in. The underlined bits are the only bits that were
actually altered.

After Inserting
11000000
11000001
11000010
11000010
11000100
11000100
11000111
11000110

III. DISCRETE LOGARITHM ALGORITHM

Table 2: Hiding of the letters „A‟, „B‟ and „C‟ using three LSBs.

The main idea of discrete logarithm is to generate random
numbers without any repetition [5]. Discrete logarithm has a
long history in number theory. Initially it was used primarily
in computations in finite fields. The status of discrete
logarithm started to grow in the 20th century, as more
computations were done, and as more thought went into
algorithmic questions. It appears that it started to play an
important role in cryptography already in the 1950s, long
before public key systems appeared on the scene, as
cryptosystems based on shift-register sequences displaced
those based on rotor machines [7].
Discrete logarithm is defined in the following way to
produce random numbers. First, a primitive root of a prime
number p is defined as one whose powers generate all the
integers from 1 to (p–1). That is, if a is a primitive root of
the prime number p, then the numbers
a mod p, a2 mod p, …, ap-1 mod p
are distinct and consist of the integers from 1 through (p–1)
in some permutation.
Therefore, if a is the primitive root of p, then its powers
a, a2, …, ap-1
are all relatively prime to p with distinct numbers. For any
integer y and a primitive root a of prime number p, one can
find a unique exponent i such that
y  ai mod p

Number of the Pixels
1
2
3
4
5
6
7
8

Before Inserting
11000000
11000001
11000010
11000011
11000100
11000101
11000110
11000111

After Inserting
11000010
11000000
11000001
11000001
11000100
11000101
11000000
11000001

Discrete logarithm chooses the largest prime number p
smaller than the size of the cover-image. According to Eq.
(1) this prime number p generates random numbers without
any repetition to hide the message into the image. These
numbers are the pixels will be used to be changed. These
numbers are smaller than p.
The last two pixels of the cover-image aren‟t used to hide
the message. Therefore, the last two pixels are used to save
the count of pixels in which hide the message. For example,
the size of image is 182x175. There are 31850 pixels on
image. The largest prime number p is found as 31849. The
pixels can be used to hide the message are found with mod
p. The last two pixels (31849 and 31850) are never used to
hide the message. Therefore, we can use these two pixels to
save the count of pixels in which hide the message.

(1)

where 0 ≤ i ≤ (p-1) [5].
The exponent i is referred to as the discrete logarithm of y
for the base a, mod p.

IV. MULTIPLE LSBS INSERTION WITH DISCRETE
LOGARITHM
LSB is the most simple and a straight forward approach to
embed or hide a message into a cover-image. The message is
embedded with sequence-mapping technique in the pixels of
a cover-image. Although LSB hides the message in such way
that the humans do not perceive it, it is still possible for the
opponent to retrieve the message due to the simplicity of the
technique. Therefore, malicious people can easily try to
extract the message from the beginning of the image if they
are suspicious that there exists secret information that was
embedded in the image. To overcome this problem, the bits
of the secret message are randomly embedded in pixels of
the cover-image by discrete logarithm.

V. EXPERIMENT RESULTS
In this section, the performance of the proposed
steganography technique is analyzed. Simulation results are
also provided to demonstrate the robustness and fidelity of
the proposed steganography technique.
As the cover-image data sets, four standard grayscale
images are used “Lena”, “Cameraman” and “Peppers” each
of 256x256 pixels, as depicted in Fig. 1. The secret message
is
a
text
data
taken
from
Wikipedia
(www.en.wikipedia.org/wiki/science) consists of 16.000
characters, namely 16.000 bytes.
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(a)

between the capacity and distortion.
According to Eq. (2) and (3) the PSNR values of
embedding secret messages into the cover-images are listed
in Table 3. The results reveal that proposed method has
much better performance than the sequent multiple LSBs
method.
For illustrative purpose, Fig. 2 shows pairs of stegoimages obtained by four LSBs insertion and proposed
method. The distortions in Fig. 2 (a), (c) and (e) can be
easily noticed, and may arise suspicion and defeat the
purpose of steganography. However, there are no such
distortions appearing on the stego-images obtained by the
proposed method in Fig. 2 (b), (d) and (f).

(b)

(c)
Figure 1: The cover images of size 256x256 pixels.

It is unavoidable that the steganography will create some
distortion to the image. To evaluate the quality of the
steganography and measure the distortion, mean squared
error (MSE) and peak signal-to-noise are introduced to
measure the image distortion and the robustness.
The phrase peak signal-to-noise ratio, often abbreviated
PSNR, is an engineering terminology that defines the ratio
between the maximum possible power of a signal and the
power of corrupting noise that affects the representation of
the signal. The PSNR is most often used as an important
parameter to calibrate the quality of reconstruction of
steganographic images. The signal in this case is the original
image, and the noise is the error introduced by some
steganography algorithm. It is most easily defined via the
mean squared error (MSE) which for two m×n images I and
K where one of the images is considered a noisy
approximation of the other is defined as:
MSE 

1 m1

mn i 0

n 1

[ I (i, j )  K (i, j )]

2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(2)

j 0

where I is original image, K is restored image, m and n are
number of pixels.
MAX 2
PSNR  10 * log (
)
MSE
10

(3)

Here, MAX is the maximum possible pixel value of the
image. For instance, when the pixels are represented using 8
bits per sample, MAX is 255 [6].
The PSNR is often expressed on a logarithmic scale in
decibels (dB). PSNR values falling below 30dB indicates a
fairly low quality (i.e., distortion caused by embedding can
be obvious) [8].
The hidden information capacity of the cover-object is
increased by multiple LSBs. But the more the LSBs are
used, the more distortions on the image become. In the
experiments four LSBs were used to maintain the balance
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Figure 2: Stego-images obtained by (a),(c),(e) four LSBs
insertion method; (b),(d),(f) four LSBs insertion with discrete
logarithm (proposed method).
Table 3: The PSNR values of embedding messages into the coverimages.
Cover image
Lena
Cameraman
Peppers

Four LSBs insertion
36,43
36,72
38,92

Proposed method
41,60
40,57
41,53

1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), 20-21 May 2013, Elazığ, Turkey
The analysis demonstrated that the proposed method can
achieve a very good probability distribution in the locations
for hiding secret message. The proposed method can also
make the data hard to be detected.
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Özet – Google haritaları, günümüzde yaygın olarak
kullanılan ve kullanımı kolay harita teknolojisi sağlayan bir
google hizmetidir. Genellikle adres bulma, yol tarifi, konum
bildirme vb. amaçlarla kullanılmasına rağmen ücretsiz olarak
kullanılabilmesi ve kodlama imkânı vermesinden dolayı bireysel
ve kurumsal haritalar oluşturmak için kullanılabilmektedir.
Bu çalışmada, Google Haritaları kullanılarak siber suç
haritalarının oluşturulması sağlanmıştır. Siber suçların en çok
işlendiği yerler harita üzerinde gösterilebilecek ayrıca
kullanıcıların suç ihbarları yapabilmesi sağlanabilecektir. Bu
sayede, bilişim suçları ile mücadele birimlerine, ihbarların
değerlendirilmesi ve suçlara hızlı bir şekilde müdahalede
etmede destek sağlanması düşünülmektedir.

noktada bulmak mümkündür. Google ara yüz tasarımını
kullanarak birçok uygulama hazırlanabilir. Kayak
merkezlerini gösteren veya restoranları gösteren harita, yol
tarayıcı haritası, gezi paylaĢım haritaları, kasırga haritaları,
su altı dalıĢ haritası, kayıp arama ve kiĢisel yaĢam haritaları
bunlara örnek olarak verilebilir. ġekil 1’de yol haritasına ait
bir google harita görülmektedir[3-5].

Anahtar Kelimeler – Google Haritalar, Siber Suç, Bilişim
ġekil 1: Google yol haritası
Abstract – Google maps, which is now widely used and easy to
use technology in a google map service. Often finding the
address, directions, location, reporting and so on. Despite the
use of purposes, be due to a possibility of free use and the
coding is possible to create maps of individual and corporate
clients with different objectives.
In this study, using Google Maps has been the creation of
cyber crime maps. Cyber crimes can be shown on the map in
the most committed users also able offense notices will be
provided. In this way, the fight against cyber crimes units,
notices are thought to provide support to evaluate and
intervene in crimes.
Keywords – Google Maps, Cyber Crime, IT

I. GĠRĠġ
oogle haritalama sistemi, dünyadaki tüm ülkeler ve
bölgeler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan web tabanlı bir
hizmettir. Google haritaları, geleneksel yol haritalarına
ek olarak birçok yerde hava ve uydu manzarası gibi bilgiler
de sunmaktadır. Ayrıca, bazı Ģehirlerden alınan fotoğraflar
ile bir sokak manzarası oluĢturabilmektedir [1]. Google
haritalama sisteminin internet ve haberleĢme ağları üzerinde
kullanımı yaygın olarak web-harita (webmaps) gibi terim ile
ifade edilmektedir. Grafiksel verilerin (resim, metin, video
vb.) coğrafi koordinatlarla iliĢkilendirilerek web üzerinden
sunulmasına ise “GeoWeb” denilmektedir [2-3].
Google firması 8 ġubat 2005 tarihinde web-harita
sisteminde önemli bir yer almıĢtır. Google Haritaları, etkili
ve kullanımı kolay bir uydu haberleĢme sistemidir. Google
haritaları ile iĢletme bilgilerini bütünleĢmiĢ olarak bir

G

404

Google, haritaların yanı sıra boyutları “terabyte” ile
ifade edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini de
barındıran sunuculara sahiptir. Yüksek çözünürlüklü uydu
görüntüleri, çizilmiĢ olan haritalarının sunamadığı gerçek
görüntüleri sunmaktadır. Google haritaları kullanıcıları;
kendi
harita
verilerini
toplamak,
web-harita
uygulamalarında tarayıcılar arası uyumsuzları gidermek
ve kendi harita sunucularını kurmak vb. kaygıları
taĢımamaktadır [6]. Çünkü bu hizmetler Google
tarafından kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Google haritaları mobil olarak da kullanıma olanak
sağlamaktadır. OluĢturulan haritalar çizgi ve yer gösterici
ekleme özelliklerine sahip olsalar da masaüstü
bilgisayarlarda bulunan tarayıcılar kadar kapsamlı dil
yorumlayıcıları olmadığından oluĢturulan haritalar kısıtlı
özelliklere sahiptir. Google sunucusunda oluĢturulan
haritalar resim formatındadır ve IMG elementi
kullanılarak mobil tarayıcıda görüntülenebilir [7]. ġekil
2’de mobil tarayıcıda yer gösterici ve çizgisi olan harita
gösterilmektedir.

M.T.Ağdaş ve M. Karabatak

ġekil 2: Mobil Tarayıcıda Yer Gösterici ve Çizgisi Olan Harita

Yapılan akademik çalıĢmalar incelendiğinde, Google
haritası konusunda çeĢitli yayınların ve uygulama
çalıĢmalarının olduğu görülmektedir. Bu çalıĢmalardan
Akbulut ve Çare (2011) yaptığı çalıĢmada, Google harita
kullanarak Beytepe Kampus Haritası Mashup Uygulaması
gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu çalıĢmalarında Beytepe Kampusu
için etkileĢimli, web tabanlı ve sorgulamaya olanak sağlayan
bir harita oluĢturmuĢlardır [8].
ġimĢek (2010), yaptığı çalıĢmada Google Harita Tabanlı
Mobil-Destekli
Ġnteraktif
Web-Harita
Uygulaması
geliĢtirmiĢtir. ÇalıĢmasında yer gösterici ekleme, harita
kontrolleri ekleme, poligon ve yol çizimi, yol ipucu ekleme,
fotoğraf ve metin ekleme vb kavramları örnek uygulamalar
yapmıĢtır [4].
Bir diğer çalıĢmada Yiğit (2009), GPS Teknolojisi ile
Konum Tespit Sistemi Tasarımı çalıĢması yapmıĢtır. Gps,
.NET, Web Servis ve Google haritaları teknolojilerinden
faydalanarak akıllı konum bulma sistemi uygulaması
gerçekleĢtirmiĢtir [9].
Bu çalıĢmada da Google haritaları kullanılarak, biliĢim
suçları ile ilgili mücadele birimlerinin kullanabileceği siber
suç haritası oluĢturulmuĢtur. Siber Suç Haritası Google
destekli bir arayüz olmakla beraber interaktif bilgi
eklenmesini ve görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca,
bu haritaya yönetim paneli eklenerek dinamik
kullanılabilmesi sağlanmıĢtır.

Siber Suçlar konusunda bir röportajında, bu zararları
örneklediği görülmektedir. Celal Dalkan “Bu konuyla ilgili
bir araĢtırma yapmıĢtım ve bunları sizinle paylaĢmak isterim.
Siber suçların giderek yaygınlaĢması ülkeler özelinde de
önemli sonuçlara yol açmaktadır. Örneğin Ġngiltere
Sanayiciler Konferederasyonu (CBI), yayınladığı basın
bildirisinde, üyelerin Siber Suçlar tarafından büyük bir tehdit
altında olduğunu ve Ġnternet üzerinden mal ve servis satıĢına
büyük
bir
darbe
vurduğunu
açıkladı.
CBI’nın
gerçekleĢtirdiği araĢtırmaya katılan üç Ġngiliz firmasından
ikisi hacker saldırısı ve kredi kartı sahteciliğine maruz
kaldığını bildirdi.” Ģeklinde bilgilere ulaĢtığını röportajında
bildirmiĢtir. Buradan da anlaĢılmaktadır ki siber suçlar tüm
dünyada çeĢitli zararlara yol açmaktadır [10].
Rusya da yine siber suçlardan milyon dolarlar seviyesinde
zarar gören ülkelerden biridir. Tablo 1’de Rusya’nın bazı
siber suçlar sonucundaki zarar tablosu detaylı olarak
gösterilmektedir [2].
Tablo 1: Rusya siber suç zarar tablosu
Suç Eğilim

Toplam
Pazar Payi
Çevrimiçi Dolandırıcılık
21.3 %

Online banka
dolandırıcılığı
16%
Para dolandırıcılığı
2.4%
Kimlik bilgileri
dolandırıcılığı
1.3%
Elektronik fon hırsızlığı
41%
Toplam
İstenilmeyen Mailler
24 %
İstenmeyen Mailler
6.2 %
Sahte mailler
5.9 %
Sahte Yazılımlar
41%
Toplam
DDOS Saldırıları
5.6%
DDoS Saldırıları
5.6%
Toplam
Online Alışveriş
6.6%
Alışveriş sahteciliği
1.8%
Alışveriş istismarı
0.4%
Anonimleşme
1.2%
Diğer
10%
Toplam
Diğer
7.3%
Toplam

II. SĠBER SUÇLAR
Elektronik ortamda iĢlenen bir suç, fiili olarak hukuka
aykırılık içeriyorsa bu tür suçlar Siber suç (Cyber crimes)
olarak tanımlanmaktadır. Siber suçlar, ağ sistemleri yoluyla,
bilgisayar ağ sistemleri içerisinde ya da ağ ve sistemlere
karĢı iĢlenmiĢ olabilmektedir. Siber suç çeĢitleri;
 Ġnternet yoluyla iĢlenen,
 Ġnternet yoluyla kurum ve kiĢilere yapılan saldırılar,
 Kamu güvenliğini tehlikeye düĢüren eylemler,
olarak çeĢitlendirilebilir[10].
Bilgi teknolojilerine giderek artan bağımlılık, beraberinde
yeni zafiyet alanları ortaya çıkarmaktadır. Böyle bir durum
terör örgütlerine, ulusal güvenlik ve hava kontrol sistemleri
gibi hedeflere yönelme fırsatı vermektedir. Bu nedenle, bir
ülke teknolojik olarak ne kadar geliĢmiĢ ise yapılacak siber
saldırılara karĢı hassasiyet de o kadar güçlü
olabilecektir[11].
Siber suçlar, psikolojik olmanın yanı sıra ekonomik
zararlara da yol açmaktadır. Superonline Information
Technologies / Web Developer bölümünden Celal Dalkan’ın

Miktar

490 milyon $
367 milyon $
55 milyon $
30 milyon $
942 milyon$
553 milyon $
142 milyon $
135 milyon $
830 milyon $
130 milyon $
130 milyon $
153 milyon $
41 milyon $
9 milyon $
27 Milyon $
230 milyon$
168 milyon $

Rusyanın
vermiĢ
olduğu
rapor
incelendiğinde
dolandırıcıların 942 milyon $ dolandırıcılıktan ve 830
milyon $ istenmeyen mail faaliyetlerinden maddi zarar
verdiği görülmektedir. Ayrıca, çevrimiçi alıĢveriĢler yolu ile
230 milyon dolar ve diğer suçlardan da 168 milyon $
Rusya’nın zarar ettiği belirtilmiĢtir. Bu veriler sonucunda
siber suçların açmıĢ olduğu zararın boyutunun ne kadar
büyük olduğu görülmektedir [12].
1998 yılında “Analyzer” adıyla bilinen Ġsrailli Ehud
Tenenbaum, NASA, Pentagon ve Ġsrail Parlamentosu’nun
bilgisayarlarını hacklemiĢtir. Aynı yıl üç arkadaĢıyla
birlikte Kanada ve ABD’deki ele geçirdikleri banka ve kredi
kartı bilgilerini kullanarak ön ödemeli banka hesaplarından
1.800.000 $ zarara yol açmıĢlardır[13].
1999’da Norveçli bir hacker gurubu olan Masters of
Reverse Engineering (More), DVD kopya korumasını
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kırarak DVD'lerdeki korumaları kaldıran bir yazılımı
internet üzerinden dağıtmıĢlar ve sanatsal yayın hakları ihlali
ile çok büyük miktarlarda zararlara yol açmıĢlardır[13].
2000 yılı DDOS saldırılarının yılı kabul edilmektedir.
Özellikle Amazon ve Yahoo gibi sitelere bol miktarda istek
gönderilerek siteler yavaĢlatılmıĢtır. Aynı yıl “I LOVE
YOU” virüsü ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca Microsoft’un
sunucularına sızan hackerlar yeni Windows ve Office
yazılımlarına ait kaynak kodları çalmıĢlardır[14].
2004’te Myron Tereshchuk adlı hacker, uluslar arası
patent Ģirketini DDOS saldırısı yoluyla gizli bilgilerini açığa
çıkaracağı yönünde tehdit ederek 7.000.000$ dolandırmıĢtır
[15].
2005 yılı içerisinde 20 yaĢındaki Jeanson James Ancheta
Amerikan ordularına ait bilgisayarların kontrolünü ele
geçirerek botnet olarak satıĢa çıkarmıĢ ve bilgisayarların
DDOS saldırıları ve spam göndermede kullanılmasına sebep
olmuĢtur. Bu bilgisayarlar üzerinden dolandırıcılık ve kara
para aklama suçu iĢlemiĢtir[13].
2006 yılında “Ġskorpitx” lakaplı bir Türk hacker tek
seferde 21.549 internet sitesini çökertmiĢtir[15].
2007’de bir Türk hacker grubu BirleĢmiĢ Milletler
internet sayfasını değiĢtirerek “Hey Ġsrail ve Amerika,
çocukları ve baĢka insanları öldürmeyin. Sonsuza kadar
barıĢ, savaĢa hayır” yazısını eklemiĢlerdir [16]. Aynı yıl
FBI’nın yaptığı bir operasyonla bir milyon bilgisayarın
bulunduğu botnet Ģebekesi çökertilmiĢtir [15].
2008 yılı içerisinde 20 Çinli hacker Pentagon gibi önemli
birimlerin bilgisayarlarını hacklediler. Ayrıca “Jeopardy”
lakaplı bir Türk hacker, Amerikan Bankası’nın sistemlerine
girerek 85.000 kredi kartı bilgilerini çalmıĢtır[15].
2010 yılı içinde Türk hackerlar Ġsrail’in resmi internet
sitelerinin çoğuna saldırmıĢlardır[13]. Aynı yıl içerisinde
“Google” internet sitesi Çin kaynaklı hackerların saldırısına
uğramıĢtır[15].

kararlaĢtırılmıĢtır. Bu renkli poligonları harita üzerine
yönetici panelinden ekleyebilmek için google maps alt yapısı
kullanılmıĢtır.
Siber suç haritalarının ara yüz tasarımı yapılırken
arayüzün adli biliĢim iĢlev ve Ģartlarına uygun olmasına
dikkat edilmiĢtir. Tasarım üzerinde iĢaretleyici poligon
renklerinin tanımları, yer imleçleri, arama kutucukları ve
butonları, siber suç bildir butonu, bölge ve il seçimi
butonları bulunması düĢünülmüĢtür. Poligon renkleri
seçilirken toplum içerisinde en çok benimsenen renkler
seçilmiĢtir. Buna göre sarı renk harita ihbar bölümündeki
form aracılığı ile alınan ihbarları temsil etmektedir. YeĢil
renk bu ihbarların inceleme aĢamasında olduğunu temsil
etmektedir. Kırmızı renk ise belirtilen ihbar suçların
incelendikten sonraki en son halini yani kesinleĢmiĢ suç
olduğunu temsil etmektedir. Ayrıca bu renk poligonlarının
üzerine tıklandığında üstbilgi kutucukları oluĢturulmaktadır.
Bu bilgi kutucuklarının içerisine hem suç oranları hakkında
bilgi yazılabilmekte hem de örnekleyici bir video veya
animasyon eklenebilmektedir. “Siber suç bildir” butonu,
kullanıcılar ile yöneticiler arasında iletiĢimi sağlama görevi
görmektedir. Böylece kullanıcılar Ģikâyet ve bilgilerini
yöneticilerle paylaĢabilmektedir. Kullanıcı iĢlemleri ana
sayfadan “yönetici işlemleri yönetim panelinden”
sağlanmaktadır. “Bölge” ve “il şeçim” düğmesi ile sadece
görülmesi
istenen
bölge
ve
illere
kolaylıkla
ulaĢılabilmektedir.
B. Siber Suç Haritasının Geliştirilmesi
Siber suç haritaları geliĢtirme aĢamasında ilk olarak
Google Maps verilerini kullanabilmek için Google API Key
alınmıĢtır.
ġekil 3’te Google Destekli Siber Suç Haritası için kullanılan
Google Api Key gösterilmiĢtir. Your key is yazan metin
kutusunda sistem için alınmıĢ olan Api Key gösterilmektedir.

III. GOOGLE SUÇ HARĠTASI
Bu çalıĢmada, siber suçlar için google destekli bir harita
projesi yapılmıĢtır. Projenin planlama aĢamasında haritanın
içermesi gereken özellikler araĢtırılmıĢtır. Gerekli bilgiler
toplanmıĢ ve kullanıcı arayüzünün nasıl olması gerektiği
kararlaĢtırılmıĢtır. GeliĢtirme aĢamasında Google Harita
kullanıcı adı alınarak kodlama iĢlemine baĢlanılmıĢtır. Harita
belirtilen yerlerin yönetim panelinden kontrol edilebilmesi
için CommunityWalk adlı uygulama kullanılmıĢ ve Google
Spreadsheets adlı uygulama ile veri tabanı bağlantısı
oluĢturulmuĢtur. Taramaların kolay ve hızlı bir Ģekilde
yapılabilmesi için Google Maps Playground adlı uygulama
kullanılmıĢ ve Java ve Java Script kütüphaneleri kullanılarak
arayüz tasarlanmıĢtır.
A. Siber Suç Haritasının Tasarlanması
Siber Suç haritası oluĢturulurken harita kütüphanesi
olarak Microsoft Virtual Earth yerine daha geliĢmiĢ ve daha
net harita görüntüleri verebilen Google haritaları tercih
edilmiĢtir. 2005 yılında faaliyete geçen Google haritaları adli
biliĢim alanında web harita görüntülerini kullanıcıya daha
hızlı ve kaliteli sunabilecek bir alt yapıya sahiptir.
Siber suç haritaları oluĢturulması karalaĢtırıldığında belirli
hedef ve planlar çizilmiĢtir. Bu planlar dâhilinde siber
suçların en çok iĢlendiği yerlere renkli poligonlar konulması
ve bu renklerin suçluluk oranlarına göre belirlenmesi

ġekil 3: Google API Key

ġekil 3’te görüldüğü gibi gerekli yasal kullanım Ģartları
sağlandıktan sonra kodlama iĢlemine baĢlanılmıĢtır. Siber
suç haritaların ilk kodlaması ġekil 3’te gösterilen Google
API Key ile oluĢturulmuĢtur. Web sitenin açılması için
deneme amaçlı bir klasik harita oluĢturulmuĢ ve sistem API
Key uyumluluğu test edilmiĢ ve olumlu sonuçlar alınmıĢtır.
Kodlama dili olarak Java ve Java Script dilleri
kullanılmıĢtır. Klasik harita kodlaması bittikten sonra
istenilen özelliklerin haritaya verilebilmesi için Google
uygulamaları kodlaması kullanılmıĢtır. ĠĢaretleme iĢleminin
daha anlamlı olabilmesi için poligon ekleme uygulaması
(Community Walk) kullanılmıĢtır. ġekil 4’te poligon
kullanım sonucu elde edilen ekran görüntüsü verilmiĢtir.
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ġekil 4: Poligon Ekran Görüntüsü

Haritaya ilk iĢaretlemeler yapılması için gerekli kodlar
yazılmıĢtır. Yöneticilerin her seferinde yeniden kod
yazmaması ve kullanım kolaylığı sağlanması için gerekli
yönetim paneli oluĢturulmuĢ ve veri tabanında kayıt altında
tutulması sağlanmıĢtır. Veri tabanı alt yapısı için Acess
veritabanı programı kullanılmıĢtır. Gerekli kodlama iĢlemleri
yapıldıktan sonra ġekil 5’te gösterildiği gibi yöneticilerin
yönetim panelini rahat kullanabilecekleri ve sadece kordinat
bilgilerini metin kutucuklarına yazarak ve renk poligonunu
seçerek gerekli iĢaretlemeyi kolaylıkla yapabilmeleri
sağlanmıĢtır.

ġekil 6: ġikâyet Bildir Formu

Bu form dogrudan veritabanına bağlı olup yönetim
panelinden kontrol edilmektedir. Ġhbarların harita ekranına
düĢmesi gibi onay iĢlemleri ve düzeltmeler yapılmaktadır.
ġekil 7’de gösterildiği gibi bu form bilgileri direk yönetici
ekranına düĢmektedir. Yöneticiler gerekli incelemeleri
yaptıktan sonra eğer uygun görürlerse sistemde
yayınlanmaktadır. Bu ihbarlar harita üzerine sarı renkli
poligonlar olarak düĢmektedir.

ġekil 5: Yönetim Paneli Suç Ekleme Bölümü

Ayrıca sistemin halk tarafından kullanılabileceği “ihbar”
bölümü eklenmiĢtir. Toplum etkileĢiminde bireyler
Ģüphelendikleri konularda sisteme dâhil olarak ihbar ve
görüĢ bildirebileceklerdir. ġekil 6’da ana sayfada bulunan
“suç iddaası iletin” formu görünmektedir. Kullanımı rahat
ve kolay olan bu form sayesinde etkileĢim daha hızlı ve
güvenilir olacaktır.
ġekil 7: ġikayetlerin Yönetim Panelinde Ġncelenmesi ĠĢlemi

AnlaĢılırdığı artırması bakımından poligonların üst
kısımlarına bilgi kutucukları eklenmiĢtir. Bu bilgi
kutucuklarının kontrolüde ġekil 8’de gösterildiği gibi
yönetim paneli bölümünden yapılmaktadır.

407

Google Destekli Siber Suç Haritası
olabileceği kanısı ile bu çalıĢmada Google Destekli Siber
Suç Haritası uygulaması yapılmıĢtır. Google API üzerinde
JavaScript dili kullanılarak programlama yapılmakta,
dinamik web haritaları elde edilebilmektedir. Kullanıcılar
(programcılar) haritalarını nokta, çizgi ve alan objeler
kullanarak özelleĢtirebilmekte, baĢka bir ifade ile harita
üzerinde kendi haritalarını görüntüleyebilmektedirler.
Yapılan uygulamalar ile haritaların harici web sayfalarına
nasıl ekleneceği, nasıl özelleĢtirilebileceği gösterilmiĢtir.
Burada önemli olan haritalara sonradan eklenen verilerin
etkin olarak gösterilmesi ve güncellenebilmesidir.
ġekil 8: Bilgi pencerelerinin kontrolü

Google Haritaları için önerilen XML dosya yapısı ile
verilerin, program kodunda hiçbir değiĢiklik yapmadan
güncellenebileceği gösterilmiĢtir. Bu Ģekilde uzman
programcılar
tarafından
hazırlanan
özelleĢtirilmiĢ
haritaların güncellenmesi programlama konusundan uzman
olmayan kiĢilerce de yapılabilmektedir.

Haritanın kullanımı daha elveriĢli olması için harita,
uydu ve karma olmak üzere 3 farklı arayüz tasarlanmıĢtır.
Haritanın kısıtlanması için faydalı olabilecek ekstra
özellikler eklenmiĢtir. Bu özeliklerin birincisinde bölge ve il
Ģeçimi yapılması sağlanmıĢtır. Bu özellik ġekil 9’da
gösterilmektedir.

Sonuç olarak Google haritaları araĢtırmaya ve
geliĢtirmeye açık teknolojidir. Google haritaları web
alanında hayal edilemeyecek derece güçlü olanaklar
sunmaktadır. Bu çalıĢmanın örnekleri çoğaltılarak emniyet
ve çeĢitli birimlerde kullanılmasının faydalı olabileceği
tarafımızdan öngörülmektedir.
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Abstract— In this paper, we propose an algorithm to detect
and locate blob abnormal events based on video streams. The
algorithm is based on blob extraction, computation of local
descriptors of image blobs and a nonlinear classification
method. We introduce a method to extract blobs from the
eventually crowded video scenes, and propose a feature
(IHOFO) fusing grids of histograms of optical flow orientation
and optical flow magnitude as the descriptors encoding moving
information of each blob. The nonlinear one-class SVM
algorithm, after a learning period characterizing normal
behaviors of blobs, detects and locates the position of abnormal
blobs in the scene.

(a) Two persons dataset

(b) UMN dataset, plaza scene

(c) UMN dataset, lawn scene

(d) UMN dataset, lawn scene

Keywords— abnormal detection, blob extraction, optical
flow, IHOFO, one-class SVM.

I. INTRODUCTION

V

surveillance is one of the major research areas in
computer vision. Obtaining detailed information about
the behavior of individuals in video scenes is a challenging
task. Particularly, detection of abnormal individual
movements requires sophisticated image analysis. As shown
in Fig.1 (c), many persons are moving in a normal way and
the scene is considered as normal. However, in Fig.1 (d), an
unusual group movement is detected (persons are suddenly
running in many directions). The purpose of an intelligent
system is to timely detect an abnormal video frame and also
to locate abnormal patches (blobs) in the scene. An action
could then be decided to track, for instance, abnormal
human blobs.
Behavioral model approaches were described in [1-4].
Bayesian models were used to represent the scene behavior
patterns by analyzing the foreground blobs. Successful
results were obtained on several scenes, but the model might
be less universally used in other situations.
Low-level motion features of patches on the frame are
also used for event detection. A semi-unsupervised learning
method was used in [5]; the abnormal optical flows in local
patches were detected by latent Dirichlet allocation model.
In [6], the likelihood of ensembles of patches was compared
to detect irregular behaviors. In [7], the behavior was
modeled by distributions of spatiotemporal oriented energy
in small region of the image, and then histogram subset
inclusion matching was used to compare model and
observations. The features used in these methods are partial
information in small image observation windows, the global
information of the frame are not fully exploited.

Figure 1: The datasets used in the paper. (a) Two walking or
running persons dataset. (b) UMN dataset [10], plaza scene. (c)
UMN dataset, one frame of normal lawn scene. (d) UMN dataset,
one frame of abnormal lawn scene.

ISUAL

In [8], local spatio-temporal interest points were tracked;
the abnormal activities were indicated in uncommon energyvelocity of the feature points. Abnormal events are
modeled by the pixels of the frame, ignoring the blob of the
object.
In [9], basic histograms of optical flow orientation
(HOFO) method have been proposed. Concatenation of local
HOFO blocks allows taking into account the global behavior
in the frame. In other words, analyzing jointly the blobs
HOFO allows modeling the interaction between the local
block motions. This paper proposes a feature-based blob
abnormal detection method based on improved HOFO
descriptor. The proposed algorithm is composed of three
parts, blob extracting based on foreground, IHOFO visual
features extraction, and abnormal blobs detection and
localization by one-class Support Vector Machine
classification method. The features are extracted without
requiring object tracking, but based on the action in the
object blob. The one-class SVM method shows high
performance results only based on training behavior frames.
The rest of the paper is organized as follows. In Section 2,
the blob extracting method is described. In Section 3, the
proposed improved histogram of optical flow orientation
(IHOFO) motion feature is introduced. In Section 4, the oneclass SVM classification method is presented. In Section 5,
we describe an overview of our visual-based blob event
detection and location method. In Section 6, we present
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experiment results on the benchmark dataset.

II. BLOB EXTRACTION
In case of a stationary camera, the segmentation of
different objects becomes feasible due to background
subtraction. In this work, we use the background subtraction
method of O. Tuzel et al. [11]. In this method, each pixel is
represented with layers of Gaussian distributions, and then
recursive Bayesian learning is used to estimate the
probability distribution of mean and covariance of each
Gaussian [11].

important information about the spatial arrangement of the
objects and the change rate of this arrangement [12]. As
abnormal action can be exhibited by the direction and the
amplitude of the movement, optical flow is chosen as scene
description. For two-dimensional image sequences, let the
image brightness at the pixel ( x, y ) at time t be denoted
by I ( x, y, t ) . The optical flow is formulated as the
minimizer of the following global energy functional:
E   [( I x u  I y v  I t ) 2   ( u

2

 v )]dxdy
2

(1)

where I x , I y and

I t are the derivatives of the image
intensity values along the x , y and time t dimensions
respectively, u and v are the components of the optical
flow, and α represents the weight of the regularization term.

(a) Blobs on the original frames
(b) Blobs on the connected
components

Figure 2: Blob extraction. (a) The original frame with labeled
rectangle. (b) The connected components of the foreground. The
th

Figure 3: Compute the feature Improved Histograms of the
Orientation of blob Optical Flow.

th

red rectangles blob 5th , 6 , 11th and 13 show the overlapped
blobs. Please view electronically, in color and enlarged.

After applying the background subtraction algorithm, we
can obtain the moving objects of each frame. But sometimes,
there is a conflict between the extracted blobs. As shown in

5th blob is overlapped with 6th blob, 11th blob
th
is overlapped with 13 blob. We present, hereafter, a
Fig.2, the

method to distinguish actual blobs based on the foreground
template.
Step1: The first step consists of obtaining foreground by
background subtraction method. As shown in Fig.2, the
rectangles enclose the moving objects whose areas are larger
than a presetting threshold. The blobs whose areas are
smaller than the presetting threshold are eliminated. Because
of an eventual occlusion in the foreground image, some
rectangles contain several objects.
Step2: The second step consists of choosing the major
connected components in the blob. Based on the binary
foreground image, the connected components are
computing. And then label each cluster of the connected
component by rectangle. For example, in Fig.2 (b), the
yellow color component which includes two conflicted
persons is labeled as the 13th blob. But if just the foreground
template is taken into account, the 13th blob contains two
connected components.

III. HISTOGRAMS OF OPTICAL FLOW ORIENTATION
Optical flow is the distribution of apparent velocities of
movement of brightness patterns in an image. It can give

Figure 4: Improved Histograms of Optical Flow Orientation
(IHOFO) of the blobs of frame k .

We propose, in this paper, to compute the moving feature
improved-HOFO (IHOFO) by fusing the histograms of
optical flow orientation (HOFO) and the optical flow
magnitude. IHOFO descriptor is computed over grids of
spatial blocks, with optical flow orientation and magnitude
features extracted at fixed resolution and gathered into a
high dimensional feature vector. Fig.3 illustrates IHOFO
descriptor of the blobs in the frame. Each blob is divided
into rectangular cells where the IHOFO is computed. The
IHOFO feature consists of two parts. First, each pixel
calculates a weighted vote for an edge orientation histogram
channel based on the orientation of the optical flow element
centered on it, and the votes are accumulated into orientation
bins over local spatial regions. In the cell, the magnitudes of
the optical flow are taken as weight to vote into the
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orientation histogram. Second, after calculating the
orientation histograms, the magnitude of each cell is also
fused into the feature. In our work, the maximum of the
optical flow magnitude in each cell is added to the
histograms feature.
The IHOFO feature is computed at each foreground blob,
by splitting the blob into 4 blocks. The histogram of the
optical flow orientation is computed for each block, which
are then concatenated to form the feature vector

IV. CLASSIFICATION
In this section, we describe the Support Vector Machine
(SVM) classification method, which is initially proposed by
Vapnik and Lerner [13]. It is a method based on statistical
learning theory and risk minimization for classification and
regression. The essence of abnormal detection problem is
that only normal scene samples are available, which makes
the one-class SVM framework well suitable to the abnormal
detection problems.
The problem of no-linear one-class SVM can be presented
as a constrained minimization one:

Subject to:

w, xi   b  i , i  0

xi   . i  [1 n] are n training data in the data

 i is the slack variable for penalizing the outliers.
The hyper-parameter   (0,1] is the weight for controlled
space  .

slack variable; it tunes the number of acceptable outliers.
w, xi   b  0 is the decision hyper-plane.  is
defined for solving the non-linear classification problems, it
is a map from the non-empty set of the original input data
 to a feature space H where the classification problem has
a linear solution. For computing dot products in H , the
kernel function is defined as k ( x, x)  ( x)  ( x) .
Introducing the Lagrangian multipliers  i , the decision
function in the data space  is defined as:
n

f ( x)  sgn(  i k ( xi , x)  b)

consists of two parts. Because our features include the
histograms of optical flow orientation and the optical flow
magnitude, we design the  which consists of two parts

 1 for the feature histograms,  2 for the feature magnitude.
The parameters  1 ,  2 indicate the scale factor at which the
data should be clustered.

V. BLOB VISUAL ABNORMAL EVENTS DETECTION
In this section, we describe the proposed framework for
detecting blob abnormal events in video streams. Assume
that a set of blobs [ B1  Bn ] describing the normal blobs
behavior of a given scene is available. The abnormal
behavior is defined as an event which deviates from this set
of blobs events. The general architecture of the abnormal
blobs detection method is presented below.
Step1: The first step consists of computing the optical
flow features at gray scale. Each training frame is processed
via the optical flow algorithm to get the moving features at
every pixel, see [12] for details. This step can be presented
as follows:
[ I1 , I 2 ,, I n ]  [OP1 , OP2 ,, OPn ] (6)

[ I1 , I 2 ,, I n ] are the training original images; and
(2) [OP , OP ,, OP ] are the corresponding optical flow.
1
2
n

(3)
where

where

Step2: The second step consists of extracting blobs of
each moving objects in the frame. The foreground is
extracted by a background subtraction algorithm as proposed
in [11]:
(7)
[ I1 , I 2 ,, I n ]  [ FG1 , FG2 ,, FGn ]
where [ I1 , I 2 ,, I n ] are the training original images; and
[ FG1 , FG2 , , FGn ] are the corresponding foreground
images, which are obtained by background subtraction
method.
Step3: Based on the foreground template and the optical
flow, the actual blobs are extracted as a set of hypothesis to
analysis. And then, the optical flow at each blob is
calculated. This step can be generalized as:
( FG1 , OP1 ),, ( FG n , OPn)]
(8)
 [( B1 , B 2 ,, B m1 ),, ( B1 , B 2 ,, B mn )]
1

k ( xi , x j )  exp( 

2( 1  2 ) 2

)

(5)

n

m1
1

n

n

mn
n

1
n

where ( FGi , OPi ) are the foreground image and optical

(4)

2

1

 [(OP ,, OP ),, (OP ,, OP )]

flow of the

If proper parameters are given, the traditionally used
kernels, such as Gaussian, polynomial, and sigmoidal kernel,
has similar performances [14]. Gaussian kernel seems a
practicable choice for our spatial features; it is a semipositive definite kernel which satisfies the Mercer condition
[15, 16]. A special Gaussian kernel for our features is
designed:

1

1
1

i th frame; ( Bi1 , Bi2 ,, Bim ) are the 1st to
i

mith blobs at i th frame, which are obtained by proposed

i 1

xi  x j

( 1  2 ) means that  in the Gaussian kernel

Fkm of the

blob m at frame k . As shown in Fig.4, IHOFO of each
blob is a vector of dimension n  blocks  n  bins . The
orientation bins are evenly spaced 9 parts over 0  360 .

1 2 1 n
min w    i  b
 , ,b 2
n i1

where

method presented in Section 2.

(OPi1 ,, OPi mi ) are the

corresponding optical flows of the

1st to mith blobs at i th

frame.
Step4: The fourth step consists of calculating the
improved histograms of optical flow orientation (IHOFO) of
training blobs. Fig.4 illustrates the details of this step. This
step can be generalized as:
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[(OP11 ,  , OP1m1 ),  , (OPn1 ,  , OPnmn )]
 [( F11 ,  , F1m1 ),  , ( Fn1 ,  , Fnmn )]

(9)

where (OPi1 ,, OPi mi ) are the correspond optical flow in
the

1st to mith blobs at i th frame. ( Fi1 ,, Fi mi ) are the

IHOFO feature of the training blobs.
Step5: The fifth step is applying one-class SVM on the
extracted descriptor of the training normal blobs to obtain
the support vectors.
[( F11 ,  , F1m1 ),  , ( Fn1 ,  , Fnmn )]
(10)
 [ Sp1 , Sp2 ,  , Spo ]
where

[( F11 ,, F1m1 ),, ( Fn1 ,, Fnmn )] are the IHOFO

feature of the training blobs. The number of blobs in the

i th frame is mi . The total number of training samples is
mN  m1  m2   mn . The majority of the training

Figure 6: Major processing states of the proposed abnormal blob
event detection method.

vectors do not contribute to the definition of the decision
function
in
one-class
SVM.
Support
vector
[Sp1 , Sp2 ,, Spo ] are the minority of the training vectors
contribute to the definition of the decision function.
Step6: Based on the support vectors obtained from the
training blobs, the incoming blob samples

Fnkl are

classified. The workflow diagram of the abnormal detection
method is shown in Fig. 6, and described as the following
equation:

(a) normal scenes for training

(b) detect one person running

(c) detect two persons walking

(d) ROC of two persons dataset

o

f ( Fnkl )  sgn( i k ( Fi , Fnkl )  b)
i 1

(11)

1 f ( Fnkl )  0

k
1 f ( Fnl )  0
where

Fnkl is the IHOFO feature of blob k at frame

n  l needed to be classified, Fi are the support vector, 1
corresponds to the normal blob,  1 corresponds to the
abnormal blob.
This abnormal blob detected strategy is suited to two
situations. Firstly, if the blobs of moving objects are
provided, the abnormal action of the objects can be detected.
On the other side, the position of the object yielding an
abnormal behavior in crowded scenes can be localized. The
target that causes the abnormal event is labeled
automatically without human intervention, and then the
target can be tracked.

Figure 7: Detection results of two persons dataset. (a) The normal
scenes for training, two persons are walking. (b) The detection
result of one person is running. The red rectangle labels the
abnormal blob, the person is running. The blue rectangle labels the
normal blob, the person is walking. (c) The detection result of two
persons are walking. (d) ROC curve of two persons walking and
running dataset. The AUC is 0.9318.

VI. BLOB ABNORMAL DETECTION RESULTS
This section presents the results of experiments conducted
to analyze the performance of the proposed method for blob
abnormal events detection.
The detection results of a scene with pedestrian movement
parallel to the camera plane are show in Fig.7; the individual
is walking or running in the scene. It simulates the changing
velocity abnormal events scenes. The sequence is of low
resolution; persons have a height about 30 pixels. The
normal events correspond to walking situations and the
abnormal events are related to the running case. The moving
persons are detected by background subtraction method. The
samples for training and the normal samples for testing are
obtained from the frames where people are walking. The
abnormal samples which correspond to the blob events
needed to be detected are blobs where people are running.
As the blobs can be obtained well by background subtraction

413

Abnormal Blob Detection and Localization in Video Streams
method, our method can distinguish the abnormal running
blobs from the walking blobs. The detection accuracy of

running persons is 89.8% and the AUC is 0.9318.
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Abstract— This paper will highlight some of the security and
abuse issues surrounding today's multi-purpose Linux servers
that work as Mail, Web, Database and FTP servers.
A discussion of the issues recently encountered while
managing a large server (tens of thousands mail accounts), and
the countermeasures taken to provide a reliable and crashproof system will be highlighted. While the servers mentioned
in this paper are used by a multitude of Turkish customers, the
issues mentioned are global in nature.
Keywords— Server, Security, Internet, Hacker, Linux

I. INTRODUCTION
ODAY'S servers are in deep trouble; never before in
history the resources of an institution have been under
such threat from external sources. During the first years of
Internet proliferation, the security issues were mainly caused
by mis-configured servers, or overly-curious users. Over
time, this has morphed into kids surfing from their parents'
homes, trying to figure out how they can break into remote
installations. Finally today, we have added organized crime
syndicates, commercial companies, and even governments
that set up task forces to break into competitors' servers and
steal valuable information into the equation. This has made
server maintenance that much more difficult.
It is not possible to mention all possible exploits in one
paper, and therefore we must limit ourselves to a subset: The
most common threats that face a set of Linux servers
(CentOS 6, with PLESK control panel) that are used to
deliver hundreds of thousands of emails and web pages
daily.

T

II. BADLY-WRITTEN WEB SITES
Most customers only look at the price tag when hiring
someone to design their web site. In Turkey, where the
lowest bidder wins, this causes a problem of inferior PHP
code running on servers. Since this code is installed and
presumably-maintained by third parties, a system
administrator has no way of knowing that such code was
uploaded to the system, but unfortunately eventually finds
out.
We have observed, and corrected many pieces of code
where the input from the user is taken at face value, and
acted upon without any cleanup.

For example:
$user = $_GET['username'];
$password = $_GET['password'];
$is_admin = mysql_query(“select 1 from users where
user='” . $user . “' and pass='” . $password . “'”

This is a PHP code that is typically used. This type of
coding, leads to possibilty of SQL injections; meaning, any
user with some knowledge can hack as a valid user to this
said system, by entering a specially-crafted username or
password when prompted. In general, any code that accepts
input from the user is suspect.
If a such code is detected, a system administrator should
disable a such code from running and warn the customer of
the dangers involved. Often, the user will be unwilling or
unable to change the code, hence the system administrator
should be able to step in to correct the code.
The second type of PHP problem has to do with its
variables. A user request may contains this string:
http://www.kalfaoglu.net/admin/initialize.php?admin=1
If precautions are not taken, entering a string like this will
set the “$admin” variable to “true” during the run of the
initialize.php code. This might have some undesirable
consequences to the site owner, as the reader might imagine.
Another type of web site problem comes from code that is
intentionally malicious. Usually placed without the owner's
knowledge, this type of code not only infects the current site,
but it also tries to crawl from one user's account to another.
Such programs can not only destroy, alter or copy data,
but they can also be used for mass mailings – an unlimited
slew of spam mail until the script is found and stopped.
Like many installations, PLESK sets the apache web
server to run as the “apache” user and is part of the group
“psacln”. All users' web sites are set to be of group
“psacln”, so that the web server can access it. Hence, one
user can in theory access any other user's files on the system.
Also, by default many web applications require an access
code of “777” to some of the directories and files, meaning
user, group and world-writable access to those directories.
We have witnessed malicious code that can travel from one
user's web site to all other web sites, looking for 777
directories, so that either content can be changed (perhaps to
add viruses or advertisements), or read, in case it contains
passwords or other access-sensitive but valuable material, or
outright delete from the system.

III. SOLUTIONS FOR BADLY-WRITTEN WEB SITES
For PHP-related attacks, PHP already provides a few lines
of defense that must be enabled in its configuration file,
php.ini. Namely, magic_quotes_gpc and register_globals.
Magic Quotes enables PHP to automatically insert escape
sequences into the strings passed from users, thus preventing
special characters from being inserted into SQL queries. For
example, a string that the user enters as “ ' or 1=1 “, a typical
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hacking sequence, gets translated into “\' or 1=1” thus
thwarting its destructive potential, since the leading escape
character prevents the string from being seen as a delimiter
in the PHP program.
Disabling register_globals variable in php.ini allows
programmers to ensure that the values they receive are from
user input, and not the work of a hacker that added these
parameters to the Location: bar of his or her browser, or the
Curl script that (s)he has written.
Preventing crawling from one web site to another is a
more difficult matter. For light loads, PLESK provides a
FastCGI option on its web sites. That is, a new PHP
interpreter is launched with the credentials of the FTP user
when a request for that web site comes. This allows the code
to run as the owner of that directory. Therefore, the code has
no authority to crawl and write to other directories.
However, since it requires the launch of a new PHP
interpreter and a new shell for every request, FastCGI is
expensive; it cannot be run if the server is more than lightly
loaded.
The better alternative is a 3rd-party utility called Run-AsUser [1]. Just like FastCGI, this tool allows each web site's
PHP code to run as the FTP user of that site. However,
because of the way it is implemented, it does not have the
performance penalty of the FastCGI approach. Furthermore,
it can be enabled for all sites at once, and can be set so that
each new site created, also immediately starts using Run-AsUser.
Either of these tools disables the need for world-writable
directories; a major problem in today's servers.
For the malicious scripts that are used to send mail, a
difficult option is to limit the number of users that can send
mail.
Iptables can be used for this. The following commands,
when placed in /etc/init.d/rc.local , will allow only certain
users (those who are in the group “mail” or the root user) to
send out mail.
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -m owner -gid-owner mail -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -m owner -uid-owner root -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j REJECT -reject-with icmp-port-unreachable

For spam, almost all installations use Spamassassin, a
software tool that scans each incoming mail and detects if
the incoming mail is spam or “ham” - in Spamassassin
terminology, ham is a non-spam mail. To make this
determination, Spamassassin uses hundreds of rules that
describe what a spam mail looks like. Like a virus scanner, it
requires regular updating of these rules.
To bundle these two into a Qmail mail server, one can use
the qmail-scanner-queue [3] program that the Atomic Repo
provides for Centos.
However, this is not enough to prevent spam, as a good
portion of spam escapes this level of detection. First of all,
if enough incoming mail exists, Spamassassin will quickly
bring any large server to its knees, since it is a large and
resource-intensive application.
Two other tools were researched and found to be useful.
The first one is Spamdyke [2]; a software tool that scans
each incoming mail, as the mail is being accepted into the
system. In fact, this tool talks directly to the remote mail
server as the mail is being transmitted to our server. Using
its rule table, it has such features as:
 Prevent spammers from claiming to send mail from one
domain, whereas the real origin of the mail is different.
Often spammers will claim to send mail from
info@gmail.com, whereas their true mail server origin
would be mail.topluposta55.com
 Prevent spammers from setting both From: and To: to
the same address. Most users are terrified or at least
confused to see their own addresses as the sender of a
spam mail they received, and potentially, this trick can
also circumvent various tools such as Spamassassin.
 Spamdyke can also do graylisting; that is, reject
incoming mail if this is their first attempt, and in thirty
minutes, if the mail is re-transmitted, accept it. This is
based on the fact that most spamming servers will not
re-try to send mail, if their initial attempt was denied.

Single-handedly, this tool can save millions of CPU
cycles that would have gone into Spamassassin's often-futile
attempts at detecting spam.
Another interesting tool called rate_mail is under our
development. Originally found as freeware on the Internet, it
has since been upgraded considerably from its humble
origins.
Invoked by Qmail during initial handshake with a remote
iptables -A OUTPUT -p tcp -m limit --limit 15/minute -m
tcp --dport 25 -j LOG --log-prefix "MAIL ARRIVING TOO mail sender, Rate_mail counts the RFC821 mail origins of
each incoming mail. Using a MySQL database as data
FAST"
storage, this tool will record the origin and count the number
Therefore, the system administrator can decide which of deliveries per hour. Those exceeding a certain amount
users are allowed to send email via their web sites. will be denied. Like Spamdyke, this tool works before
Furthermore, a speed limit on mail received by the server anything is written to disk, providing again a fast filter to
spam mail.
can also be placed:
On the user side, many users do not hesitate to log on to
their web-based mail from insecure Access Points (such as
cafes or hotels), or insecure computers (such as school labs
IV. E-MAIL ABUSE AND PREVENTION
or internet cafes). Likewise, if the server has no restrictions
on the difficulty of the passwords, users tend to use
The biggest problem with e-emails are spam and viruses.
“123456” or their names as the password.
Various commercial virus scanners for email servers
Using a house-developed tool, we were able to gauge each
exists, ClamAV, a free anti-virus software is used more often password based on its complexity. We found many weak
than the others, mainly due to its price tag.
passwords and urged the users to change them.
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Here is a sample of what was discovered (mail addresses
modified for privacy):
To prevent these users from getting hacked, we have both
enabled PLESK minimum password complexity (a setting of
Medium Difficulty seems to provide a good compromise)
and established tools to detect hijacked email accounts.
These tools basically scan, every few hours, the system
logs for incoming smtp authentications. They gather up
which countries these attempts were from. If the users are
not in the exception list (a few are), the number of countries
these attempts originate are counted: If this count exceeds 1
or 2, then the system notifies administrators of this problem,
and the user's password is changed and the user is notified.
V. FTP ABUSE
When one tries to logon to Gmail or Yahoo Mail, the
web application will keep track of the attempts, and it will
start to display a captcha or other similar countermeasures to
prevent one from trying to break into someone's account
automatically using some program.
The FTP servers are not that fortunate. The most
dangerous type of FTP abuse that we have observed relies
on the fact that the average server has no limits on how
many attempts can be made against it, or how fast. We have
seen hundreds of thousands of FTP attempts for the same
user. This brute-force attack can keep going for days until a
system administrator, if lucky, notices the problem and does
something about it, such as blocking the offending IP
address.
Another commonly-observed problem with FTP is a
hacked CuteFTP or other similar FTP transfer software that
the user uses.
Many web designers have opted to download a cracked
(illegal) version of CuteFTP last year. Unbeknownst to
them, this CuteFTP program contained special code that
would send the site details (site name, username, password)
about each site defined, to hackers located in China.
Afterwards, an automated software would FTP to the server
from China, and login using the credentials. This software
would then download the web site, insert its virus code, and
re-upload the code to the site.

Score Email Address
-8 bilge@xxxx.net
-7 basak@xxxx.net
-6 info@xxxxxxx.com
-5 abdullahtas@xxxxx.com
-5 ahmetbingul@xxxxxxx.com
-5 mtasci@xxxxxx.com
-5 selimaldirmaz@xxxxxx
-5 sevalbagceci@xxxx.com
-5 suleymanceylan@xxxx.com
-5 yagizbingul@xxxx.com
-4 erim@xxxx.com
-4 izmir@xxxx.com
-3 arzu@xxxxxs.com
-3 talipgmail@xxxxx.com
-3 voip@xxxx.com
-3 yasar@xxxxx.com
-2 no-reply@xxxxxx.com
-1 bookreview@xxxxxxx.org
-1 bulent.derin@xxxxx.net
-1 doriaadsl@xxxxxxxxx.net
-1 e rkan.kekec@xxxxxxx.com

Password
111111111
11111111
1111111
111111
111111
333333
111111
111111
111111
111111
545454
11223344
1234512345
112233
112233
112233
121234
1234567899
1234566
1234566
123123

VI. FTP
ABUSE
PREVENTI
ON

The one
tool that
works well
against
both bruteforce
email
login
attempts,
FTP login
attempts
and even
SSH
attempts is

called Fail2Ban [4]. The Fail2Ban, a Python code that runs
continuously, will scan the log files defined for the number
of attempts from the same IP. If they exceed a set limit, then
it will automatically ban the IP address for a preset period
(default: 10 minutes.)
VII. DDOS ATTACKS ON THE WEB SERVERS AND PREVENTION
DDOS attacks are difficult to prevent; they involve
dozens or hundreds of computers, continuously placing
requests on servers, with hopes of crashing it, or at least
slow it down so it becomes unusable. Experiments have
shown that just sixty well-placed computers are enough to
crash most servers with a DDOS attack.
Linux provides some tools against it. For example, the
following lines placed in /etc/sysctl.conf will prevent some
of the problems:
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
For busy servers, it's also worthwhile to limit the timeout
values of various TCP/IP functions, so that resources
allocated to each of the DDOS requests may become free
before too long, and re-used for other requests:
net.netfilter.nf_conntrack_generic_timeout=120
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established =
4120
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close = 10
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait = 10
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait = 10
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_last_ack = 10
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_recv = 10
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_sent = 10
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 10
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 1

Likewise IPTABLES has built-in features to prevent too
many requests from arriving too quickly to the server. For
example:
iptables -A INPUT -p udp -m udp -m state --state NEW m recent --update --seconds 1 --hitcount 5 --name UDP -rsource -j DROP
command would limit the UDP packages coming in to 5
per second.
Since PLESK uses XINETD to control its incoming
connections, the best way is to let xinetd do this work. For
all servers defined in /etc/xinetd.d , the following lines
should be tailored and inserted into the configuration:
per_source =
cps
=
instances =
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The first number sets the number concurrent connections
you wish to accept from a single IP.
connections per second can take place, and if exceeded,
this service should be taken down for 5 seconds.
The final keyword, “instances” states that up to 120 of
these servers can be active at any one time.
This allows you to limit the number of concurrent servers
created on a server. The default value, unlimited, can bring a
system to its knees with thousands of processes.
These changes will not enable every user to receive
service during a DDOS attack, but at least the server will
most likely survive a such attack, and some users will get
serviced.

The second number determines how fast these
connections can be: The example above states that up to 20

VIII. PLESK CONTROL PANEL ISSUES
Since no complex code is free from bugs and weaknesses,
PLESK occasionally introduces problems of its own. For
example, the most recent one as a “suexec” panic, where it
was noticed that a PLESK server can be hacked into,
because the code that elevates priorities (so that
administration commands can be issued) had no checking on
the invoker. Therefore, a code placed on the server could run
programs as root on the server.
Fortunately, Parallels Inc, the makers of PLESK are fairly
responsive about such issues and quickly issue patches to
correct such problems. The system administrator either
needs to set the updates to automatic, or check them
regularly manually.
IX. CONCLUSION
Apart from installing these changes, perhaps the most
important lesson is to always keep systems up to date. Even
if they break a working server and cause headaches during
their updates (some Plesk updates can disable a server for
one hour or more while they are being installed), keeping a
system updated is well worth the initial effort the upgrade
may require. It is also vital to remember that both the
system, (e.i. via “yum update”) and the control panel must
be updated separately. Likewise, if any software is installed
manually, it should be checked for updates.
It is not rocket science to keep a server running, but it
requires vigilance and a desire for perfection. As hackers get
more and more organized, the system administrators need to
ensure that they stay a step ahead to keep users happy.
REFERENCES

[1] Run-As-User for PLESK, http://helixdevelopment.com/
[2] Spamdyke, A drop-in connection-time spam filter for
qmail, http://www.spamdyke.org/
[3] Qmail-Scanner, http://qmail-scanner.sourceforge.net/
[4] Fail2Ban: http://www.fail2ban.org/

418

1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), 20-21 May 2013, Elazığ, Turkey

Yeni Bir Steganografi Uygulaması İle LSB
Yöntemlerinin Analiz Edilmesi
Türker TUNCER 1, Fatih ERTAM2, Engin AVCI3, Semih DİKMEN4
1

Fırat University, Elazig/Turkey, turkertuncer@firat.edu.tr
Fırat University, Elazig/Turkey, fatih.ertam@firat.edu.tr
3
Fırat University, Elazig/Turkey, enginavci@firat.edu.tr
4
Fırat University, Elazig/Turkey, semih@deltoloji.com

2

Özet— Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber
aktarılan bilginin güvenli bir şekilde aktarılmak istenilen
hedefe ulaştırılması daha fazla önem taşımaya başlamıştır.
Bilgi güvenliği bilimi steganografi, kriptografi ve kimlik
doğrulama gibi alt dallardan oluşmaktadır. Bu çalışmada
resim dosyaları içerisine metin bilgisi yerleştirilerek, bilgi
güvenliğinin alt dallarından olan görüntü steganografi
uygulamaları yapılmıştır. Steganografi uygulamalarında
genellikle resmin içerisine veri yerleştirebilmek için en çok
kullanılan metot LSB Insertion (En önemsiz bit yerleştirme)
metodudur. Bu metotla gizlenen veriyi elde edebilmek için
resim
piksellerinin
en
önemsiz
bitlerine
bakmak
gerekmektedir. Örtü resmi ne olursa olsun bu algoritmayla
gizlenen veri elde edilebilmektedir. LSB Insertion metoduyla
yapılan veri gizlemenin güvenliğini daha fazla artırabilmek
için görsel kriptolojide kullanılan XOR ve XNOR işlemleri en
önemsiz
bite
uygulanarak
veri
gizleme
işlemi
gerçekleştirilmektedir. Böylece En önemsiz bite yerleştirme
(LSB Insertion), XOR ve XNOR işlemleri PSNR (Peak Signal
Noise Rate), MSE (Mean Square Error) ölçütleri kullanılarak
başarım oranları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler—Steganografi, LSB, Bilgi güvenliği, Veri
Gizleme, Görüntü İşleme
Abstract— Nowadays, with the development of technology
transfer to the information transmitted safely started to carry
more importance to reach the desired goal. Steganography is
the science of information security, cryptography and
authentication is composed of sub-branches. In this study, by
placing the text information in image files, information
security, image steganography applications, which were subbranches. In order to place the data into the image
steganography applications, the most commonly used method
is usually Insertion LSB (Least significant bit insertion)
method. In order to obtain this method of data hidden in the
least significant bits of pixels in the image should look.
Regardless of the mask image is hidden in this algorithm, the
data can be obtained. Insertion LSB data hiding method, the
safety of the more visual cryptography is used to improve the
XOR and XNOR operations data hiding process is
implemented by applying the least significant bits. Thus, the
LSB Insertion, XOR and XNOR operations PSNR (Peak Signal
Noise Rate), MSE (Mean Square Error) performance using
measures were compared.
Keywords—Steganography, LSB, Information Security,
Hidden Data, Image Processing

I. GİRİŞ

S

iber dünya ki gelişmeler, gizli tutulması gereken bilginin
kaynağından iletilmesi gereken ortama aktarılması

sırasında bilgi sahipleri için ciddi sorunlar oluşturmaktadır
[1]. Sabah Gazetesinin 03.05.2012 Tarihli haberinde bir
terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen bir kişinin
üzerinden içerisinde terör örgütü ile ilgili 141 adet gizli
metnin olduğu bir video dosyası bulunmuştur [2].
Şifrelenmiş verinin şifrelendiği ortamda görünmez olması
ve tekrar eski haline getirilebilme zorluğu bilgi güvenliğinin
sağlanabilmesi için önemli bir adımdır. Bilgi güvenliği;
steganografi(ver gizleme), kriptografi (şifreleme) ve
watermarking (damgalama) olmak üzere üç bölümde
incelenebilir[3,4]. Kısaca bilgi saklama sanatı olarak
tanımlanan steganografi de amaç gizli bir mesajı bilinen
başka bir örtü verisi içine saklayarak ilgili yere
ulaştırmaktır. Bir başka deyişle verinin içerisine veri
gömerek, gömülen verinin varlığını saklar. Ayrıca örtü
verisinin bozulmaması amaçlanarak maksimum büyüklükte
veri gizleme hedeflenmektedir [5]. Bu çalışmada resim
verileri üzerinde steganografi tekniği ile veri gizleme
uygulamaları
hazırlanarak
klasik
bit
yerleştirme
metodu(LSB insertion) ile diğer metodların örtü verileri
üzerindeki değişim oranları ve programların çalışma
zamanları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın İkinci bölümünde
Steganografi, üçüncü bölümünde En Önemsiz Bit (Least
Significant Bit- LSB) yöntemlerinden bahsedilmekte ve
dördüncü
bölümde
geliştirilen
yöntem
üzerinde
durulmaktadır. Beşinci bölümde klasik yöntemle geliştirilen
yöntem karşılaştırılmıştır. Altıncı ve son bölümde ise
geliştirilen yöntemin klasik yönteme avantajından
bahsedilerek ileriki safhalarda ne gibi çalışmalar
yapılabileceği hususunda görüş bildirilmiştir.
II. STEGANOGRAFİ
Steganografi bilgi güvenliğinin alt dallarından birisidir.
Steganografide amaç herhangi bir örtü verisinin üzerine
istenilen veriyi gizlemektir. Böylece zararsız görünen bir
bilgisayar dosyası (örtü verisi) ile veri gizli bir şekilde
alıcısına ulaştırılabilmektedir. Kriptografi de ise veriye
doğrudan işlem yapılarak verinin yapısı bozulmaktadır.
Steganografi ise verinin yapısını bozmayarak örtü verisinin
içerisine gizler. Böylece bilgisayar dosyasına ulaşabilecek
üçüncü şahıslar dosyaya gizlenmiş olan verinin varlığından
habersiz olacaklardır. Bu şekilde veri sadece resim değil;
ses, metin dosyaları ve video gibi diğer dosya formatlarına
da uygulanarak saklanabilir. Görüntü dosyaları içerisine
saklanacak veriler sadece metin dosyası olabileceği gibi,
herhangi bir görüntü içerisine gizlenmiş başka bir görüntü
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dosyası da olabilir. Bu yaklaşımda içine bilgi gizlenen
ortama örtü verisi (cover-data), oluşan ortama da stegometin (stegotext) veya stego-nesnesi (stego-object)
denmektedir [6].
Günümüzde bilgi güvenliğinin artan öneminden dolayı
steganografi uygulamaları birçok alanda kullanılmaktadır.
Steganografi, dilbilim steganografi ve teknik steganografi
olmak üzere kendi içerisinde iki bölümde ele alınmaktadır.
Dilbilim steganografi örtü verisinin metin olduğu
steganografi dalıdır. Teknik steganografi ise birçok alanı
kapsamaktadır. Dijital sistemler ile metin, ses, video ve
resim dosyaları kullanılarak veri gizlemenin yapılması
teknik steganografinin ilgi alanıdır. Steganografiyi kullanım
alanları açısından 4 alt başlıkta incelemek mümkündür:
metin steganografi, görüntü steganografi, ses steganografi
ve ağ steganografisidir.

III. LSB (LEAST SIGNIFICIANT BIT, EN ANLAMSIZ
BİT)
Bu yöntemde orijinal resim ve gömülecek verinin 8 bitlik
ikili (binary) hali olarak alınmaktadır. Gömülecek veri tek
boyutlu dizi haline getirildikten sonra, orijinal resmin en
anlamsız bitine “1” ve “0” olarak eklenmektedir[7].
Bu LSB yaklaşımına bit yerleştirme yaklaşımı
denilmektedir (LSB insertion). Tekrar yeniden elde ederken
de aynı şekilde en anlamsız bitlerinden alınarak dizi
oluşturulmakta ve yeniden boyutlandırılarak resim veya
metin haline getirilmektedir. Örtü veriler gri ve renkli
resimlerden seçilmiştir.(N. Nicolaidis, I. Pitas, 1998).
Bu yaklaşım sayısal görüntü formatlarında uygulanabilir.
Örneğin örtü verimiz 8 bitlik(grayscale) bir resim dosyası ve
gizlenecek veri bir metin dosyası olsun. Karakterlerin ASCII
karşılığı da 8 bitte ifade edilmektedir(DNA kodlama ve
farklı kodlamalarla karakter aralığı düşürülüp 5 veya 6 bitle
de ifade edilen metin verileri vardır).

Şekil 2: Bit yerleştirme metoduyla resme veri gizleme (LSB
Insertion)

Şekil 2’de görüldüğü gibi bit yerleştirme metodunu
kullanabilmemiz için resmin piksellerini ve gizlenecek
veriyi ikili kodlar haline çevirip gizlenecek her biti resmin
ilgili pikselinin son biti yerine koymamız gerekmektedir.
Örneğin mesaj “A” harfi olsun. “A” harfinin ascii kod
karşılığı 65 sayısıdır. Bu sayının ikilik sistemdeki karşılığı
ise “01000001” sayısıdır. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi
“A” harfi 1 Byte’lık (8 bit) bir veridir. Bu verinin her bitini
gizlemek için bir piksel kullanılırsa, 1 Byte’lık veriyi
gizlemek için 8 adet piksele ihtiyaç duyulacaktır. Buradan
yola çıkacak olursak 80X80’lik gri resme 6400 bitlik yani
800 Bytelık veri gizlenebilir. Eğer son iki veya son 3 bit
kullanılırsa (LSBs metotları) bu kapasite 2 ve 3 katına
çıkmış olacaktır, fakat örtü verisindeki gürültü artacağından
mesajın yakalanması daha kolay olacaktır. Bu sebepten
dolayı veri gizleme için en anlamsız son biti kullanma tercih
edilmektedir.
Görüntü dosyaları için verilen steganografik sistemin blok
diyagramı şekil 3’ te görülmektedir[8].

Şekil 3: Görüntü steganografisi blok diyagramı
Şekil 1: Sayısal resmin yapısı

Bit yerleştirme metodu (LSB insertion) şekil 3’teki
gizleme fonksiyonlarından biridir.
IV. GELİŞTİRİLEN YÖNTEM
Steganografide en çok bilinen ve kullanılan LSB metodu
bit yerleştirme metodudur. Bahsedilen metot uygulanma
420

T. Tuncer, F. Ertam, E Avcı ve S.Dikmen
açısından zor ama steganaliz yöntemleriyle fark edilmesi
kolay bir metottur. Bit yerleştirme metodunda veriyi geri
elde etmek için resmin son bitlerine bakılarak veri yeniden
elde edilir. Bir başka açıdan bu metodu incelemeye
çalışırsak, bit yerleştirme metoduyla yapılan veri
gizlemelerinde
örtü
verisindeki
değişimler
azımsanamayacak kadar yüksek çıkmaktadır. Bu
çalışmadaki geliştirilen uygulamalarda hem bit yerleştirme
metodu değişik açılardan ele alınacak (anahtarı resmin son
iki pikseline gizleme gibi), hem de boolean cebri
kullanılarak veri gizleme ve veriyi geri elde etme çalışmaları
yapılıp çalışmaların sonuçları listelenerek kullanılan
metotlar arasındaki farkı görmemiz sağlanacaktır.
Geliştirilen metotta mantık kapılarından XOR ve XNOR
kapısı kullanılacaktır. OR ve AND kapıları veriyi geri elde
etmede sıkıntıya yol açtıkları için tercih edilmemiştir. Veri
olarak 3,5 KB kapasiteli metin verileri, seçilen resimlerin
içersine gizlenerek sonuçlar analiz edilecektir. Geliştirilen
metodun bit yerleştirme metoduna göre diğer bir üstünlüğü
ise, resmin orijinal hali olmadan mesajın çıkarılamamasıdır.
Bit yerleştirme metodunda resim ne olursa olsun, eğer
oluşturulan stego-key (anahtar) biliniyorsa mesajı çıkarmak
mümkündür. Bilinen bit yerleştirme (LSB insertion)
metodunda resim ve anahtar alıcıya ayrı ayrı ulaştırılır ve
anahtara bakarak gizlenmiş veri elde edilirdi. Bu çalışmada
ise anahtar 16 bit olarak kodlanıp resmin son 16 pikseline
bit yerleştirme metoduyla gizlenmiştir. Böylece güvenlik
maksimize edilmiştir.

yerleştirilir.
Adım 5: Anahtar verisi adım 4’teki işlemler uygulanarak
son 16 (ihtiyaca göre bu blok sayıları artırılabilir.) bloğa
yerleştirilir.
Adım 6: Elde edilen matris resim formatına
dönüştürülerek yeni resim (stego-object) elde edilmiş olur.
Yukarıdaki adımlar gerçekleştirildikten sonra içine veri
gizlenmiş resim (stego-object veya stego-image) elde
edilmiş olur. Gizlenmiş veriyi tekrar elde etmek için ise
resmin orijinal halinin elimizde olması gerekmektedir.
Orijinal resim piksellerinin son bitiyle içine veri gizlenmiş
resmin piksellerinin son biti XOR ve XNOR işlemlerine tabi
tutularak önce anahtar çıkarılır. Anahtar elde edildikten
sonra ayni işlem anahtarın işaret ettiği piksellere de
uygulanarak gizlenmiş veri elde edilmektedir.
V. YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yöntemleri sağlıklı karşılaştırabilmek için sırasıyla
256x256, 156x191, 246x300, 256x320, 512x512, 240x666
boyutlarında gri ve renkli olmak üzere 6 adet resim ile
gizlenmek üzere hazırlanan 3,5 KB metin verisi (en düşük
boyutlu resmin içerisine gizlenebilecek maksimum veri
büyüklüğüne en yakın değerin yuvarlanmış hali)
kullanılmıştır. Yöntemi değerlendirebilmek amacıyla bilgi
gizlenmiş
resimlere
sırasıyla
bozulma
oranlarını
hesaplayabilmek için PSNR (peak signal to noise ratio)
ölçümleri yapılacaktır. Elde edilen değerler Tablo 1’de
verilmektedir. Genel görüş olarak PSNR değerlerinin
yüksek MSE değerleri alması resimde çok fazla bozulma
olmadığını göstermektedir[9].
MSE 
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Şekil 4: XOR işlemiyle veri gizleme işlemi

Şekil 4’te en anlamsız bitler üzerinde XOR işlemini
kullanarak veri gizleme gösterilmiştir. XNOR ise Şekil 4’te
gösterilen işlemin tam tersi olarak belirtilmektedir.
Bu çalışmada geliştirilen yöntemin işlem adımları
verilmiştir.
Adım 1: Örtü verisi ve gizlenecek mesaj alınıp ikilik sayı
sistemine çevrilir.
Adım 2: Gizlenecek mesajın uzunluğu anahtar adındaki
bir değişkene aktarılır ve anahtar ikilik sayı tabanına
çevrilir. (Bu uygulamada 16 bit olarak kodladık fakat
ihtiyaca göre bit sayısı artırılıp azaltılabilir.)
Adım 3: Örtü verisi 8 bitlik bloklara ayrılır.
Adım 4: Blokların son bitiyle gizlenecek mesajın bitleri
arasında seçilen mantıksal kapı (XOR, XNOR) işlemleri
uygulanarak blokların sonuç tekrar o bloğun son bitine

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Şekil 5: (a) cameraman.tif (b) cell.tif (c) coins.png
(d) football.jpg (e) persan.jpg (f) helicopter.jpg

Bu çalışmada Şekil 5’te gösterilen resim dosyaları
kullanılmıştır.
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akıllı sistemlerin başarılı olduğu yönleri alınarak daha
güvenilir sistemlerin yapılabilmesi muhtemeldir.

Tablo 1: Farklı resimler için elde edilen PSNR ve MSE sonuçları

cameraman.ti
f
cell.tif
coins.png
football.jpg
persan.jpg
helicopter.jp
g

PSNR
MSE
PSNR
MSE
PSNR
MSE
PSNR
MSE
PSNR
MSE
PSNR
MSE

Bit
Yerleştirme
(LSB
Insertion)
50.1485
0.6186
45.3180
1.3209
53.2379
0.3085
60.2862
0.0614
55.8349
0.1710
59.9958
0.0656

XOR
İşlemiyle
Gizleme

XNOR
İşlemiyle
Gizleme

54.7178
0.2160
49.8712
0.1905
55.3315
0.4630
60.5605
0.0576
65.6120
0.0180
63.4831
0.0294

54.5493
0.2393
49.7015
0.5441
55.1619
0.4948
60.3920
0.0421
65.4435
0.0170
63.3139
0.0418

KAYNAKLAR
[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

[7]

10190001900r3l
29190001900r2l

[8]

19190001900r2l

[9]

LSB
Insertion

9190001900r2l
30190001900r1l

XOR

20190001900r1l
10190001900r1l

XNOR

0190001900r1l

Şekil 6: Yöntemlerin PSNR değerleri grafiği

Steganografide taşıyıcı resimdeki bozulmaları ölçme
yöntemlerinden en çok bilineni PSNR ve MSE (mean square
error )’ dir.PSNR ile MSE ters orantılı ve birbirlerine
bağımlı metrikler olduğu için Şekil 6’ da sadece PSNR
sonuçlarının grafiği verilmiştir.
VI. SONUÇ
Geliştirilen uygulamada boolean cebrine ait mantık
kapıları steganografik yöntem olarak kullanılmıştır. Klasik
bit yerleştirme (LSB Insertion) metoduna alternatif metot
üretilmiştir.
Tablo 1’deki sonuçları analiz edecek olursak kullanılan
metot bit yerleştirme metoduna göre taşıyıcı resmi daha az
bozmaktadır. Ayrıca önerilen metodun uygulanması bit
yerleştirme metodunun uygulanmasından daha zor değildir.
Geliştirilen uygulamanın diğer bir artısı ise üretilen
anahtarın resme gömülerek yollanması ve gizli mesajı
görebilmek için resmin orijinaline ihtiyaç duyulmasıdır.
Gizlenmiş veriyi elde edebilmek için resmin orijinaline
ihtiyaç duyulması ise bilgi güvenliği açısından çok büyük
bir avantajdır.
Bu çalışma steganografinin yeniliklere açık olduğunu
göstermektedir. Görüntü işleme, şifreleme, veri gizleme ve
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 Kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek kuruluşları,
siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç
olarak kullanılmasıyla,
 Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde,
bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının
araç olarak kullanılmasıyla,
 Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan
yararlanarak,
 Şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden
kişilerin ticari faaliyetleri sırasında;
 Kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti
kapsamında,
 Serbest
meslek
sahibi
kişiler
tarafından,
mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin
kötüye kullanılması suretiyle,
 Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi
gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla
işlenirse “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında
değerlendirilir.

Abstract—Especially in the field of information technology in
recent years to develop very quickly, and people who use these
technologies are increasing day by day all over the world and in
our country. In parallel with the developments in information
technologies, computers, cell phones, and widespread use of the
internet and abuse of these technologies were being used for the
purpose of committing a crime. Unfortunately, for the benefit of
humanity, a phone-to-computer-developed technology such as
the Internet has become the modern-day instruments of crime.
This fraud is made in front of the security cameras at the bank,
not to prevent identification accessories (hats, glasses, scarfs,
etc.) made by using the mobile phone as a tool. There is no
example of such this case in the literature, so that it is
presented.
Keywords—information technology crime, digital forensics,
deceit, public security crime, forensic sciences.

“B

I. GĠRĠġ

ĠLĠġĠM suçu” ile “biliĢim yoluyla iĢlenen asayiĢ
suçları” temel olarak birbirinden çok farklı ve
sıklıkla karıĢtırılan kavramlardır. BiliĢim yoluyla iĢlenen
asayiĢ suçu; hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kiĢisel
verileri yayma ve özel hayatın gizliliğini ihlal gibi asayiĢ
suçlarının biliĢim teknolojileri kullanılarak iĢlenmesidir [1,
2, 3]. BiliĢim suçları ise genel tanımıyla; her türlü teknoloji
kullanılarak, kanuni olmayan yollarla kiĢisel ya da kurumsal
bilgisayarlarda, sistemler üzerinde zarar verici etki
bırakmaktır [1, 2, 4].
Türk Dil Kurumu’na göre “dolandırıcılık” kelimesi;
“birini aldatarak mal ya da parasını alma” olarak
tanımlanmaktadır [5]. Dolandırıcılık eylemi, insanlık tarihi
kadar eski olup, tüm toplumlarda suç olarak kabul edilmiĢtir
[6]. Türk Ceza Kanunu 10. Bölümde “Malvarlığına KarĢı
Suçlar” baĢlığı altında 157. maddede yer alan bu suç; hileli
davranıĢlarla bir kimseyi aldatarak onun veya baĢkasının
zararına olacak biçimde kendisine ya da baĢkasına bir yarar
sağlamak” olarak tanımlamıĢtır [7, 8].
Dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri ise, Türk Ceza
Kanununun 158. maddesinin 1. fıkrasında belirtilmiĢtir [7].
Dolandırıcılık suçu;
 Dini inanç ve duyguların istismar edilmesiyle,
 Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor
şartlardan ya da algılama yeteneğinin zayıflığından
yararlanılmasıyla,


Ayrıca, ikinci fıkrada; “kamu görevlileriyle iliĢkisi
olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve
belli bir iĢin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, baĢkasından
menfaat temin eden kiĢi”nin yaptığı eylemin nitelikli
dolandırıcılık olarak değerlendirileceği ifade edilmektedir
[7].
Son yıllarda biliĢim sistemlerinden faydalanılarak yeni
dolandırıcılık yöntemleri bulunduğu ve bu tip dolandırıcılık
olaylarında artıĢ olduğu gözlenmektedir [2, 9]. Suç
unsurunun insan olduğu bu dolandırıcılık eylemlerine örnek
olarak, iĢlem yapılan slip makineleri aracılığıyla kredi kartı
Ģifresinin öğrenilmesi verilebilir [2].
BiliĢim suçlarında suçun unsuru insan değildir. Suç,
otomatize edilmiĢ bir program aracılığıyla iĢlenmektedir [2].
Bu suçlar Türk Ceza Kanununun Onuncu Bölümünde
“BiliĢim Alanında Suçlar” baĢlığı altında tanımlanmıĢtır [7].
Sahte elektronik postalar aracılığıyla yapılan Phising
(avlama) biliĢim suçlarına bir örnek olarak verilebilir [2].
Bilgisayar, cep telefonu, internet gibi teknolojiler
insanlığın yararı için geliĢtirildiği halde günümüzün modern
suç aletleri haline gelmiĢtir [10]. BiliĢim ve teknoloji
alanında gerçekleĢen ilerlemeler, suç iĢlenmesini
kolaylaĢtırsa da bir yandan suçun aydınlatılabilmesi
amacıyla bilimsel yöntemlerin kullanılabilmesini de sağlar.
Adli biliĢim, biliĢim teknolojilerinden faydalanılarak suçla
ilgili dijital delillerin bozulmadan ve zarar görmeden
anlaĢılabilir bir Ģekilde adalet önüne sunulmaya hazır hale
getirilmesi ve bilimsel teknik prensiplerin uygulandığı delil
inceleme süreci ile ilgilenir [11]. Diğer suçlardan elde edilen
fiziksel delillere göre dijital deliller daha hassas ve kolay
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bozulabilir niteliktedir. Bu durum, birçok sıkıntıyı
beraberinde getirmektedir. Dijital verilerin elde edilmesi ve
değerlendirilmesi sürecinde meydana gelen en küçük hata,
verilerin zarar görmesine ve yok olmasına yol açabilir [11].
Bu nedenle, dijital verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
süreci büyük bir titizlikle yapılmalı, hukuki olarak elde
edilen delillerin geçerli sayılabilmesi için uluslar arası
standartlarda kabul edilen uygulanması gerekli prosedürler
yerine getirilmelidir.
Bu yazıda; adli biliĢimin suç niteliği taĢıyan olayların
çözümlenmesinde ve biliĢim araçlarıyla iĢlenen bu
dolandırıcılık Ģekline dikkat çekilerek olgu sunumuna konu
olan suçun özelliklerinin belirtilmesi, mevcut yasal durumun
tartıĢılması amaçlanmıĢtır.
II. OLGU
09.05.2011 ve 23.05.2011 tarihlerinde Ġzmir’deki çeĢitli
bankalara
para
yatırmak
üzere
gelen
kiĢilerin
dolandırıldıklarını beyan etmeleri sonucunda kamera
kayıtlarının incelenmesi ve mağdurların ifadeleriyle; iyi
giyimli bir bayın banka Ģubesi içerisinde yaptığı gözlemler
sonucunda sıra bekleyenler arasında uygun gördüğü kiĢilerle
sözel iletiĢime geçtiği, samimi ve ikna edici tavrı ile
mağdurların güvenini kazanarak kendisini avukat, mali
müĢavir ya da bulundukları banka Ģubesinin müdürünün
akrabası olarak tanıtıp banka Ģubesine yapacağı ödeme için
“sıra beklemesine gerek olmadığını” belirterek ve “bankaya
yatıracakları parayı kendisine vermeleri halinde sıra
beklemeksizin yatırabileceğini” ifade edip mağdurların
paralarını aldığı, mağdurların görebilecekleri Ģekilde elinde
tuttuğu anlaĢılmıĢtır. Bu aĢamadan sonra, mağdurlarla
beraber bankanın farklı bir bölümüne ilerlediği, cep telefonu
ile sahte bir görüĢme yapmaya baĢladığı, banka içinde volta
atar tarzda yürüyerek uzun uzun telefonla konuĢtuğu,
mağdurların bir anlık dalgınlıklarından faydalanarak uygun
gördüğü anda hızla olay yerini terk ettiği tespit edilmiĢtir.
ġahsın banka Ģubelerinde gerçekleĢtirdiği eylemlerin
mağdurlar tarafından polise intikal ettirilmesiyle, kiĢi kısa
sürede kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmıĢ ve
yargılama süreci baĢlamıĢtır. Sanık iĢlediği suçu kabul etmiĢ
ve suçları tek baĢına gerçekleĢtirdiğini belirtmiĢtir. Ancak,
yargılama sırasında; olayların meydana geldiği banka
Ģubelerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi
sonucunda sanığın hareketleri ile benzerlik gösteren iki Ģahıs
daha olduğu tespit edilmiĢtir. Güvenlik kamerası
kayıtlarından teĢhise elveriĢli fotoğraflar elde edilerek polis
ekiplerine verilmiĢ ve Ģahıslar kısa sürede yakalanmıĢlardır.
Kamera kayıtlarından ve sanığa ait ifade tutanaklarından;
kiĢinin daha önceden dolandırıcılık suçundan sabıkalı
olduğu, Ġzmir’in değiĢik ilçelerinde iĢlem hacmi yüksek olan
ve müĢterilerin uzun süreler beklemek zorunda kaldıkları
bankaları kendisine hedef olarak seçtiği tespit edilmiĢtir.
Sanığın ve ortağının banka müĢterisi izlenimi vermek
amacıyla banka Ģubesine girdiklerinde sıra numarası
aldıkları, ortağın sanığı izleyerek sanığın fark etmediği
geliĢmeleri cep telefonu ile haber verdiği anlaĢılmıĢtır. Bu
metot ile birçok kiĢinin dolandırıldığı ve maddi kazanç elde
edildiği belirlenmiĢtir.
Kimliğinin teĢhis edilmesini engelleyici aksesuvar
kullanmadan (Ģapka-gözlük, bere vb. gibi) cep telefonunu
araç olarak kullanmak suretiyle bankada güvenlik
kameralarının önünde yapılan dolandırıcılık eylemine

literatürde rastlanılmaması
yapılmıĢtır.

nedeniyle

olgu

sunumu

III. TARTIġMA
BiliĢim teknolojilerindeki geliĢmelerle birlikte, gerek
biliĢim suçlarında gerekse biliĢim yolu ile iĢlenen asayiĢ
suçlarında artıĢ olmuĢtur [10]. Tüm dünyada ve ülkemizde;
teknolojinin özellikle biliĢim alanında oldukça hızlı bir
Ģekilde geliĢtiği ve bu teknolojileri kullanan kiĢilerin gün
geçtikçe arttığı bilinmektedir. 2012 yılı verilerine göre;
mobil ağlardaki yaygınlık oranı %90’lara ulaĢırken,
internetin dünya çapındaki yaygınlığının %60’lara ulaĢtığı,
her 3 kiĢiden 2’sinin internet kullanıcısı olduğu, tüm
dünyada internet kullanıcı sayısının 2.4 milyarı bulduğu
ifade edilmektedir [12, 13]. Bilgisayar, cep telefonu ve
internet kullanımının yaygınlaĢması, biliĢim suçu veya
biliĢim yolu ile iĢlenen asayiĢ suçlarındaki artıĢın da
sebebidir [10]. AsayiĢ suçlarının bazılarında biliĢim
sistemlerinin kullanılması, suçun ağırlaĢtırıcı sebebi olarak
sayılmaktadır. Bunlara örnek olarak; hırsızlık ve
dolandırıcılık verilebilir [14].
Kanunun hukuki açıdan yapılan değerlendirmelerinde;
hile teriminin; aldatan, aldatılan, yapılan eylem ya da iĢlemin
sonucu üzerine kurulu olduğu, dolandırıcılık suçunun çok
hareketli bir suç görüntüsü taĢıdığı, bu nedenle birden fazla
eylem (hile-aldatma-zarar gibi eylemler) Ģeklinde
gerçekleĢmesi gerektiği, hareket ya da hilenin; kasten, icrai
veya ihmali Ģekilde oluĢabileceği, suçun oluĢması için hileye
maruz kalanın ya da üçüncü kiĢinin zararına olarak failin ya
da bir baĢkasının menfaat elde etmesi gerektiği ifade
edilmektedir [15]. Kanunun, “hileli davranıĢlarla bir kimseyi
“aldatmaktan” söz etmesi nedeniyle, dolandırıcılık suçunun
oluĢabilmesi için sadece hileli davranıĢlarda bulunmuĢ
olmanın yetmeyeceği, o davranıĢlarla bir kimsenin aldatılmıĢ
olması, bu davranıĢlar sonucunda aldatılan kiĢinin veya bir
baĢkasının zarar görmesi gerektiği anlaĢılmaktadır [6].
Ancak, kanunun hileli davranıĢları tanımlamadığı, kanun
gerekçesinde de bir açıklama bulunmadığı eleĢtirisi
getirilmektedir [6]. Bu eleĢtiriye ek olarak; kanunda biliĢim
suçlarının düzenlendiği, ancak bunların birçoğunda biliĢim
sistemlerinin suçun iĢlenmesinde araç olarak kullanıldığının
görüldüğü, bu durumun, biliĢim suçları ile biliĢim sistemleri
kullanılarak iĢlenen diğer suçların (hırsızlık, dolandırıcılık
vb.) ayrılmasında sıkıntı doğuracağı ifade edilmektedir [6].
Gerekçede; cezanın artırılma sebebi olarak biliĢim sistemleri
kullanılmasının
suçun
iĢlenmesini
kolaylaĢtırdığı
gösterilmektedir. Öyleyse bir kimseyi aldatmada biliĢim
sisteminden faydalanılarak o kimse veya baĢkası zarara
uğratılırsa ceza ağırlaĢtırılacaktır [6, 7].
Kamera kayıtlarının incelenmesine söz konusu olan
olaylarda; sanığın ve yardımcısının kalabalık bankaları
seçtiği, genel olarak iyi giyimli ve bakımlı görünümde
oldukları, kimliği gizleyecek aksesuarları kullanmadan
alenen kiĢilerle iletiĢime geçtikleri, parayı sıra
beklemeksizin yatırabileceği vaadiyle güven verici
davranıĢlarla mağdurların paralarını aldığı, uzun uzun cep
telefonu ile konuĢarak kiĢilerin bir anlık dalgınlıklarından
faydalandığı ve suç ortağı ile kaçtıkları görülmektedir.
Kamera kayıtlarının incelenmesiyle elde edilen bulgular
Ģüpheli kiĢilerin fotoğraflarıyla karĢılaĢtırılarak sanıkların
tanımlanması ve yakalanması sağlanmıĢtır.
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U.E Bilgin, C.E. Doğan, A. Koçak ve E.Ö. Aktaş
Güvenlik kameralarının varlığı her ne kadar suçlu kiĢilerin
yakalanmasını
kolaylaĢtırıyor
olsa
da,
özellikle
dolandırıcılığı meslek edinen kiĢilerin çevreye güven veren
yapıda, ikna gücü yüksek, iyi niyetli izlenimi veren kiĢiler
olduğu ve onlarla her ortamda karĢılaĢılabileceği
unutulmamalıdır.
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Özet— Bu çalışmada, internet tabanlı hizmetleri yazılım
robotlarına ve bilişim korsanlarının mobil cihazlara yapacakları
saldırılardan korumak amacıyla yeni bir CAPTCHA (Completely
Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans
Appart) teknolojisi önerilmiştir, bilinen CAPTCHA çeşitlerinin
başarı oranları ve son yapılan çalışmalar incelenerek, en sık
kullanılan mobil teknolojiler için CAPTCHA tabanlı güvenlik
çözümleri karşılaştırılmıştır. Mevcut mobil tabanlı CAPTCHA
uygulamaları ele alınarak dokunmatik teknolojiler çağında
çözümlerin yetersiz kaldığı gösterilmiştir. Buna bağlı olarak
dokunmatik mobil cihazlara yönelik çizim odaklı TouchCAPTCHA
uygulaması önerilerek deneysel sonuçlar ile tartışılmıştır. Bu
çalışma, HTML5 teknolojisi kullanılarak javascript dilinde
tasarlanmış ve kırılma zorluğunu artırmak amacıyla arka plana
konvansiyonel çözümlerde olduğu gibi gürültü eklenmiştir.
Deneysel sonuçlar, geliştirilen TouchCAPTCHA’nın internet
hizmetlerine mobil akıllı cihazlar aracılığıyla erişimde güvenlik
risklerini ortadan kaldırdığını, İnsan Bilgisayar Etkileşimi(HCI)
sağlayarak ergonomi, durağan çalışma ile konuya rasyonellik
kattığını kanıtlamıştır. Yapılan uygulama Android ve iOS işletim
sistemine sahip mobil akıllı cihazlar üzerinde başarıyla test
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler— CAPTCHA, Web Güvenliği, Mobil
CAPTCHA Uygulamaları
Abstract— In this study, the CAPTCHA (Completely Automated
Public Turing Test to Tell Computers and Humans Appart)
technologies are studied and a new CAPTCHA method is proposed
for mobile communication to protect internet-based services against
software robots and hackers. The most recent studies show that
well-known types of CAPTCHA-based security solutions are not
provide enough security for mobile services due to the challenges in
multi touch displays. Hackers try to access highly valueable
information between server and client side with using XSS, SQL
Injection and CSRF attacks.The problems are analyzed a new
touchable CAPCTHA is proposed which is used new HTML5
technologies with the help of conventional tehnics such as noise in
the background. Robots and Humans remain apart within
requirements of access physical interfaces. The experimental
results proved that TouchCAPTCHA eliminates the security risks in
mobile based web services. Our new methodlogy also solved Human
Computer Interaction problems like ergonomy, stability and logical
point of human view. The developed application is tested

successfully on both iOS and Android based smart phones, PDA's
and tablet computers. TouchCAPTCHA also works with PC's with
mouse movements.
Keywords— CAPTCHA, Web Security, Mobile CAPTCHA
Applications

I.
GĠRĠġ
eknolojinin hızla geliĢtiği günümüzde, internet kullanımı
her geçen gün artmaktadır. Ġnternetin neredeyse her evde
kullanılması ile birlikte insanlar kolaylıkla bilgi alıĢveriĢi
yapabilmekte, bankacılık, rezervasyon ve vergi ödemesi gibi
iĢlemleri daha hızlı gerçekleĢtirebilmekte ve kamusal
bilgilerine daha kolay ulaĢabilmektedir. Ayrıca alıĢveriĢ gibi
kiĢisel ihtiyaçlarını web siteleri üzerinden karĢılayarak
zamandan tasarruf etmektedir.
Teknolojinin kiĢilere sağladığı bu hizmetlerin yararı kadar,
tehlikesi de bulunmaktadır. Yapılan her iĢlemde kiĢisel bilgiler
verilmektedir. Bazı özel iĢlemlerde TC kimlik numarası, kredi
kartı bilgileri, vergi numarası gibi kiĢinin aleyhine
kullanılabilecek veriler de girilmektedir. Bu bilgilerin
korunması, yapılan iĢlemlerin kiĢilere sağladığı yararlardan
daha önemli bir noktaya gelmiĢtir. KiĢisel bilgiler kullanılarak
vatandaĢın haberi olmadan bilgileri satılabilir, kimlik bilgileri
kullanılarak kiĢi adına sahte banka hesapları yada naylon
Ģirketler açılabilir, internet bankacılığı aracılığıyla kiĢinin
kredi kartı numarası, Ģifresi ve hesap numarası öğrenilerek,
EFT ve havale gibi iĢlemler ile kiĢinin hesabında bulunan
paralar kullanılarak dolandırıcılık yapılabilmektedir. Bu
tehlikelerden korunmak için web hizmetleri, kimlik doğrulama
yöntemi olarak bilinen CAPTCHA’yı (Completely Automated
Public Turing Test to Tell Computers and Humans Appart)
kullanmaktadır. CAPTCHA, sisteme eriĢmeye çalıĢanın, insan
veya yazılım robotu olup olmadığını tespit etmeye yarayan
yöntemler bütünüdür.
CAPTCHA’nın temeli Turing testine dayanmaktadır.
Turing testinde yazılım robotu-insan ayrımı, sorulan sorular
ile anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır. Bu sorulara bilgisayar
kullanılarak tuĢ basımı ile cevap verilmektedir. Böylece gelen
cevapların yorumlaması objektif hale gelmektedir.
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Güvenlik açısından CAPTCHA’lar, web siteleri için gün
geçtikçe ihtiyaç olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiĢtir.
Eskiden metin tabanlı CAPTCHA’lar internet eriĢim güvenliği
hizmetlerini korumakta iken ortaya çıkan optik karakter
tanımlayıcı (OCR) programların geliĢmesi ile bu
CAPTCHA’ların yetersiz olduğu ve geliĢtirilmesi gerektiği
sonucu ortaya çıkmıĢtır. CAPTCHA’ları kırmak için yaygın
olarak kullanılan OCR ile karakter tanıması; daha sonraki
iĢlemlerde uygun bir görüntü sağlamak için görüntü öniĢleme,
her bölgenin tek bir karakter içerecek Ģekilde parçalara bölme
iĢlemi ve her bir bölgede OCR kullanımını engellemek için
CAPTCHA üzerinde deforme iĢlemleri yapımı olmak üzere 3
aĢamadan oluĢmaktadır [1].
CAPTCHA’lar, zaman içinde kırılması nedeniyle sürekli
geliĢim göstermekte ve her geçen gün farklı CAPTCHA
türleri, kullanıcıların karĢısına çıkmaktadır [2]. CAPTCHA
çeĢitleri; ses, metin, görüntü ve video tabanlı olmak üzere
birçok çeĢide ayrılmıĢtır [2]. Ortaya çıkan CAPTCHA türleri
birbirinden ne kadar farklı metotlarla oluĢturulmuĢ olsa da
iĢleyiĢ mantığı, amacı ve temel özellikleri aynıdır.
CAPTCHA’lar insanlar için anlaĢılabilir bir Ģekilde
tanımlanmalı ve yazılım robotlarının çözememesi için zor
olmalıdır. Aynı zamanda üretiminin ve test edilmesinin kolay
olması gerekmektedir.
Bu çalıĢma kapsamında, mobil cihazlar için oluĢturulan
CAPTCHA’ların yetersiz olduğu, geliĢen teknolojik
çözümlere bağlı olarak yeni CAPTCHA yaklaĢımlarının
geliĢtirilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu
çalıĢmanın, II. bölümünde bilgisayarlar ve mobil cihazlar için
geliĢtirilen CAPTCHA çalıĢmaları, III. bölümünde popüler
CAPTCHA’ların kırılma yüzdeleri, IV. bölümünde mobil
cihazlara uygun olarak tasarlanan CAPTCHA uygulaması, V.
ve son bölümünde ise oluĢturulan sonuç ve değerlendirmeler
verilmiĢtir.
II.
LĠTERATÜR ÇALIġMALARI
CAPTCHA'lar biliĢim korsanları tarafından kullanılan
birçok
saldırı
yöntemiyle
kırılabilmektedir.
Bu
CAPTCHA'ların kırılmasında en büyük etken, tasarımdaki
zafiyetler ve geliĢen teknolojidir. Bir CAPTCHA'nın baĢarımı,
kullanıcıların
çözebilmesi
ve
yazılım
robotlarının
çözememesine bağlıdır. Özellikle zeki yazılımlar tarafından
çözülemeyen CAPTCHA'lar baĢarılı sayılmaktadır. Yapay
sinir ağlarının kullanılması ile birlikte birçok CAPTCHA
çeĢidi kırılmıĢ ve yeni CAPTCHA çeĢitleri önerilmiĢtir.
M. Shirali-Shahreza ve S. Shirali-Shahreza tarafından
önerilen Motion CAPTCHA çalıĢmasında, insanlara özgü
hareketler temel alınmıĢtır. GeliĢtirilen yöntemde küçük bir
film kullanıcıya gösterilmekte ve bu filmde bir insanın yaptığı
bazı eylemlerden yola çıkarak kullanıcıya sunulan listeden
doğru tanımlamanın seçilmesi istenmektedir [3]. Kullanıcı
doğru cevabı seçerse testi geçip siteye eriĢme hakkına sahip
olmaktadır. Aksi takdirde yeni bir CAPTCHA testi kullanıcıya
sunulmaktadır. Filmden, bir insanın eylemini anlamak ve
listeden cümleyi bulmak, bilgisayarlar için zor olmasına
rağmen
insanlar,
bu
cevabı
listeden
kolaylıkla
seçebilmektedirler [3].

Jain ve arkadaĢları tarafından yapılan çalıĢmada resim
tabanlı bir CAPTCHA (SPC CAPTCHA) modeli
oluĢturulmaktadır. Resimlerin her birinde etiket olarak metin
bulunur [4]. Yapılan çalıĢmalara göre SPC CAPTCHA, OCR
tabanlı olmayan (Non-OCR) CAPTCHA'lara göre daha
yüksek güvenlik ve kullanım kolaylığı sunmaktadır [4].
Wei ve arkadaĢları tarafından geliĢtirilen Geo-CAPTCHA,
her kullanıcı için bilinen bir coğrafi görüntü kullanılarak
oluĢturulmuĢtur [5]. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan
Google Map, GPS gibi çeĢitli araçlar, coğrafi bilginin yaygın
olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu çalıĢmada, layman
dilinde GeoCAPTCHA'nın nasıl çalıĢtığı ve özel olarak
bilinen coğrafi resimler tanıtılmıĢtır [5]. Geo-CAPTCHA'nın
veritabanında büyük boyutlu resim dosyaları bulunması
nedeniyle sadece Ģifre ve dört adet konum parametresi (enlem,
boylam, baĢlık ve eğim) kaydedilmiĢtir [5]. Web sitesinde
kullanılmak üzere tasarlanan diğer bir CAPTCHA çeĢidi ise
Cui ve arkadaĢları tarafından önerilen 3 boyutlu (3D)
Animasyon CAPTCHA'dır. Bu CAPTCHA, görüntü ve video
tanıma saldırılarını önlemek amacıyla ortaya atılmıĢ olup
çalıĢtırılması için rastgele bir doğrulama kodu oluĢturularak
animasyonun belirli bir bölgesine yerleĢtirilmiĢtir [6].
Mobil cihazların; küçük ekran alanları, iĢlemci gücü, ekran
çözünürlükleri ve renk kombinasyonları gibi birkaç
sınırlamaları vardır [7]. Bu sınırlamalardan dolayı web
sitelerinde kullanılan CAPTCHA'lar, mobil cihazlara
uyarlanamazlar. Bu yüzden mobil cihazlara yönelik
CAPTCHA oluĢturmak için farklı çözümler üzerinde
çalıĢılmıĢtır.
Rodrguez ve arkadaĢları CAPTCHA'ların, görme engeli
olan ve farklı lisana sahip olan kullanıcılara uygun olarak
tasarlanması gerektiğini savunmuĢtur [7]. OCR, metin tabanlı
CAPTCHA'ları kırmada baĢarılı olduğu için uygulama olarak
görüntü tabanlı, dokunmatik giriĢ aygıtına dayalı güvenli ve
kullanıcı dostu bir CAPTCHA oluĢturulmuĢtur. Dokunmaya
duyarlı bir giriĢin, aynı anda birçok dokunma sinyalini
algılaması göz önünde bulundurulmuĢtur [7]. OluĢturulan bir
web sitesi ile bu CAPTCHA, test edilmiĢ ve kullanıcıya
noktalar çeĢitli renklerde sunularak belirtilen renkteki
noktaların seçilmesi istenmiĢtir [7]. Cihaz ekranının küçük
olması dezavantajına ve dokunmatik ekran avantajına sahip
olan bu CAPTCHA, standart renklerde tasarlanıp bulut ve
mobil uygulamalar için uygundur [7].
Shirali-Shahreza tarafından yapılan çalıĢmada, çizim odaklı
bir yöntem ile yazılım robotu-insan ayrımının yapılması
sağlanmıĢtır. Bu projede yazarların önerdiği yöntem, J2ME
(Java 2 Micro Edition) programlama dili ile uygulanmıĢtır ve
Sony Ericsson P990i markalı cep telefonunda test edilmiĢtir
[8]. Bu akıllı telefon, dokunmatik hassas bir ekrana ve bu
ekran ile etkileĢim halinde bulunan bir kaleme sahiptir [8].
GeliĢtirilen yöntem 10 ile 50 yaĢ arası insanlarda test
edilmiĢtir ve ana dili Ġngilizce olmayan kullanıcıların
zorlandığı gözlemlenmiĢtir [8]. Sonuç olarak bu yöntem
Tablet PC'ler için uygun olsa da, CAPTCHA'da daha güçlü
efektler kullanma gereksinimini ortaya koymuĢtur. Bu
CAPTCHA, Shirali-Shahreza ve Shirali-Shahreza tarafından
yapılan baĢka bir çalıĢmada PDA (Personal Digital Assistant)
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gibi klavyesi olmayan ya da klavye kullanımında zorluk
çekilen cihazlar için çizim yöntemine uygun olarak
tasarlanmıĢ, (dokunmatik cep telefonları gibi) istenilen bir dili
ve yazı tipini destekleyecek Ģekilde geliĢtirilmiĢtir [9]. Çince
gibi birçok karakter ve sembole sahip bir dil için bu yöntem
çok kullanıĢlı olmuĢtur [9]. Aynı zamanda yazı tipi çeĢidi çok
fazla olduğu için yazılım robotlarının bu sistemi kırması
zorlaĢmaktadır [9].
Yavanoğlu ve arkadaĢları tarafından yapılan çalıĢmada
yüksek kullanıcı sayısına sahip servislerde kullanılan 5 farklı
tip CAPTCHA, yapay sinir ağları ve görüntü iĢleme modelleri
kullanılarak incelenmiĢtir [10]. Yapılan bu çalıĢmada, karakter
ve kelime tanıma tabanlı bir yaklaĢım uygulanmıĢtır [10].
Ġncelenen 5 farklı tip CAPTCHA içerisinden Google ve
Türkiye E-devlet kapısı CAPTCHA'larının güvenlik açısından
yetersiz olduğu ortaya konulmuĢtur [10]. Gmail Gimpy
CAPTCHA'ları üzerinde yapılan yapay sinir ağları (YSA)
tabanlı tanıma iĢlemleri sonucunda karakter bazlı yaklaĢımın
%93 oranında, kelime bazlı yaklaĢımın ise %37 oranında
çözüldüğü görülmüĢtür [10]. Bu çalıĢmanın diğer bir katkısı
ise CAPTCHA kelimesi yerine Türkçe BĠAT (Bilgisayar Ġnsan
Ayırıcı Testi) kelimesinin önerilmesidir [10].
Okada ve Matsuyama, mobil ve tablet cihazlar için
gürültülü görüntülerin içine yerleĢtirilen saklı bir CAPTCHA
ile doğrulama mekanizması geliĢtirmiĢlerdir. GeliĢtirdikleri
uygulamada klavye yerine parmak kullanılarak kullanıcının
belirli konumda gizli olarak bulunan CAPTCHA’yı bulması
ve tıklamasıyla doğrulama iĢlemi dokunmatik olarak
gerçekleĢtirilir [11]. Görüntü ve gizli mesajlar otomatik olarak
oluĢturulur [11]. Yazarların yaptıkları araĢtırmaya göre
reCAPTCHA ve nuCAPTCHA’nın kullanılabilirlik açısından,
Google’a ait CAPTCHA’nın ise ölçeklenebilirlik açısından
yetersiz olduğunu tespit etmiĢlerdir [11]. Önerdikleri
CAPTCHA’nın ise ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirliğinin
yüksek olduğunu ortaya koymuĢlardır [11].
Lin ve arkadaĢları mobil cihazlar için kullanılan çizim
CAPTCHA'ların güvenli olmadığını göstermek adına erozyon
tabanlı algoritma önermiĢler ve %75 baĢarı oranıyla çizim
CAPTCHA’yı kırmıĢlardır [12]. Çizim CAPTCHA'ya karĢı
önerilen ZOO CAPTCHA'da doğal bir arka plan üzerinde
benzer iki hayvanın 3 boyutlu resimleri vardır ve güvenlik
açısından daha iyi olduğu deneylerle kanıtlanmıĢtır [12]. Tüm
hayvanlar; renk, aydınlatma ve rotasyon değiĢimi ile 3 boyutlu
model Ģeklinde oluĢturulmuĢtur [12].
Mobil CAPTCHA’lar sadece web güvenliği için değil
birçok farklı alanda da kullanılabilmektedir ve bu alanda
çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Shirali-Shahreza ve ShiraliShahreza tarafından önerilen CAPTCHA yönteminin amacı,
SMS spamlarını filtre etmektir. Yazarlar tarafından geliĢtirilen
bu yöntemde OCR tabanlı olmayan CAPTCHA metodu,
yalnızca ihtiyaçlara cevap olarak bir numara göndermek için
kullanılmaktadır [13]. Yani bir klavye olmasına gerek yoktur
ve klavyesi olmayan cihazlarda, cep telefonları ve Pocket
PC’ler gibi klavye kullanımı zor olan cihazlarda kolayca
kullanılabilen bir metottur [13]. Aynı zamanda bu yöntemde
bilgisayar programları saldırılarına karĢı direnç ile birlikte
insan kullanıcılar için kolaylık sağlayan bir denge
bulunmaktadır [13].

Zhang ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada telefon
dolandırıcılarına
karĢı
CAPTCHA'yı
kullanmıĢlardır.
Dolandırıcılık iĢlemi otomatik makineler tarafından abonelerin
aranılması ve ses kayıt cihazlarından reklamların
dinletilmesiyle gerçekleĢmektedir [14]. Yaptıkları araĢtırmaya
göre sesli mesaj kullanmayan kullanıcılar daha çok
dolandırılmaya müsaittir [14]. Yapılan çalıĢmada arayan
kullanıcıya çoklu ortam mesajı olarak CAPTCHA gönderilir
ve çözülmesi durumunda, insan olduğu tespit edilir [14].
CAPTCHA doğrulamasını kolaylaĢtırmak için animasyon
resimlerle sayılar kullanılmıĢtır [14]. Animasyon resimler
küçük yer kapladığı için, gönderimi kolaydır ve ağ
kaynaklarını daha az kullanır [14]. Veritabanı kullanmak
yerine bilgisayar programları tarafından animasyon resmi,
otomatik olarak oluĢturulmaktadır [14].
Shirali-Shahreza ve Shirali-Shahreza tarafından yapılan
çalıĢmada steganografi yöntemlerinde yaĢanan sorunlardan
biri olan alıcı ve gönderici arasında iletilecek verinin
Ģifrelenmesini sağlayan anahtarın güvenliği ile ilgili bir
çalıĢma yapmıĢlardır [15]. Bu sorunu çözmek için MMS mesaj
yoluyla CAPTCHA yöntemini kullanmayı önermiĢlerdir. ġifre
anahtarını ses dosyası olarak oluĢturulup, veri bu anahtar ile
Ģifrelenerek görüntülerin içine yerleĢtirilmiĢ ve kullanıcıya
MMS olarak gönderilmiĢtir [15]. Kullanıcı insan ise ses
dosyasını tanımlayarak görüntünün içindeki gizlenmiĢ veriyi
ayrıĢtırabilir [15]. Fakat makinalar ses tanıması yapıp görüntü
ayrıĢtırması yapmaz. J2ME programlama dili ile uygulanan bu
sistemin avantajları, kullanıcıların Ģifre ezberlemeye gerek
kalmaması, bilgisayarlar ve tabletler içinde uygulanabilir
olmasıdır [15]. Ses dosyası metin konuĢturma (text-to-speech)
programları tarafından fazla iĢlem gerektirmeyerek otomatik
olarak oluĢturulur, ayrıca sınırlı kaynaklara sahip küçük
cihazlar ve makineler üzerinde çalıĢtırılabilir [15].
Wismer ve arkadaĢları mobil cihazlar için ses ve
dokunmatik giriĢ tabanlı CAPTCHA yaklaĢımlarının
kullanılabilirlik düzeylerini denetleyen bir metodoloji
önermiĢlerdir. Bu çalıĢma kapsamında Apple marka IPAD
model cihaz üzerinde Google CAPTCHA, ESP-PIX ve
Confident tipinde CAPTCHA'ların testleri gerçekleĢtirilmiĢtir
[16]. Ġnsan denekler için CAPTCHA tamamlama süresi,
yapılan hatalı giriĢ sayısı ile fiziksel, ruhsal ve gayret gibi
durumların incelendiği iĢ yükü indeksi olmak üzere 3 tip
ölçme ve değerlendirme metodu kullanılmıĢtır [16]. Sonuç
olarak sesli komut sistemiyle çalıĢan CAPTCHA'ları baĢarısız
oldukları, buna karĢın dokunmatik ekran giriĢli olan
CAPTCHA'ların daha çok tercih edildiği ortaya konmuĢtur
[16]. Yazarlar güvenlik risk analizlerini eĢitlik dıĢında
bıraktıklarından CAPTCHA kavramını her yönüyle içine alan
çalıĢmaların yapılması gerektiği savunulmaktadır [16].
Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi, kullanıcıların etkili, verimli bir
biçimde ve amacına uygun olarak sistemin kullanılabilirliğinin
test edilmesidir [17]. 18 nolu kaynakta bahsi geçen Nieto’ya
göre insan ve bilgisayarlar, sınırlı bir arayüz ile iletiĢim
kurmakta ve böylece Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi ortaya
çıkmaktadır [18]. Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi
(HCI)
standartları; uygulamanın kullanımı, kullanıcı arayüzü ve
etkileĢimi, uygulama geliĢtirme süreci ve kullanıcı merkezli
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tasarımdan oluĢmaktadır [19]. Ġncelenen bu standartlar
çerçevesinde günümüz CAPTCHA’larının yeterince kullanıcı
odaklı tasarlanmadığı gözlemlenmiĢtir. Ayrıca mobil
cihazlarda kullanılan internet sayfalarındaki eriĢim
denetimlerinin yetersiz olduğu da belirlenmiĢtir. Bu

eksiklikleri gidermek amacıyla Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi
(HCI) standartlarına uygun mobil cihazlara yönelik
TouchCAPTCHA bu çalıĢma kapsamında geliĢtirilmiĢtir.

Tablo 1: Bilinen CAPTCHA ÇeĢitlerinin Çözülme Analizi
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Metin tabanlı CAPTCHA’larda optik karakter tanıma
programları kullanılarak CAPTCHA içerisindeki karakterler
tanınmıĢ ve bu CAPTCHA’nın çözülmesi, yüksek baĢarı
oranları ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Microsoft CAPTCHA
üzerinde yapılan “düĢük maliyet saldırısında” %60 oranında,
“bölütleme saldırısında” ise %90 oranında kırılma baĢarısı
elde edilmiĢtir [20,21].
Msn ve Yahoo’ya ait olan CAPTCHA’lar üzerinde yapılan
incelemeler sonucunda Chellapilla tarafından oluĢturulan
algoritma ile Msn CAPTCHA %60.57 oranında, Yahoo
CAPTCHA ise %41,13 oranında çözülebilmiĢtir [22].
Görüntü CAPTCHA için basit bir Ģekilde ayrılan pikseller
Görüntü tabanlı CAPTCHA’ların görme engelli kullanıcılar
için uygun olmadığından dolayı ortaya çıkan Audio
CAPTCHA’lar, dinletilen harflerin kullanıcıdan girilmesini
ister. Bu CAPTCHA’yı kırmak için de birçok çalıĢma
yapılmıĢtır. Bunlardan biri, 2008 yılında Luis Von Ahn ve
arkadaĢları tarafından yapılan çalıĢmadır [25]. Bu çalıĢmada
Destek Vektör Makinaları(SVM) tekniği kullanılmıĢtır [25].
Bu çalıĢma ile Audio CAPTCHA’lar %71 baĢarı oranı ile
kırılabilmiĢtir [25]. ÇeĢitli atak yöntemleri ile kırılan bu
CAPTCHA çeĢitleri Tablo 1’de listelenmiĢtir.
II.
GELĠġTĠRĠLEN UYGULAMA
Mobil cihazlar üzerinde internet kullanımının yaygınlaĢması
ile birlikte internet sayfaları üzerinde bazı güvenlik açıkları
oluĢmaktadır. SQL injection (SQL enjeksiyonu), XSS (Cross
Site Scripting) gibi açıklar biliĢim korsanları tarafından sahte
hesap açılması, üye bilgilerine ulaĢılması vb. kötü amaçlı
iĢlemlerde kullanılmaktadır.
Ġnternet sitelerinde bu açıkları kapatmak ve güvenliği
sağlamak amacıyla çeĢitli önlemler geliĢtirilmektedir. ġekil
1’deki akıĢ Ģemasında yetkisiz eriĢim denetimini sağlamak
için kullanılan bazı önlemler yer almaktadır. Bunlardan en
kolay uygulanabilir olanı kullanıcı adı ve Ģifre giriĢidir. Bu
yöntemin etkinliğini artırabilmek amacıyla kullanıcı adı ve
Ģifreyle birlikte CAPTCHA sorusu da sorulmaktadır. Diğer bir
önlem olan SSL (Secure Socket Layer) ise, güvenli bilgi
aktarımını sağlamak için kullanılan bir yazılım katmanıdır.
Ayrıca IDS ve IPS yazılımlarıyla da biliĢim korsanlarının
tespiti yapılmaktadır.

ġekil 1: Yetkisiz EriĢim Denetimi AkıĢ ġeması

Ġlgili çalıĢmada, yetkisiz eriĢim denetimini sağlamak
amacıyla CAPTCHA yöntemi ele alınmıĢtır. HTML5
teknolojisi ile birlikte javascript dili kullanılarak dokunmatik
cihazlar için çizim odaklı bir CAPTCHA tasarlanmıĢtır.
Tasarlanan TouchCAPTCHA; mobil cihazlar, bilgisayarlar ve
tabletler için uygun olmasının yanı sıra daha çok mobil
cihazlara yönelik olup dokunmatik ekran kullanımını ve Ġnsan
Bilgisayar EtkileĢimini (HCI) arttırmayı amaçlamaktadır. Bu
çalıĢma kapsamında geliĢtirilmiĢ yeni bir uygulama olan
TouchCAPTCHA’da
sırasıyla
aĢağıdaki
aĢamalar
uygulanmıĢtır:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi (HCI) tabanlı CAPTCHA
tasarımının yapılması
HTML5 çizim yüzeyi üzerinde rastlantısal nokta
uzayının oluĢturulması
EtkileĢim alanının web üzerinde gösterilmesi
Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi (HCI) alt yordamlarının
çalıĢtırılarak kullanıcıdan klavyesiz giriĢlerin
alınması
GiriĢlerin yorumlanarak yetkisiz eriĢim denetiminin
yapılması
Ġnsan-yazılım robotu ayrımının yapılması
Yönlendirmenin Yapılması
a. Makina kullanıcı ise 3.aĢamanın çağırılması
b. Ġnsan kullanıcı ise eriĢimin açılması

U. Yavanoğlu, I.Karabey, N.Yılmaz ve J.Najafov ve S. Sağıroğlu

ġekil 3: Tasarım AĢamasında GeliĢtirilen TouchCAPTCHA Yapısı

ġekil 2: GeliĢtirilen TouchCAPTCHA AkıĢ ġeması

Kullanıcı etkileĢimli eriĢim denetimi için bir internet sayfası
kullanılmıĢ ve geliĢtirilen TouchCAPTCHA’nın test iĢlemleri
bu internet sayfası üzerinden yapılmıĢtır. ġekil 2’de
TouchCAPTCHA uygulamasının akıĢ diyagramından da
görülebileceği gibi, öncelikle TouchCAPTCHA için bir çizim
alanı oluĢturulmuĢtur. Bu alan üzerinde TouchCAPTCHA’nın
güvenliğini arttırmak amacıyla gürültü tasarlanmıĢ ve
uygulamanın sonraki aĢamalarında kullanılmak üzere
kaydedilmiĢtir. OluĢturulan gürültü Ģeffaflık ve gürültü oranı
olmak üzere iki farklı özelliğe sahiptir. Gürültü Ģeffaflığı Ġnsan
Bilgisayar EtkileĢimi hedef alınarak figürlerin kullanıcı
tarafından tanınmasını kolaylaĢtıran bir değer ile
ayarlanmıĢtır. Gürültü oranı ise her 60 noktada bir, sistemden
gelen renklere göre değiĢmektedir. Bu renk değiĢimi ile
TouchCAPTCHA’nın makinalar tarafından çözülmesi
zorlaĢtırılmıĢtır.
Uygulamanın tasarım aĢamasında ilk olarak tek bir figür
kullanılmıĢ ve ġekil 3’de görüldüğü gibi #0000FF (mavi),
#008000 (yeĢil), #FF0000 (kırmızı), #FFFF00 (sarı) html
kodlu renkler ile harmanlanarak CAPTCHA alanına rastgele
yerleĢtirilmiĢtir [26]. Ayrıca Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimini
arttırmak amacıyla Ģekillerin çakıĢma kontrolü yapılmıĢtır.

Yapılan bu tasarımın güvenlik açısından yetersiz olduğu
tespit edilip bir sonraki aĢamada 25c6 (elmas), 25a0 (kare),
25cf (daire), 25b2 (üçgen), 25ae (dikdörtgen) HEX
unicode’larına sahip 5 adet geometrik Ģekil kullanılarak
rastlantısal nokta uzayı oluĢturulmuĢtur [27]. Ayrıca daha
önceden kaydedilmiĢ olan gürültü, TouchCAPTCHA arka
planına yerleĢtirilerek makinalar tarafından kırılması
zorlaĢtırılmıĢtır. Daha sonra nokta uzayında bulunan renkli
figürlerden 3 tanesi rastgele seçilerek ġekil 4’teki
görülebileceği üzere CAPTCHA alanına getirilmiĢtir.
Bütün bu iĢlemlerden sonra sistem tarafından web hizmeti
kullanıcısına çizmesi gereken rastgele renk ve figür
bildirilmekte ve getirilen sorunun kullanıcı tarafından tek bir
seferde çizilmesi istenmektedir. Bu aĢamada kullanıcı belirli
kurallar çerçevesinde istenilen çizimi yaptığı müddetçe web
hizmetinden yararlanma hakkına sahip olmaktadır. Eğer
kullanıcı dokunmatik alan üzerinde çizim yaparken istenilen
çizimi gerçekleĢtiremezse bu çizim doğrulanamayıp yeni bir
TouchCAPTCHA kullanıcıya sunulmaktadır. Ayrıca çizim
esnasında kullanıcı, parmağını dokunmatik ekran üzerinden
kaldırırsa uyarı verilerek çizim iĢleminin yeniden yapılması
istenmektedir.
III.
SONUÇ
Bu çalıĢmada, yetkisiz eriĢim denetimi sağlamak amacıyla
temeli Turing testine dayanan CAPTCHA’lar araĢtırılmıĢ,
CAPTCHA’ların tasarımlarında bulunan eksiklikler ve
kullanıcı merkezli tasarım sorunları nedeniyle mobil cihazlara
donanımsal olarak uyarlanamadığı gözlemlenmiĢtir. Ayrıca
mobil cihazların teknik özelliklerini (dokunmatik ekran)
karĢılamakta sorun yaĢadıkları da ortaya çıkmıĢtır.

431

Dokunmatik Mobil Cihazlara Yönelik Kullanıcı Etkileşimli Erişim Denetimi CAPTCHA Uygulaması

ġekil 5: reCAPTCHA [28]

ġekil 4: GeliĢtirilen TouchCAPTCHA Uygulaması

GeliĢtirilen TouchCAPTCHA metodu, bu alandaki
eksiklikleri gidermek, yeni bir çözüm sunmak ve mobil
cihazlardaki
eriĢim
güvenliğini
arttırmak
amacıyla
oluĢturulmuĢtur. Uygulamanın test aĢamasından elde edilen
sonuçlardan;
 Dokunmatik ekranın avantajlarından yararlanılarak Ġnsan
Bilgisayar EtkileĢimi(HCI) standartlarının sağlandığı,
 Ġnternet sayfası üzerinde yapılan büyültme-küçültme
hareketlerinde TouchCAPTCHA’nın sorunsuz çalıĢtığı,
 Hem bilgisayar hem de mobil cihazlar için kullanılabilir
olduğu,
 Tasarımın Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimine uygun olduğu,
 Javascript desteği olan tarayıcılarda baĢarıyla çalıĢtığı,
 Farklı Ģekil ve renkler kullanılarak makina tarafından
algılanmasının zorlaĢtırıldığı,
 TouchCAPTCHA’nın rastlantısal nokta uzayında
oluĢturulmasının güvenlik düzeyini arttırdığı,
 Arka plana eklenen gürültünün TouchCAPTCHA tanıma
oranını düĢürdüğü,
gözlemlenmiĢtir.
Bu çalıĢma sayesinde mobil cihazların ihtiyacı olan yetkisiz
eriĢim denetimi, dokunmatik ekran aracılığıyla etkili bir
biçimde karĢılanmaktadır. GeliĢtirilen uygulama, kullanıcı
odaklı olup Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi standartlarının
özellikleri uygulanarak kullanıcının ara yüz ile etkileĢimi
sağlanmıĢ ve kullanım kolaylığı ön plana çıkarılmıĢtır. ġekil
5’te görülen reCAPTCHA [28] gibi bazı CAPTCHA
türlerinde bulunan metinlerin okunmasındaki zorluktan dolayı
Ġnsan Bilgisayar EtkileĢiminin kullanım kolaylığı ve kullanıcı
merkezli tasarım standartlarına uymadığı görülmektedir.
GeliĢtirilen TouchCAPTCHA uygulamasında ise metin tabanlı
olmayan çizim odaklı tasarım ile her kullanıcının
anlayabileceği figürler kullanılmıĢtır. Böylece internet
hizmetlerini kullanan tüm kullanıcıların CAPTCHA’yı
rahatlıkla geçebilmeleri hedeflenmiĢtir.

Yapılan çalıĢmada kullanıcıdan genel kültür bilgisi, eğitim
seviyesi gibi özellikler beklenmemekte, sadece renkleri ve
Ģekilleri ayırt ederek çizim yoluyla web hizmetinden
faydalanma olanağı verilmektedir. Böylece kullanıcıların
CAPTCHA çözmede yaĢadıkları problemlerin azaltılabileceği
gösterilerek TouchCAPTCHA uygulaması gibi çeĢitli mobil
uygulamaların eriĢim güvenliğinde yaygın olarak kullanılması
önerilmektedir.
Ġlerleyen çalıĢmalarda, mobil cihazların güvenliğini Ġnsan
Bilgisayar EtkileĢimin her alanında sağlamaya yönelik
CAPTCHA’lar tasarlanacaktır. Bu sayede kullanıcı tarafından
kolayca anlaĢılabilen ve evrensel düzeyde kullanılabilecek
tasarımlar ve yeni yaklaĢımlar geliĢtirilmesinin mümkün
olabileceği değerlendirilmektedir.
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Özet— Bu makalede parmak izi ve yüz biyometrik
niteliklerinin sınıflandırılması ve bu sınıflandırmalar
doğrultusunda oluşan benzerliklerin saptanması için
çalışmalar yapılmıştır. Bu özelliklerin çözümlenerek yüz ile
ilişki işleminin nasıl gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Parmak
izi ve yüzün gerekli indirgeme ve sınıflandırma işlemlerinin
yapılmasının ardından makalede bu kişiye özgü biyometrik
ayırt etme yöntemlerinin birbiri ile ilişkili olup olmadığının
tespiti için korelasyon analizinin kullanılacağı belirtilmiştir.
Korelasyon analizi yardımıyla 2 veri kümesi arasında oluşan
yönelim bize ilişkili veri dizilerinin olup olmadığını, olması
durumunda da ilişkili veri kümelerinin hangileri olduğunu
gösterecektir. Oluşan bu veri kümeleri ile parmak izi öznitelik
vektörlerinin testleri sonucunda da parmak izi ile yüz arasında
ilişki olup olmadığı saptanabilecektir. İlişki bulunması
durumunda sınıflandırılmış yüz organlarının sınıflandırma
niteliklerinin (boyut, uzaklık) değişimi, parmak izlerinin
öznitelik vektörlerinin açısal değişimini saptanacaktır. Parmak
izi öznitelik vektörlerinin değişimine bağlı olarak yüz
organlarının niteliklerini tahmin edilebilecek bir sistem
önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler— Parmak izi; Yüz; sınıflandırma; Parmak
izi yüz ilişkisi; Korelasyon analizi;
Abstract— In this paper, a comparative study is conducted.
Classification of fingerprint and facial biometrics are well
studied areas. However, relationships about biometrics have
recently developed field. Achieving face parts from only
fingerprints might be a challenging as well as pioneering study.
Best of our knowledge, investigating relationships among
fingerprints and face parts has not been studied in the
literature so far. The aim of this study is to develop
classification process between related face and fingerprint
parts with biometric regression and correlation analysis
methods. In addition to linking the distinctive properties of the
face. It is thought that the proposed methodologies will be
provide a test platform for researchers to get chance to study
relationship among those biometric features and create more
secure applications without any information about human
faces.
Keywords— Fingerprient Face; classification; relationship
between fingerprint and face; correlation analysis

öznitelik kümesiyle önceden aynı çalıĢma prensibiyle elde
ettiği ve veri tabanına kaydettiği veri kümeleri arasında
karĢılaĢtırma yapan tanıma, onaylama ve sınıflandırma
sistemidir [2]. Genel olarak biyometri de kullanılan vücut
kokusunun kimyasal bileĢimi, yüz özellikleri ve ısı
emisyonu, gözün özellikleri (retina ve iris gibi), parmak izi,
avuç içi izi, el geometrisi, cilt gözenekleri, bilek ve el
damarları gibi özellikler fiziksel özellik olarak
adlandırılmaktadır. DavranıĢsal özellikler ise imza, ses izi,
mimik, jestler ve yürüyüĢ biçimi gibi özelliklerdir [1].
Günümüz de parmak izi ve yüz biyometrisi en sık
kullanılan özniteliklerdir. Yapılan araĢtırmalara göre
biyometrik özellikler tüm bireylerde farklıdır. Biyometrik
sistemlerde
doğruluk
oranının
arttırılmasına
ve
güvenilirliğinin iyileĢtirilmesine yönelik yapılan çalıĢmalar
son yıllarda biyometrik özelliklerin birleĢtirilerek
kullanıldığı ve güvenlik sistemlerinin üst seviyeye
çıkarıldığı
sistemler
üzerine
yapılan
çalıĢmalara
yoğunlaĢılmıĢtır [3]. Tüm uygulamanın gereksinimini
efektif olarak sağlamak için birden fazla biyometrik özellik
kullanılmaktadır [4].
Bilimsel bir disiplin olan istatistik verilerden anlam
çıkarmamızı sağlamaktadır. Analiz sonuçları istatistiksel
metotlar doğru Ģekilde kullanıldığında bizlere anlamlı
bilgiler sunmaktadırlar. Bilim, tıp, tarım, sosyal bilimler,
mühendislik gibi birçok bilim dalında kullanılmaktadır [5].
II. PARMAK ĠZĠ TANIMA SĠSTEMLERĠ
Sosyal hayatımızda sıklıkla karĢılaĢtığımız parmak izi
tanıma sistemleri genel biyometrik sistemlerden farklı
olarak parmak izlerinden özellik noktalarının bulunması ve
bulunan noktaların karĢılaĢtırılmasına dayanmaktadır [1].
Bu sistemlerde uç noktaları ve çatal noktaları olarak
adlandırılan parmak izi özellik noktaları kullanılmaktadır
[1].
Otomatik kimlik tespitinde parmak izlerinin sıklıkla
kullanılması parmak izlerinin yaĢlanmayla değiĢmeyen aynı
zamanda da tüm bireyler için farklı olmasından
kaynaklanmaktadır [6]. Parmak izleri parmak izi çizgileri
(tepe) ve çizgiler arasındaki boĢluklar (çukurlar) olarak iki
gruptan oluĢmaktadır. Her bir birey için örüntüler ise
tekildir [1].

I. GĠRĠġ
ĠYOMETRĠ terimi bireyin ölçülebilir olan fiziksel ve
davranıĢsal karakteristik özelliklerinin istatistiksel
analizine dayanan bir bilim dalıdır [1]. Biyometrik
sistemler, bireyden alınan biyometrik özellikten bireyi
temsil edecek öznitelik kümesini çıkaran ve anlamlı
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Ayrıntı bazlı algoritmada, parmak izinde bulunan
çizgiler, çizgi sonlanmaları gibi noktaların yerleri belirlenir.
Bulunan noktalar oluĢ sıralarına göre karĢılaĢtırılır [1].

ġekil 1. Bir parmak izi görüntüsündeki tepe ve çukurlar
Otomatik parmak izi tanıma sistemi fikri 1960’lı yıllarda
ortaya çıkmıĢ ve önemli geliĢmeler elde edilmiĢtir.
Otomatik parmak izi tanıma sistemleri (OPTS) sosyal
hayatın birçok yerinde kullanılmaktadır. OPTS’ de tanıma
iĢlemi parmak izlerinde bulunan özellik noktalarının
bulunması ve bu özelliklere ait parametrelerin
karĢılaĢtırılması temellidir. OPTS’ de parmak izinde
bulunan çatal ve uç noktalar kullanılarak baĢarılı sonuçlar
elde edilmektedir. Otomatik parmak izi tanıma sisteminin
ilk adımı parmak izi resminin sayısal olarak elde edilmesi,
ikinci adımı referans noktasının belirlenmesidir. Referans
noktasının belirlenmesi en önemli iĢlemlerden biridir.
Belirlenen referans noktaları daha önce aynı disiplinle
alınmıĢ ve veri tabanına kaydedilmiĢ referans noktalarıyla
karĢılaĢtırılır [7,8,9].
Parmak izinde en önemli belirtici nitelik merkez noktası
(center point) ya da core olarak adlandırılan noktadır. “Core
point” tepe çizgilerinin en içteki noktasının en kuzeyi olarak
tanımlanmıĢtır [1].

ġekil 2. Parmak izi görüntülerindeki çekirdek noktaları
ve teklik bölgeleri
Diğer önemli özellikler ise minutia (ayrıntı) olarak
adlandırılan özelliklerdir. Minutia (ayrıntı) parmak izi tepe
çizgilerindeki süreksizlik olarak tanımlanır [1].
Parmak izi tanıma sistemlerinin performanslarının yüksek
olması için sisteme verilen parmak izi ile veri tabanında
kayıtlı olan parmak izlerinin aynı bölgeleri üzerinde
çalıĢılması gerekmektedir [10].
Korelasyon bazlı, ayrıntı (minitia) bazlı ve çizgi (ridge)
olmak üzere üç tane önemli parmak izi tanıma algoritması
bulunmaktadır. Ġki farklı parmak izindeki çizgi ve ayrıntı
modellerini karĢılaĢtıran korelasyon tekniği kayıt noktasının
kesin yer bilgisini gerektirmekte ve parmak izi resminin
çevrilmesinden ve dönüĢünden etkilenmektedir [1].

ġekil 3. Parmak izi çizgi ve ayrıntı noktaları [1].
Son olarak da çizgiye ait yön ve Ģekil bilgilerinin
kullanıldığı çizgi (ridge) bazlı eĢleme tekniğinde ise
çizgilerin ayıklanmasında sorun yaĢanmakta ve öniĢleme
evresi gerekmektedir [1].
III. PARMAK ĠZĠ SINIFLANDIRMA
Parmak izi sınıflandırma kuralları ilk kez Purkinje
tarafından 1823 yılında önerilmiĢtir. Ġlk bilimsel çalıĢma ise
Galton tarafından önerilen sınıflandırma iĢlemidir. Bu
önerilen sınıflandırmada parmak izleri üç gruba ayrılmıĢtır.
Galton-Henry ise sınıflandırmayı beĢ grupta yapmıĢtır.
Bunlar yay, çadır yay, sol döngü, sağ döngü ve sarmal
olarak adlandırılmıĢtır.
Yay, kubbe, sarmal, sola yatık çevrim, sağa yatık çevrim,
çift sarmal olmak üzere altı sınıftan oluĢan parmak izi
sınıflandırması
bir
operatör
tarafından
kolayca
yapılabilmesine karĢın otomatik sistemde bunun
gerçekleĢtirilmesi bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.
Global tepe yönleri ile birlikte lokal bağlantılara da sistemin
önem vermesi gerekmektedir. Bunların yanında parmak
izlerinin temel niteliklerine göre sınıflandırılması için
literatürde çeĢitli yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢtir [1]. Bunlar;
kural tabanlı sınıflandırma, sözdizimsel sınıflandırma,
istatistiksel sınıflandırma, yapay sinir ağları temelli
sınıflandırma ve çoklu sınıflandırma yaklaĢımlarıdır.
Parmak izleri referans noktalarının sayısı, konumu ve
tipine göre sınıflandırılma kural tabanlı yaklaĢımlarda
kullanılır. Kawagoe ve Tojo tarafından önerilen kural
tabanlı yaklaĢımda merkez çizgisinin eğiminin kullanıldığı
metotta çadır yay, sol döngü, sağ döngü yapılarını
birbirinden ayırmak amacıyla ikizlik ve yassılık Ģeklinde
isimlendirilen 2 adet parametre kullanılmaktadır [11].

ġekil 4. Kural tabanlı eĢleĢtirme [11]
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Söz dizimsel yaklaĢımlarda her sınıf için temel prensipler
ile kurallar tanımlanmakta ve yeni gelen parmak izi örneği
için sınıf ataması yapılmaya çalıĢılmaktadır. Parmak
izlerindeki çeĢitlilikten dolayı sonuç çıkarmak zordur [12].

ġekil 5. Dizimsel yaklaĢımlar[12]
Parmak izindeki benzer bölgeleri küçülterek ifade eden
yapısal parmak izi sınıflandırma yaklaĢımının adımları
aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir.

ġekil 6. Yapısal parmak izi sınıflandırma yaklaĢımı
adımları
Her parmak izi için istatistiksel sınıflandırma
yöntemlerinde aynı boyutlarda sayısal özellik vektörü
kullanılır. Cappelli ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada
yay, sol döngü, sağ döngü, çadır ve sarmal yapılarının
sınıflandırılmasında 5 farklı Ģablon kullanılmıĢtır [13].
Yapay sinir ağları temelli sınıflandırma yaklaĢımında ise
çok katmanlı perseptronlar kullanılmaktadır. Birden fazla
çok katmanlı perseptronlar yapısından oluĢan piramit
Ģeklinde mimariler tasarlanmaktadır [14].
Bizim önerdiğimiz metotta ise parmak izlerinin merkez
noktaları belirlenir. Merkez noktasından itibaren 90
derecelik açı ile bir doğru oluĢturulur. Bu doğru kenar
alınarak 10 milimetreye 5 milimetrelik bir alan belirlenir ve
bu alanda öznitelik vektörlerinin çıkarımına çalıĢılmaktadır.
Bu çalıĢma içerisinde bifurcation (ayrım) noktalarının
yatayla yaptığı açılar kullanılarak her parmak izi için eĢit
uzunlukta olacak Ģekilde sayısal bir değer elde edilmeye
çalıĢılacaktır. Elde edilen bu sayısal değerler yüz ile
iliĢkilendirilebilmek için daha sonra kullanılacaktır.
IV. LĠTERATÜR TARAMASI
Karungaru ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada
sınıflandırma
iĢlemi
için
yapay
sinir
ağlarını
kullanmıĢlardır. Parmak izleri ön iĢlem kısmında;
gürültüden arındırma, ikileĢtirme, dönmüĢ ve kaymıĢ
parmak izlerini düzeltme gibi iĢlemlerden geçirilmektedir.
Fourier dönüĢüm yöntemi kullanılarak öznitelik çıkartılmıĢ
son olarak da yapay sinir ağı kullanılarak sınıflandırılma
iĢlemini gerçekleĢtirmektedirler. Karungaru ve arkadaĢları
yaptıkları bu çalıĢmada %94,5 baĢarı elde etmiĢlerdir [15].

Cho ve arkadaĢları çekirdek noktası bilgilerini kullanarak
yeni bir algoritma geliĢtirmiĢlerdir. Bu algoritma çekirdek
noktasını algılamakta ve yanındaki noktalarla analiz
etmektedir. Yapılan bu analiz ile yanlıĢ çekirdek noktaları
çıkartılmaktadır. Sınıflandırma iĢlemi için çekirdek
noktaları ayıklanmaktadır. Cho ve arkadaĢları 730
görüntüde bu algoritmayı test etmiĢlerdir. GeliĢtirdikleri
algoritma %91.6 doğru sınıflandırma yapmaktadır [16].
Yuan ve arkadaĢları Support Vector Machines (SVM) ve
Recursive Neural Network (RNN) olmak üzere iki
yaklaĢımı birleĢtirerek yeni bir parmak izi sınıflandırma
algoritması sunmuĢtur. Parmak izi veri tabanı olarak NIST4 kullanmıĢlardır. RNN kullanılarak parmak izleri
eğitilmiĢtir.
Bu yeni yaklaĢımın avantajları ise test seti için en zor
parmak izi görüntülerini tanımlayabilmekte ve eğitim seti
için de belirsiz olan parmak izlerini tolere edebilmektedir.
Bu görüntüler sistemin doğruluğunu önemli derecede
arttırmaktadır. Yuan ve arkadaĢlarının geliĢtirdikleri bu
yaklaĢım SVM’nin baĢarılı bir parmak izi sınıflandırma
yaklaĢımı olduğunu göstermektedir [17].
Sağıroğlu ve Özkaya yaptıkları çalıĢmada parmak izi ile
yüz arasında bir iliĢkinin olduğunu kanıtlamıĢlardır. Yapay
sinir ağı temelli zeki sistemle parmak izi kullanarak kiĢilerin
yüzleri belirlenmektedir. Sistem kiĢiden parmak izini
almakta ve kiĢinin robot resmini çıkarmaktadır. Elde
ettikleri sonuçlar, parmak izi ile yüz arasında bir iliĢkinin
varlığını ortaya koymaktadır [18]. Diğer bir çalıĢmada ise
parmak izi tanıma da öniĢlemler olarak adlandırılan ve gri
seviye parmak izi resimlerinin temizlenmesi sonrasında
iyileĢtirilmesi ve ikili hale dönüĢtürülmesi adımlarını
gerçekleĢtiren bir çalıĢma yapmıĢlardır [19].
Chakraborty ve Pal, özellik seçimi ile beraber bir
sınıflandırıcı tasarlamak için nöro-bulanık tabanlı düzeni
önermiĢlerdir. Bulanık sınıflandırma yapmak için dört
katmanlı bir ağ yapısı kullanılmaktadır. Ağ öncelikle tüm
olası kurallardan baĢlamakta ve eğitim aĢamasında
sınıflandırmayla ilgili kurallar kalmaktadır. Bu iĢlemlerin
sonucunda oluĢan ağ baĢlangıçtaki ağdan iĢlem performansı
bakımından daha hızlıdır [20].
Sağıroğlu ve arkadaĢları otomatik parmak izi tanıma
sistemi geliĢtirmiĢlerdir. KiĢilerden alınan parmak izleri
sayısal verilere çevrilmektedir. Performansı arttırmak için
parmak izleri arka plandan ayrılmıĢ ve parmak izi resimleri
temizlenerek iyileĢtirilmiĢtir. ĠyileĢtirilmiĢ resim üzerinde
uç ve çatal noktaları belirlenmiĢ ve son olarak da
karĢılaĢtırma algoritması belirlenmektedir [21].
Nagaty yapay sinir ağı (artifical neural network)
kullanarak yeni bir parmak izi sınıflandırma algoritması
önermiĢtir. Parmak izleri altı sınıfa ayrılmaktadır. Algoritma
yapısal özelliklerin kümesini gösteren bir parmak izi
görüntüsünün blok yönelimli resim (block directional
image) kullanılarak sembol dizisini çıkarmaktadır [22].
Literatür çalıĢmasından yararlanarak makalemizde
detaylıca açıkladığımız akıĢ diyagramı aĢağıda yer
almaktadır.
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Parmak İzi

Yüz

Parmak İzlerinin
Öznitelik
Vektörlerinin
Çıkarılması

Yüz Organlarının
Sınıflandırılması

Korelasyon Analizi

yaklaĢıma bir örnek olarak gösterilir ve temel bileĢen
analizini (principal components analysis) kullanmaktadır
[27].
Model tabanlı yaklaĢımlar içerisinde en sık kullanılan
aktif görünüm modelidir (active apperance model) ve insan
yüzü hizalamada en baĢarılı sonucu vermektedir. Bu teknik
insan yüzü bileĢenlerini otomatik olarak saptamaktadır. Bu
sayede yüze ait olan ve önceden belirlenen önemli
noktaların yerleri eğitimde kullanılan yüz resimleri ile
eğitilerek oluĢturulan bir model yardımıyla yeni insanların
yüzlerini sentezlemiĢtir [29].
Gabor dalgacığı kullanılarak yüzden öznitelik çıkartılır.
Elastik çizge modelinde imgelerden gelen özellikler eğitim
kümesindeki özniteliklerle karĢılaĢtırılır [30].
Ramasubramanian ve Venkatesh bütünsel yaklaĢımda
yüksek bir baĢarı elde etmiĢtir ve yüz imgelerine ayrık
kosinüs dönüĢümü uygulamıĢlardır. Ayrık kosinüs
dönüĢümünde de Gabor dalgacıklarında olduğu gibi insan
gözünün görme iĢlevindeki dönüĢümlere yakın bir dönüĢüm
mevcuttur [31].

Deneysel Sonuçların
Sunulması

ġekil 7. Parmak izi ile Yüz arasındaki iliĢkinin bulunması
için uygulanacak adımlar
V. YÜZ TANIMA SĠSTEMLERĠ
Genel olarak bir yüz tanıma sisteminin adımları öncelikli
olarak yüzlerin resimdeki arka plandan ayrılması, yüz
özelliklerinin belirlenmesi ve bunların kullanılarak yüzün
yerinin belirlenmesi son olarak da tanıma adımının
gerçekleĢtirilmesine dayanmaktadır [23].
Yüz tanıma örüntü tanıma problemidir. 1960 yılında ilk
defa yarı otomatik yüz tanıma sistemi geliĢmiĢtir. Goldstein,
Harmon ve Lesk 1970’lerde yüz tanımayı otomatik hale
getirmek için dudak kalınlığı, saç rengi gibi 21sübjektif
nokta kullandılar [24]. Kirby ve Sirovich yüz tanıma sistemi
için 1988 yılında doğrusal cebir yöntemi uygulamıĢlardır
[25]. Turk ve Pentand 1991 yılında ilk otomatik yüz
sistemini geliĢtirmiĢlerdir [26].
Yüzdeki karakteristik noktaların analizi, veritabanına
kaydedilmesi ve karĢılaĢtırılma yapılıp kiĢinin eriĢimine izin
verilmesi yüz tanıma sistemlerinin adımlarını oluĢturur.
Yüzün belirli noktalarının bilgisayar tarafından iĢaretlenip
veri tabanındaki yüzlerle karĢılaĢtırılması iĢleminde yüzde
iĢaretli noktalar arttıkça ihtiyaç duyulan iĢlemci gücü
artmakta bunun yanı sıra hata oranı azalmakta ve
performans artmaktadır [24].
Literatür incelendiğinde iki boyutlu yüz tanıma için
birçok teknik önerilmektedir. Bu yöntemden biri bilgisayar
yardımıyla yüzde bulunan göz, kulak gibi organların
Ģekilsel özellikleriyle bu organların birbirlerine göre
konumlarından elde edilen öznitelik vektörlerinin
kullanılmasıdır [27]. Piksel değerlerine bağlı bütünsel
yaklaĢımlar 1990’lı yıllarda yaygınlaĢmıĢtır fakat bu
yaklaĢımlar aydınlanma değerlerine karĢı duyarlıdır. Piksel
değerlerinin yanı sıra sınıf bilgisi Fisherfaces yönteminde
kullanılmaktadır [28].
Literatür taraması yapıldığında yüz tanıma sistemleri için
aĢağıdaki yaklaĢımların kullanıldığı görülmektedir.
Ġlk olarak gerçekleĢen yüz tanıma çalıĢması Turk ve
Pentland'ın özyüz (eigenface) modelidir. Bütünsel

ġekil 8. AGM yöntemi kullanılarak yüzün geometrik
Ģeklinin elde edilmesi [29]
BaĢarılı bir tanıma için bazı girdiler için belirli çıktılar
veren ve matematiksel ifadesi olan yapay öğrenme
modeline ihtiyaç vardır. GeliĢtirilen model daha önceden
görmediği yüzler için de doğru sınıflandırmada
bulunmaktadır. Sistemin performansı girdi olarak
verdiğimiz verilere nasıl dönüĢümler uygulandığına ve girdi
verisinin hangi öznitelikleri öğrendiğiyle ilgilidir [32].
VI. YÜZ ORGANLARININ SINIFLANDIRILMASI
1) Yüz
organları
birçok
belirleyici
özellikle
sınıflandırılabilir. Yapılan çalıĢmalar ölçüsünde özellikle
cinsiyet, gözler arası mesafe, burun Ģekli, kaĢ Ģekli ve
kulakların Ģekline göre sınıflandırmanın sonuca
ulaĢmakta etkin olacağı belirlenmiĢtir. Bunun sonucunda
bütün sınıflandırma niteliklerinin nasıl sınıflandırılacağı
tek tek açıklanmaktadır [33].
2) En belirleyici özellik yüz yapısı için cinsiyettir. Veri
tabanındaki kayıtlar bay ve bayan olacak Ģekilde
sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırma ile kayıtların
parmak izleri ile cinsiyetleri arasındaki iliĢkinin analizi
sağlanır.
3) Gözler arası mesafeye göre sınıflandırmada ise iki göz
arası mesafe, geliĢtirilen yazılım sayesinde uzaklığa göre
sınıflandırılmaktadır. Veri tabanındaki kayıtlar gözler
arasındaki
mesafeye
göre
sınıflandırılmıĢtır.
Gözbebekleri arasındaki mesafe resim üzerinde 2 ila 3
cm’den büyük olan görüntüler anormal, küçük olanlar
ise normal olarak sınıflandırılmıĢtır. Kayıtlı olan tüm
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bireyler doğrudan kamera ile hizalandıkları için
mesafenin bulunmasında bir sorun ile karĢılaĢılmamıĢtır.
4) Burun Ģekline göre ise genel burun yapısı küçük ve
büyük olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırmada
burunların alanlarının toplam alana oranı Ģeklinde büyük
ve küçük olarak sınıflandırılmıĢtır. Yapılan bu
sınıflandırmada burun delikleri görünen bireylerin burun
kemerlerinin görünmeyen kiĢilere oranla daha kısa
olduğu fark edilmiĢtir. Sadece kemer yapısı dikkate
alınarak dikey uzunluk göz önüne alınarak yapılmıĢ olup
enine bir ölçüm sınıflandırma aĢamasında yapılmamıĢtır.
Görüntüler üzerinde burun kemerli, 6.2’den küçük olan
burunlar küçük, bu değerden büyük olan değerler büyük
olarak nitelendirilmiĢtir. Bu sınıflandırma ile parmak
izleri ile burun arasındaki iliĢkinin analizi sağlanır.
5) Normal kulak ve kepçe kulak olarak kayıtlı olan bireyler
sınıflandırılır bu sınıflandırma aĢamasında bireylerin
kulakları net bir Ģekilde görülmektedir. Bu sınıflandırma
ile parmak izleri ile kulak arasındaki iliĢkinin analizi
sağlanır[34].
6) KaĢ Ģekline göre sınıflandırmada ise bireyler kaĢ Ģekline
göre normal ve bitiĢik olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu
sınıflandırma ile parmak izleri ile kaĢ Ģekli arasındaki
iliĢkinin analizi sağlanır.
VII. PARMAK ĠZĠ ĠLE YÜZ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠNĠN
ANALĠZĠ

KiĢilerin tanınması ve kimliklendirilmesi iĢlemlerinde
biyometrik özelliklerin yüksek doğruluk oranları ile
kullanılıyor olması özelliklerin beraber kullanımını ve
sonrasında bu özellikler arasında bir iliĢkinin varlığı
düĢüncesini ortaya çıkarmıĢtır.
Parmak izi ve yüz biyometrik özellikleri arasında
yapılmıĢ çalıĢmalar [4,34-39] bu özellikler arasında olan
iliĢkinin istatistiksel olarak analiz edilmesi gereğini ortaya
çıkarmıĢtır. Parmak izi ile yüz arasındaki iliĢkinin
istatistiksel analizi iĢlemi sırasında izlenen adımlar
motivasyonlar ve kullanılan metotlar farklı baĢlıklar altında
açıklanmıĢtır.
Öncelikli olarak yapılan literatür taraması ile parmak izi
ile yüz arasında var olan iliĢkinin analizi için yapılan
çalıĢmalar ve bu çalıĢmaların sonuçlarının değerlendirilmesi
olmuĢtur. Bu amaçla mevcut literatür incelenmiĢtir [34].
Analiz öncesi ve sonrasındaki iĢlemler, çoklu biyometrik
özellik veri tabanının (ÇBVT) temin edilmesi, parmak izi ve
yüz biyometrik özelliklerinin öznitelik vektörlerinin
ÇBVT’deki gerçek kiĢiler ile eĢleĢtirilmesi, öznitelik
vektörlerinin daha önce belirtilen özelliklere göre
sınıflandırılması ve uygun analiz türünün belirlenerek analiz
sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması iĢlemleridir.
Ġki değiĢken arasındaki iliĢki hakkında dağılım grafikleri
genel bir bilgi vermekle beraber iliĢkinin miktarı konusunda
yorum yapılabilmesi için korelasyon katsayısının
hesaplanması gerekmektedir.
“r” harfiyle gösterilen korelasyon katsayısı -1 ile +1
arasındaki değerleri alır ( -1≤ r ≤+1 ) [35].
Olasılık kuramı ve istatistikte iki rastsal değiĢken
arasındaki doğrusal iliĢkinin yönünü ve gücünü belirlemede
korelasyon analiz yöntemi kullanılmaktadır. Pozitif ya da
negatif olmak üzere bir korelasyon yönü bir de korelasyon
derecesi olmalıdır [33-39]. Analiz edilecek değiĢkenlerin
bağımsız veya bağımlı olunması dikkate alınmaz. Dağılım
grafikleri iki değiĢken arasındaki iliĢki hakkında bir bilgi

vermekle birlikte iliĢkinin miktarı konusunda yorum
yapılabilmesi için katsayının hesaplanması gerekmektedir.
“r” harfiyle gösterilen ve -1 ile +1 arasında değer alan
korelasyon katsayı, değiĢkenler arasındaki iliĢkinin düzeyini
belirlerken rakamların mutlak büyüklüğüne bakmakta,
korelasyon yönü ise rakamların iĢaretiyle belirlenir. Pozitif
sonuç çıkması bir değiĢkene ait verilerin artmasıyla diğer
değiĢkeninde
verilerinin
artacağını
göstermektedir.
DeğiĢkene ait verilerin azalması halinde ise diğer
değiĢkeninde verileri azalmaktadır. ġu Ģekilde yorumlanır
ve değiĢkenler arasındaki iliĢki doğru yönlüdür. “r”
değerinin negatif olması ise; değiĢkene ait verinin artması
durumunda diğerinin azalması ya da değiĢkene ait verinin
azalması durumunda diğerinin artması anlamına gelir ve bu
durum değiĢkenler arasında ters bir iliĢki vardır biçiminde
yorumlanır [33].
Parmak izi öznitelik vektörlerinin oluĢturulması sırasında
kullanılan metodun çıktısı olarak elde edilecek olan nicelik
sınıflandırılmıĢ olan farklı yüz organlarının değerleri ile
farklı adımlarda korelasyon analizine tabi tutularak öznitelik
vektörlerinin herhangi bir yüz organı ile iliĢkili olup
olmadığının analiz edilmesi sağlanacaktır.
Ġstatistiksel analiz için kullanacağımız korelasyon
analizini parmak izi öznitelik vektörleri ile yüz organlarının
sınıflandırılması sayesinde elde edilmiĢ olan nicelikler
üzerinde uygulanacaktır. 2 nicel verinin değiĢimlerinin
korelasyon analizi yardımıyla en iyi pozitif ya da en iyi
negatifi
oluĢturup
oluĢturmadığının
tespitini
gerçekleĢtirmeye çalıĢılacaktır. 2 nicel veri herhangi bir
iliĢki kümesi içeriyorsa korelasyon analizi sayesinde bu
iliĢkili kısımları ayırt edip yüz organlarının hangisinin
değiĢiminin öznitelik vektörlerinin hangi veri kümesi seti ile
iliĢkili olduğunu saptanacaktır. Bu sayede gruplandırılmıĢ
olan yüz organlarının niceliksel karĢılıkları veri kümesi
halinde belirlenecektir. Yüz ve parmak izi biyometrik
ölçümlerini sayısallaĢtırıp iliĢkilendirdikten sonra oluĢan
iliĢkinin hangi yüzde ile doğruyu yansıttığının testi
yapılacaktır. Bu bağlamda iliĢkili olduğu düĢünülen
sayısallaĢtırılmıĢ parmak izi verilerini YSA ya girdi olarak
verip gruplandırıldıktan sonra sayısallaĢtırılmıĢ yüz
organlarının nicelleriyle karĢılaĢtırılması yapılacaktır. Bu
sayede ilgili olduğu düĢünülen sayısallaĢtırılmıĢ verilerin
doğruluğu tespit edilip oluĢan iliĢkinin uygulanabilirliği
saptanacaktır.
Yapılan iĢlem adımlarının ardından baĢarım durumuna
göre çeĢitli denemeler yapılarak parmak izi ve yüz
arasındaki biyometrik iliĢki sayısallaĢtırılacaktır.
VIII. SONUÇ
Bu çalıĢmada, parmak izi ile yüz arasında ki iliĢkinin
hangi mantıksal nedenlere dayandığı ve olası benzerliklerin
bulunması için parmak izi öznitelik vektörlerinin
çıkarılması ve yüz organlarının sınıflandırılması temelli bir
inceleme yapılmıĢtır. Sınıflandırma ve öznitelik vektörleri
çıkarmayla ilgili literatür taraması verilmiĢ ve yeni
yaklaĢımlar önerilmiĢtir. Önerilen metotların mantıksal
açıklamaları ilgili bölümlerde tartıĢılarak yüz organlarının
sınıflandırılmasında önerilen metot sayesinde matematiksel
temellere dayanan bir sınıflandırma öngörülmüĢtür. Parmak
izi ile yüz arasındaki iliĢkinin matematiksel analizi için
korelasyon
modelinin
kullanılması
sayesinde
sayısallaĢtırılmıĢ parmak izi vektörleriyle gruplandırılmıĢ
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yüz organlarının nicel olarak iliĢkisi saptanıp her yüz
organının değiĢimine karĢılık gelen parmak izi öznitelik
vektörlerinden oluĢan verilerin saptanması amaçlanmıĢtır.
ĠliĢkili olduğu saptanan bu verilerin ve yüz organları
arasındaki iliĢkinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti
için YSA da sayısallaĢtırılmıĢ parmak izi girdisine karĢı
oluĢan yüz organlarının nicel değerleri karĢılaĢtırılıp
doğruluk yüzdesinin hesaplanmasına ihtiyaç olduğu
tartıĢılmaktadır.
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Özet— Bu makalede kişilerin konum bildirimi yapmasına
olanak sağlayan sosyal ağların, savcılık soruşturmaları, teknik
takip ve izleme, suçun önlenmesi gibi adli süreçlerde nasıl
kullanılabileceğine yönelik yeni bir yaklaşım sunulmuştur.
Önerilen yöntem sayesinde takibe alınan ve suçla bağlantısı
olduğu düşünülen kişilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları yer
bildirimleri kullanılarak kişilerin sanal ve gerçek dünya
etkileşimlerinden coğrafi profillerinin çıkartılmasına yönelik bir
çalışma yapılmıştır. Elde edilen bulguları yorumlayan bir
uygulama tasarlanarak gerçek zamanlı haritalandırma ile kolluk
kuvvetlerinin analiz yapabilecekleri bir metodoloji önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler— Sosyal Ağ, Konum Bildirimi, Adli
Bilişim, Adli Takip, Soruşturma, Bilgisayar Güvenliği
Abstract— In this study, a new approach for location based
social networks is proposed for jurisdictional inquiries, forensic
analyzing and surveillance against criminal acts. The proposed
approach is based on analyzing crime locations which is called
geographic profiling. Investigation techniques are not well
defined in Digital Communication Platforms. Prosecutors try to
extract information from metadata of personal routines. This
paper presents a novel study on location based social networking
metadata extraction. The experimental results have shown that
this study can be used by law enforcement officers for observing
criminal behaviors with the help of real time mapping gathered
from social network applications.
Keywords— Social Network, Location Notification, Digital
Forensics, Surveillance, Investigation, Computer Security

Ġ

I. GĠRĠġ

NTERNET, günümüzde insan hayatının her alanına girmiĢ
ve birçok amaçla kullanıldığı gibi Ģüphesiz sosyal
iliĢkilerimiz için de bir dönüm noktası olmuĢtur. Ġnternet
bilgi edinme ve araĢtırma amaçlı kullanılabildiği gibi sosyal
çevreyle iletiĢim kurma, hızlı bilgi paylaĢımı yapma, yeni
arkadaĢlar edinme ve mevcut iletiĢim ağını geliĢtirme gibi
değiĢken amaçlarla da kullanabilmektedir. Bu istekler ve
gereksinimler dahilinde “insanların kendilerini tanımlayarak
oluĢturdukları profil bilgilerinin internet ortamında
paylaĢılmasına imkan sağlayan, bireylerin çevrimiçi olarak
birbirlerini tanımalarına ve sosyal iliĢkiler kurmalarına izin
veren ve aynı zamanda sisteme kayıtlı bulunan tüm
kullanıcıların birbirlerinden haberdar olmasını sağlayan
sanal topluluklar ” olarak tanımlanan sosyal ağlar kavramı
ortaya çıkmıĢtır [1, 3, 4].
Sosyal ağlar ortaya çıktığı ilk günden bu yana sadece
akademi ve endüstrinin ilgisini çekmekle kalmayıp aynı
zamanda dünyada en hızlı geliĢim gösteren ağ çeĢidi haline
de gelmiĢtir [4]. Sosyal ağların bu kadar hızlı geliĢmesi ve
kabul görmesinin sebepleri arasında kiĢilerin tanıdıkları
insanlarla daha kolay iletiĢim kurmalarını sağlaması,
tanımadığı insanlarla iletiĢim kurarak tanıĢmalarını

kolaylaĢtırması, kiĢilerin fiziksel ve sanal dünyalarında
duydukları sosyalleĢme ihtiyacını karĢılaması ve ekonomik
açıdan iletiĢim maliyetini düĢürmesi gibi hususlar yer
almaktadır [4, 5].
Fakat sosyal ağlar kiĢilere hızlı bilgi paylaĢımı sunma,
eski arkadaĢlarını bulma ve hatta yeni arkadaĢlar edinme gibi
birçok üstünlükler sunuyor olsa da kiĢisel bilgilerin gizliliği
ve güvenliği açısından birçok tehdidi de beraberinde
getirmektedir [6, 7]. Sosyal ağların dezavantajlarından biri
olan ve günümüzde en çok tartıĢılan özelliği gerçek dünya
ile sanal dünya arasındaki boĢluğu her geçen gün bir kat
daha artırarak kiĢilerin sosyal yaĢam anlayıĢına zarar
vermesidir. Sosyal ağların sahip olduğu bu eksiklikten yola
çıkılarak kiĢilerin fiziksel dünyalarında bulundukları yerleri,
sanal ortama taĢımalarına imkân tanıyan ve bahsedilen
ortamlar arasındaki boĢluğu kapatmaya yarayan yeni nesil
sosyal ağlar ortaya çıkmıĢtır. Son 5 yılda geliĢimine hız
verilerek kullanıcıların bulundukları konum bilgilerini,
gerçek zamanlı olarak internet üzerinden bildirmelerine
olanak sağlayan bu yapılara “konum tabanlı sosyal ağlar” adı
verilmiĢtir [3, 6]. Bu servisler aynı yerde bulunan insanlar
arasında dayanıĢmanın sağlanmasında etkili olduğu kadar,
kiĢilerin bulunduğu yerlerden çıkarım yapılarak ilgi,
davranıĢ ve aktivite anlayıĢları hakkında bilgi sahibi
olunmasına da imkân sağlamaktadır [3]. Günümüzde
kullanımda olan birçok konum-tabanlı sosyal ağ
bulunmaktadır. Gelecekte bu servislerin sayılarının hızla
artması beklenmektedir. Tablo 1‟de 2010 yılından itibaren
geliĢmekte olan konum tabanlı sosyal ağ sitelerine ait
özellikler karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir [8].
Bilgi akıĢının birçok platform ile gerçekleĢtirilebildiği
günümüzde bilginin korunması ve güvenliğinin sağlanması
önemli bir husus olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bilgi
güvenliği; bilgiye sürekli olarak eriĢimin sağlandığı bir bilgi
ortamda, bilginin göndericisinden alıcısına kadar taĢınması
sırasında ve saklanması esnasında gizlilik içerisinde,
bütünlüğü bozulmadan, değiĢikliğe uğramadan ve izinsiz
eriĢimlerden sakınılarak iletilmesi süreci ve güvenli bir bilgi
iĢleme platformu oluĢturma çabalarının tümü olarak ifade
edilmektedir [9]. Bu nedenle konum tabanlı sosyal ağlarda
güvenliğinin sağlanması ve kiĢilerin gizliliğinin korunması
gerekmektedir. Bu kapsamda 2010 yılından itibaren
geliĢmekte olan konum tabanlı sosyal ağ sitelerine ait
güvenlik özelliklerinin neler olabileceği değerlendirilmiĢtir.
2012 yılında Yavanoğlu ve arkadaĢları tarafından yapılan
çalıĢmada ele alınan sosyal ağ güvenlik özellikleri temel
alınarak konum tabanlı sosyal ağlar için bu özellikler
incelenmiĢtir [10].
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Bu çalıĢmanın, II. bölümünde literatürde yapılan
çalıĢmalar incelenmiĢ ve çalıĢmaların özeti sunulmuĢ, III.
bölümünde önerilen metodoloji tanıtılmıĢ, IV. ve son
bölümlerde ise elde edilen sonuçlar değerlendirilmiĢtir.
II. LĠTERATÜR ÇALIġMASI
Li ve Chen tarafından yapılan bir çalıĢmada [11] konum
bildirimi yapılmasına olanak sağlayan mekanizmalar
tanımlanarak sosyal ağ paylaĢımları tartıĢılmıĢtır.
Kullanıcıların gerçek ve sanal dünyaları arasında köprü
görevi gören bu servisler tanımlanarak konum algılama ve
paylaĢma özellikleri arasında kapsamlı bir değerlendirme
yapılmıĢtır. Ayrıca kullanıcılar tarafından yapılan sosyal
konum bildirimleri ticari amaçlı bir sosyal ağ Ģirketinden
alınarak analiz edilmiĢtir. Yazarlar çalıĢma sonucunda,
kiĢilerin özel hayatın gizliliği konusundaki hassasiyetlerinin
yaĢ, cinsiyet, hareketlilik ve coğrafi bölge gibi etkenlerle
yakından iliĢkili olduğu soncuna varmıĢlardır.
He ve arkadaĢları tarafından yapılan bir çalıĢmada [12]
Foursquare ve Gowalla gibi konum tabanlı sosyal ağlarda
kiĢilerin bilinçli olarak yaptıkları sahte konum bildirimleri
incelenmiĢtir. Yazarlar, kiĢilerin sahte konum bildirimi
yapmalarına sebep olan davranıĢların büyük oranda, daha
fazla kullanıcıya sahip olmak isteyen ve yer bildirimlerine
sanal veya gerçek ödüller sunan servis sağlayıcılarının etkili
olduğunu değerlendirmiĢtir. Ayrıca, sahte konum
bildirimlerine karĢı sistemlerin konum doğrulama
mekanizmalarının
iyileĢtirilmesine
yönelik
öneriler
sunularak profil tarama analizleriyle sınırlandırma
yöntemlerinin kullanılabileceği vurgulanmıĢtır.
Paulsen tarafından yapılan bir çalıĢmada [13] coğrafi
profil çıkartma metotlarının suçluların konum tespitinde
kullanılmasının baĢarımları tartıĢılmıĢtır. Suçluların konum
tespiti için mekânsal dağıtım metotlarından ve kiĢilerin
sezgisel tahminlerinden faydalanılarak elde edilen sonuçlar
RIGEL, DRAGNET ve Crimestat gibi karmaĢık
algoritmaların ürettiği sonuçlarla kıyaslanmıĢtır. Sonuç
olarak, kiĢilerin tahmin ve yargıları ile mekânsal dağıtım
metotlarının, karmaĢık algoritma tabanlı metotlarla benzer
sonuçlar ürettiği görülmüĢtür.
Snook ve arkadaĢları tarafından yapılan bir çalıĢmada [14]
suçluların yer tespiti konusunda kiĢilerin yaptığı tahminlerin
ne kadar doğru olabileceği problemi ele alınmıĢtır. Bu
kapsamda 215 kiĢinin katılımıyla gerçekleĢtirilen deneyde,
kiĢilere yaptırılan tahmin sonuçları ile suçlu yer tespitinde
kullanılan istatistiksel (aktüeryal) tekniklerin sonuçları
kıyaslanmıĢtır. Elde edilen veriler „Circle‟ ve „Decay‟
buluĢsal yöntemleri ile (heuristics) değerlendirildikten sonra,
kiĢilerin yer tahmini konusunda teknik metotlar kadar
baĢarılı oldukları görülmüĢtür.
Harries ve LeBeau tarafından yapılan çalıĢmada [15] „suç
iĢlenen yerlerin analizi yapılarak en çok suç iĢlenen
bölgelerin tespit edilmesi‟ olarak tanımlanan Coğrafi
Profilleme (Geographic Profiling) yöntemi üzerinde
durulmuĢtur. Bu alanda kullanılan yöntemlere ve karĢılaĢılan
kısıtlara değinilmiĢtir. Ayrıca, bu süreçte daha iyi sonuçlara
ulaĢabilmek için neler yapılması gerektiği tartıĢılmıĢtır. Elde
edilen sonuçlar, iĢlenen suç sayısı arttıkça Coğrafi
Profilleme sürecinin daha iyi sonuçlar verdiği ve zaman ve

mekânsal bağlamda daha iyi sınıflandırma yapılabileceği
yönündedir.
Bennell ve arkadaĢları tarafından yapılan diğer bir
çalıĢmada [16], Coğrafi Profilleme iĢleminde kullanılan
çeĢitli stratejilerden bahsedilmiĢtir. Bunlar arasından
mekanik tekniklerin kullanılmasıyla gerçekleĢtirilen
istatistiksel stratejiler ile tamamen kiĢilerin tecrübelerine
dayanarak yaptıkları hissi tahminleri içeren klinik stratejiler
karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen bulgular Coğrafi Profilleme
iĢleminde kullanılan istatistiksel tekniklerin ürettiği
sonuçların doğruluğunu bir kez daha kanıtlarken, hızlı ve
gerçekçi sonuçlar üreten klinik yöntemlerin de bu alandaki
baĢarısının
yadsınamayacak
ölçüde
olduğunu
göstermektedir.
Levine tarafından yapılan çalıĢmada [17] kolluk
kuvvetlerine suç haritalama (Crime Mapping) iĢleminde
yardımcı olması amacıyla Crimestat programı geliĢtirilmiĢtir.
Kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan bu uygulama, adli
makamlardan suçun iĢlendiği yer bilgisini alarak, ilgili
bölgenin suç istatistiğini grafiksel olarak birimlere
sunmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre uygulamanın, en
çok suçun iĢlendiği bölge (Hot Spot) analizi, suçun iĢlendiği
mekan ve zaman iliĢkisi ve mekansal otokorelasyon
(aoutocorrelation)
iĢlemlerindeki
performansı
değerlendirilerek kolluk kuvvetlerinin ve araĢtırmacıların
yükünü oldukça hafifletecek Ģekilde baĢarılı sonuçlar elde
ettiği görülmüĢtür.
Literatürde bulunan konum tabanlı sosyal ağlar ve bu
ağlara ait 7 özellik temel alınarak yapılan karĢılaĢtırma
Tablo 1‟de verilmiĢtir. Tablodan da görülebileceği gibi
belirtilen özelliklerin pek çoğunun karĢılaĢtırılan 4 ana
sosyal ağ sitesinde desteklendiği görülmektedir.
Noulas ve arkadaĢları tarafından yapılan bir çalıĢmada ise
[18], araĢtırmacıların hareketlilik (mobility) konusunda daha
kapsamlı bir anlayıĢ kazanabilmeleri için konum tabanlı
sosyal
ağlardan
elde
edilen
verilerden
nasıl
faydalanabileceği araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında
sosyal ağlarda geniĢ bir kullanıcı kitlesi bulunan Foursquare
ağının veri seti kullanılmıĢtır. Yazarlar, önerdikleri metot ile
kullanıcı konum bildirimlerini analiz ederek kiĢilerin günlük
ve
haftalık
rutinlerini
göstermiĢlerdir.
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Tablo 1: Konum tabanlı sosyal ağ siteleri ve bu sitelere ait özellikler
Foursquare [19]

Yelp [20]

Facebook Places [21]

YaklaĢık kullanıcı
sayısı

8 Milyon (2011)

100 Milyon (2013)

200 Milyon (2011)

API desteği

Var

Var

Var

Var

Destekleyen
platformlar

iPhone, Android,
Blackberyy, Palm,
Ovi Nokia, WebOS,
Symbian, Series 40
ve Meego, Windows
Phone

iPhone, Android,
Blackberry, Windows
Phone 7, Palm Pre

iPhone, Android, Nokia,
Palm, Blackberry,
Windows, Sidekick, Sony
and INQ

iPhone, Android, BlackBerry OS,
Windows Mobile, and Symbian S60

Kullanıcıya
sunulan kazançlar

Kuponlar ve yapılan
yer bildirimlerine
bağlı olarak sunulan
ücretsiz hediyeler

Kuponlar, mekânlar
hakkında yapılmıĢ
detaylı
değerlendirmeler ve
oylama sonuçları

Bulunulan mekânları
fotoğraf ile etiketleme,
mekân sahiplerinin
yapılan yer bildirimleri
karĢılığında sunduğu
ödüller

Mekân sahiplerinin sürekli olarak
yapılan yer bildirimleri karĢılığında
sunduğu ödüller

Kısa açıklama

Kullanıcılara konum
bilgilerini
arkadaĢlarıyla
paylaĢma ve
böylelikle puan
kazanma imkanı
sunar.

Kullanıcılara yer
bildirimi yapma
fırsatı da tanıyan
konum analizi amaçlı
bir web sitesidir.

Kullanıcılara geçmiĢte ve
Ģu anda nerede
olduklarını, ve aynı
zamanda gelecekte nerede
olacaklarını bildirme
imkanı sunar.

Kullanıcılara arkadaĢlarının
bulundukları konumları bir harita
üzerinden bulma imkanı sağlar.

Diğer sosyal
ağlarla
entegrasyonu

Facebook ve Twitter

Facebook ve Twitter

Facebook

U/D

Coğrafik kullanım
durumu

Dünya çapında 56
ülke

Dünya çapında 19
ülke

Dünya çapında 25‟in
üzerinde ülke

Dünya çapında 50‟nin üzerinde ülke

Cheng ve arkadaĢlarının yaptığı bir çalıĢmada [23],
insanların konum tabanlı sosyal ağ kullanımının sosyal ve
zamansal özellikleri incelenmiĢtir. Gelecekte mobil ve
lokasyon tabanlı servislerin oluĢturulmasında, trafik
tahminlerinde ve kent planlamasında kullanılmak üzere,
kiĢilerin hareketlilik rutinlerinin (Mobility Pattern) nasıl
olduğu, konum tabanlı sosyal ağlardan elde edilen veriler
yardımıyla değerlendirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre,
coğrafi ve ekonomik kısıtların kiĢilerin hareketlilik
rutinlerini ve sosyal statülerini etkilediği görülmüĢtür.
Ayrıca, kiĢilerin yer bildirimleriyle birlikte bulundukları
mekân hakkında yaptığı yorumlar, bağlamsal ve duygusal
açıdan değerlendirildiğinde insanların bu servisleri neden
kullandıkları ve nasıl etkileĢim halinde oldukları konusunda
daha detaylı bilgi elde edilebileceği sonucuna varılmıĢtır.
Fusco ve arkadaĢları tarafından yapılan bir çalıĢmada ise
[24], konum tabanlı sosyal ağların toplumdaki rolü ve
arkadaĢların birbirlerine duydukları güven duygusu
üzerindeki etkisi değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada gerekli
olacak veriyi toplamak için belirli bir insan grubu üzerinde
anket çalıĢması yapılmıĢtır ve verileri analiz etmek için nitel
bir yöntem kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar, konum
tabanlı sosyal ağların kiĢilerin birbirlerine duydukları güven
üzerinde tehdit teĢkil ettiği ve ayrıca kullanıcıların güvenliği
açısından bu servislerin daha güvenilir ve sağlam geliĢtirilip
uygulanması yönündedir.
Quercia ve arkadaĢları tarafından yapılan çalıĢmada [25],
kullanıcıların anlık iletiler yayınlayabildikleri bir sosyal
paylaĢım sitesi olan Twitter‟daki veriler kullanılarak bu

Google Latitude [22]
10 Milyon (2011)

servisin kullanıcılarının karakteristik özellikleri tahmin
edilmeye çalıĢılmıĢtır. 335 twitter kullanıcısının yayınladığı
tweetler değerlendirilerek bu tweetlerin taĢıdığı kiĢisel
bilgiler analiz edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar, twitter‟daki
popüler ve etkili kullanıcıların çoğunun duygusal olarak dıĢa
dönük ve hayal gücü kuvvetli insanlar oldukları yönündedir.
Ayrıca, bir kullanıcının „takip edilen‟, „takipçi‟ ve „tweet‟
listesinin bilinmesiyle o kiĢinin açıklık, dürüstlük, dıĢa
dönüklük, geçimlilik ve sinirlilik gibi 5 önemli karakteristik
özelliğinin tahmin edilebileceği elde edilen sonuçlar
arasındadır.
Ziv ve Mulloth tarafından yapılan diğer bir çalıĢmada
[26], mobil ortamlarda kullanılan sosyal ağların geliĢimi ve
yaygınlaĢma
süreci
incelenmiĢtir.
Bu servislerin,
kullanıcılarının yanı sıra içerik sağlayıcıları, teknoloji
Ģirketleri ve pazarlama firmalarının üzerindeki etkileri de
değerlendirilmiĢtir. Ayrıca, New York‟da en çok kullanılan
ve kullanıcılara konum tabanlı ve mobil sosyal ağ hizmeti
sunan Dodgeball üzerinde bir durum analizi (case study)
gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar, bu tür sosyal
servislerin henüz geliĢiminin baĢında olduklarını fakat
ileride insan hayatının her alanında daha etkin bir rol
oynayacağını göstermektedir.
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Literatürde teknik takip ve izleme, coğrafi profil çıkarma ve
suç tespiti alanında yapılan çalıĢmalar değerlendirildiğinde
coğrafi metotlardan yazılımlara, psikolojik testlerden sosyal
ağlara kadar birçok farklı metodun kullanıldığı görülmüĢtür.
Fakat günümüzde oldukça yaygın kullanılan ve kiĢilerin
hareketlilik rutinlerini destekleyen konum tabanlı sosyal
ağların adli biliĢim alanında teknik takip amaçlı
kullanılabileceğini öngören bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu
kapsamda konum tabanlı sosyal ağlarda yapılan yer
bildirimlerinin suçluların takibi ve tespiti alanında nasıl
kullanılabileceğini açığa çıkaran ve tarafımızdan önerilen bu
metodoloji literatüre yeni bir bakıĢ açısı kazandırarak bu
alanda yapılan ilk çalıĢma özelliğini taĢımaktadır.

iliĢkilendirilerek, harita üzerinde farklı zaman dilimleri
farklı renklerle gösterilecek Ģekilde yetkililere sunulur.
7) Görsel olarak ifade edilen veriler, kiĢiler hakkında tarih,
saat ve konum tabanlı davranıĢ analizi yapılmasına olanak
sağlayarak kolluk kuvvetlerine suçlu profili çıkarmada
yardımcı olmak üzere sunulur.

Savcılık Teknik
Takip Talebi

III. ÖNERĠLEN YAKLAġIM
Bu makale çalıĢmasında, hakkında suç duyurusu bulunan bir
kiĢinin teknik takibinin yapılabilmesi için yeni bir yöntem
önerilmiĢtir. Önerilen yöntem ile kolluk kuvvetleri, savcılık
tarafından hakkında teknik takip talebi bulunan kiĢiyi
yazılımsal olarak izleyebileceklerdir. Ayrıca geliĢtirilen
yöntem sayesinde, kolluk kuvvetlerinin suçlu profili
belirlemede yaĢadığı zorluklar azaltılarak bu süreçte harcanan
zamanın
minimize
edilmesi
de
hedeflenmektedir.
GerçekleĢtirilen uygulamanın teknik takip sürecinde
kullanılabilmesi için kiĢinin kullandığı bir Twitter hesabının
olması gerekmektedir. Bu makale çalıĢmasında teknik takibe
alınacak kiĢinin Twitter üzerinden yayınladığı Foursquare
konum bildirimleri değerlendirmeye alınmıĢtır. Hakkında
teknik takip talebi bulunan kiĢinin Twitter sosyal ağında
kullandığı kullanıcı adına eriĢildikten sonra, bu bilgi
geliĢtirilen yazılıma girdi olarak verilerek o kiĢinin belirli
zaman aralıklarında bulunduğu yerler gerçek zamanlı
haritalandırma ile görsel bir biçimde yetkililere sunulmaktadır.
GeliĢtirilen sistemde Twitter Developers tarafından sağlanan
izin ölçüsünde Twitter REST API kullanılmıĢtır. Buradan
sağlanan kütüphanelerin Java‟ya entegre edilmesiyle sistem
geliĢtirilmiĢtir. ġekil 1‟de akıĢ diyagramı verilen yöntemin
adımları aĢağıda sırasıyla sunulmuĢtur.
1) Savcılık tarafından hakkında teknik takip talebi bulunan
kiĢinin Twitter sosyal paylaĢım ağına ait hesabı
değerlendirmeye tabi tutularak bu ağda kullandığı
kullanıcı adı (screen name) tespit edilir.
2) Tespit edilen kullanıcı adı geliĢtirilen yazılıma girdi
olarak sunulur.
3) KiĢinin bu hesaptan yayınladığı belirli sayıdaki tweet
sistem tarafından çekilir ve tweet çözümleme iĢlemi
baĢlatılır.
4) Yayınlanan tweetler arasından, içerisinde Foursquare
konum bildirimi bağlantısı bulunanlar ayrıĢtırılarak bu
bağlantının içerdiği adres ve mekan bilgileri sistem
tarafından belirlenir.
5) Konum bilgileri kullanılarak belirlenen mekan Google
Haritalar üzerinden iĢaretlenir.
6) ĠĢaretlenen bölgeler, izlemeye alınan kiĢinin günün hangi
saat dilimlerinde o mekânda bulunduğu bilgisiyle

Twitter

Tweet Çözümleme

Foursquare

Foursquare
Tweetlerinin
Alınması

Adres ve Mekanın
Belirlenmesi

Google Haritalar
Üzerinde Adresin
Gösterilmesi

Tarih, Saat,
Konum Tabanlı
Davranış Analizi

ġekil 1: GeliĢtirilen yazılıma ait akıĢ diyagramı

ġekil 2‟de bir konum tabanlı sosyal ağ kullanıcısının yaptığı
yer bildirimlerini, belirtilen sosyal ağ hesabından çekerek
harita üzerinde gösteren yazılımın ürettiği çıktı görülmektedir.
KiĢinin bir gün içerisinde 00:00-08:00 saatleri arasında
bulunduğu yerler kırmızı, 08:00-16:00 saatleri arasında
bulunduğu yerler mavi ve 16:00-00:00 arasında bulunulan
yerler sarı iĢaretlerle temsil edilmek üzere çoklu iĢaretleme ile
harita üzerinde gösterilerek yapılan analiz iĢlemi daha özellikli
hale getirilmiĢtir.
Önerilen bu metot ile konum tabanlı sosyal ağların adli
biliĢimde teknik takip amacıyla kullanılabileceği gösterilerek
literatürde bu alanda var olan eksiklik giderilmeye
çalıĢılmıĢtır.
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bilgileri ile birleĢtirilerek Google Haritalar üzerinden görsel
bir Ģekilde ifade edilmektedir.

ġekil 2: Konum bildirimlerinin harita üzerinde çoklu gösterimi

IV. SONUÇ VE TARTIġMA
Bu makale çalıĢmasında önerilen sistemin en önemli özelliği
konum tabanlı sosyal paylaĢım ağlarının teknik takip amacıyla
nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Bunun yanında dikkatli
kullanılmaz ise de sosyal ağların kiĢilerin özel hayatını nasıl
ihlal edebileceği gözler önüne serilmeye çalıĢılmıĢtır.
Bu çalıĢmada geliĢtirilen ve baĢarıyla sunulan Teknik Takip
sisteminde;
 Günümüzde sıklıkla kullanılan sosyal ağların kiĢiler
hakkında ne gibi bilgiler taĢıdığı,
 Bunlar arasından Konum Tabanlı Sosyal Ağların
sunduğu hizmetlerin, teknik takip amacıyla nasıl
kullanılabileceği,
 Kullanıcılar tarafından sosyal ağlarda paylaĢılan
bilgilerin kiĢilerin gizliliğini ne ölçüde ihlal ettiği,
 Ülkemizde ve dünyada teknik takip sistemlerine yönelik
yeterli çalıĢma bulunmadığı ve bu çalıĢmanın bütün
çalıĢmaların önünü açacağı,
 Literatürde sosyal ağların tehditleri ve güvenliği üzerine
birçok çalıĢma bulunmasına rağmen konum tabanlı
sosyal ağlara bilgi güvenliği bakıĢ açısıyla yapılan
değerlendirmelerin yetersiz olduğu görülmüĢtür.
Bu çalıĢma sonucunda geliĢtirilen sistem ile kolluk
kuvvetleri tarafından teknik takibe alınan ve suçlu profili
çıkarılmaya çalıĢılan Twitter kullanıcılarının belirtilen sosyal
ağdaki kullanıcı adları tespit edilerek sisteme girdi olarak
sunulmaktadır. Teknik olarak izlenen kiĢilerin yayınladığı
tweetler analiz edilerek bunlar arasından Foursquare konum
bildirimleri sistem tarafından ayrıĢtırılmaktadır. Son olarak
belirlenen konum bildirimi tweetlerinin içerdiği bağlantılara
gidilerek belirtilen mekana ait adres ve açıklama gibi bilgiler
alınmaktadır ve kiĢinin o mekanda bulunduğu tarih ve saat

ġekil 3:Bir konum bildiriminin harita üzerinde gerçek zamanlı
gösterimi

Bu çalıĢmanın, teknik takip sürecinde bulunan kolluk
kuvvetlerinin iĢini kolaylaĢtırarak harcanan zamanı minimize
edeceği ve bu kapsamda karĢılaĢılan birçok problemin
çözümüne
büyük
ölçüde
katkılar
sağlayacağı
değerlendirilmektedir. Sosyal ağlarda yapılan paylaĢımların
kiĢilerin yaĢantıları ve profilleri hakkında önemli bilgiler
içerdiği ve bu bilgilerin çoğu alanda olduğu gibi adli biliĢim
alanında da kullanılabileceği bakıĢ açısı kazandırılmıĢtır.
Ayrıca geliĢtirilen sistemin, diğer sosyal ağlara (Yelp,
Facebook Places, vs.) entegrasyonun geliĢtirilmesi fikrine
öncülük etmesi beklenen sonuçlar arasındadır.
GerçekleĢtirilen bu çalıĢmanın, konum tabanlı sosyal ağları
kullanan kiĢi ve kurumların bu sistemleri kullanmadan önce
bilgi güvenliği bakıĢ açısıyla yapıyı tekrar değerlendirmeleri
ve ondan sonra kullanmalarının daha yerinde bir karar olacağı
değerlendirilmektedir.
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Sahtecilik Denetimi Tekniklerine Genel Bir
Bakış: Kredi Kartı
Yasemin GÜLTEPE
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu/Türkiye, yasemingultepe@kastamonu.edu.tr
Abstract— Credit card fraud is proportionally increasing
with the widespread usage of credit card. Fraud control follows
to credit card owners or his spending behaviors. Thus, effective
credit card fraud detection systems are precaution for against
to counterfeiting and fraud. Data Mining, Machine Learning,
Sequence Alignment, Fuzzy Logic, Genetic Programming,
Artificial Intelligence, Statistics, etc., are successfully using for
credit card fraud detection and prevention in many business
areas. The aim of this study an investigation of various
techniques used in credit card fraud detection. Benefits of
credit card fraud detection systems are minimizing to losses of
originate from fraud.
Keywords— Credit card fraud, Credit card fraud detection
methods.

I. GİRİŞ
REDİ kartları, bankacılık sektörü içerisinde hızla
büyüyen hizmetlerden biridir. Kredi kartı ile yapılan
işlem sayısı arttıkça olabilecek sahtecilik olayı da
artmaktadır. Özellikle kredi kartı sahtekarlığı birçok e-ticaret
ödeme sistemleri için önemli bir problemdir. Kredi kartı
bilgilerini ele geçirmek son derece kolaydır.
Sahteciliğin hızla artmasından dolayı kredi kart
kullanımında sahtecilik tespiti için veri madenciliği
teknikleri (birliktelik kuralları, sınıflandırma vb.) yapay zekâ
ve istatistiksel teknikler etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Çalışmanın
ikinci
bölümünde
sahtecilik
çeşitleri
anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde içerisinde kredi kartı
sahtecilik tespitinde kullanılan teknikler anlatılmaktadır.
Dördüncü bölümde ise literatürdeki önceki çalışmaların
sonuçları hakkında değerlendirme yer almaktadır.

K

II. SAHTECİLİK ÇEŞİTLERİ
Bu bölümde sahtecilik çeşitleri hakkında bilgiler
verilmiştir. Sahtecilik çeşitleri olarak kredi kart sahteciliği,
telekomünikasyon sahteciliği, bilgisayara sızma, sahte kart
sahteciliği, uygulama sahteciliği ve davranışsal sahteciliği
sayılabilir [1].
A. Kredi Kartı Sahteciliği
Kredi kartı sahteciliği, fiziksel sahtecilik ve sanal
sahtecilik olarak ikiye ayrılabilir. Fiziksel sahtecilik
genellikle kredi kartının fiziksel olarak çalınmasıyla
gerçekleştirilir. İkinci tip olan sanal kredi kartı sahtecilikte
telefon veya web ortamından herhangi bir imza gerek
olmaksızın sadece kartın bilgileri (kart numarası, son
kullanma tarihi, güvenlik kodu, vs.) gerekmektedir. Kredi
kartının çok kullanıldığı bir ortamda kredi kartı sahtecilik
denetim sistemleri gündeme gelmektedir. Kredi kartı
sahtecilik denetimi, yasal veya yasal olmayan yollar ile

yapılan işlemleri tanımlama sürecidir. Kredi kart sahteciliği
üç alt kategoride sınıflandırılabilir. Bunlar: kart ile ilgili
sahtecilik (çalıntı kredi kartı kullanarak veya kredi kartı
bilgilerinin kopyalanarak kullanımı, hesabın ele geçmesi
vb.), üye işyeri (merchant) ile ilgili sahtecilik ve internet
dolandırıcılığı (site kopyalama, kredi kartını sahte olarak
üretme vb.) [2].
B. Telekomünikasyon Sahteciliği
Veri ağları ya da cep telefonu gibi hizmetlerin yetkisiz
kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu tür sahtecilik,
lokalizasyon tehlikesinin küçük olması, özellikle özel
ekipman gerekmemesi gibi özellikler nedeniyle cazip hale
gelmektedir. Telekomünikasyon sahteciliğin belirlenmesi ve
yönetimi için değişik teknikler kullanılmaktadır. Bunlar:
sahte verinin yarı-otomatik olarak incelenmesinde kullanılan
teknikler, istatiksel analiz ile kural tabanlı uzman sistemler
ve yapay sinir ağları teknikleri sıralanabilir.
C. Bilgisayara Sızma
Bilgisayarın gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini ihlal
etmek için yapılan işlemlerdir. Sisteme kullanıcının isteği ve
bilgisi dışında giren kötü niyetli yazılımlar kullanılarak
bilgisayara sızma gerçekleşmektedir. Bilgisayara sızma üç
kategoride sınıflandırılmaktadır. Bunlar sırasıyla, hatalı
sızmalar, ağ sızmaları ve pasif sızmalardır. Bilgisayar
sızmasını tespit etmek için desen tanıma (iki özellik
vektörünü karşılaştırmak) ve anormallik bulma teknikleri
(istatistiksel, uzaklık tabanlı, kümeleme tabanlı vb.)
kullanılır.
D. Sahte Kart Sahteciliği
Sahte kart sahteciliği, fiziksel olarak kartın olmadığı
durumlarda oluşmaktadır. Gerçek kredi kartı bilgileri mail,
telefon, internet vb. şekillerde elde edilerek, sahte bir kartın
üzerine kopyalanarak işlem yapılmaktadır.
E. Uygulama Sahteciliği
Sistemi kötüye kullanarak kredi kartı verilerini kopyalama
yöntemidir. Uygulama sahteciliğini ortaya çıkarması
kimlik sahteciliğin belirlenmesi ile sınıflandırılmaktadır.
Bu sahtecilik yönteminin engellenmesi için kart sahibi
bilgilerini koruyan ekstra güvenlik uygulamaları
geliştirilmektedir.
F. Davranışsal Sahtecilik
Davranışsal sahtecilik, harcalamalar kart sahibin olmadığı
durumlarda ve kart bilgilerinin hileli yollar elde edilmesi
durumlarında meydana gelmektedir.
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III. KREDİ KARTI SAHTECİLİK TESPİTİNDE KULLANILAN
TEKNİKLER
Her yıl kredi kartı sahteciliğinin etkileyici şekilde
büyümesinden dolayı sahteciliği önlemek için birçok iş
alanında teknikler kullanılarak sahtecilik önleme sistemleri
geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Günümüzde büyük
miktardaki verileri işleyebilen tekniklerin kullanılması
önemlidir. Büyük miktarlardaki verinin içinden geleceği
tahmin edilmesinde yardımcı olacak anlamlı ve yararlı
bağlantıların ve kuralların bilgisayar programları aracılığıyla
aranması ve analizi; veri madenciliği teknikleri (birliktelik
kuralları, sınıflandırma vb.), yapay zeka ve istatistiksel
teknikler ile yapılmaktadır [3].
Veri madenciliği, büyük boyuttaki veriden kuruluşların
daha iyi kararlar almalarına yardımcı olan ve gelecek için
bilgileri keşfetme sürecidir. Kredi kartı başvuru aşamasında
sahtecilik tespiti için veri madenciliği modelleri başarıyla
kullanılmaktadır. Veri madenciliği modelleri, öngörüsel ve
tanımsal olarak ikiye ayrılmaktadır. Öngörüsel modellerde,
sonuçları bilinen verilerden bir model geliştirilmesi ve
sonrasında kurulan bu modelden yararlanılarak sonuçları
bilinmeyen veri kümeleri için sonuç değerler tahmin
edilmektedir. Tanımsal modellerde ise karar vermeye
rehberlik etmede kullanılabilecek mevcut verilerdeki
örüntülerin tanımlanması sağlanmaktadır [4].
Kredi kartı sahtecilik denetim sistemi için yapay sinir ağı
tasarlamada denetimsiz öğrenme (unsupervised learning)
metodu kullanılmaktadır. Denetimsiz öğrenme, yapay sinir
ağının dışarıdan herhangi bir etki olmaksızın örneklerin
gözlenmesi ve bu örneklerin özellikleri arasındaki
benzerlikler
kullanılarak
sınıfların
tanımlanması
amaçlanmaktadır. Kredi kart sahteciliğinin denetimi için iki
tip yapay sinir ağları kullanılmaktadır: BPNN ve SOMNN
[5].
En çok kullanılan yapay sinir ağı, Geri Yayılımlı Sinir
Ağları (Back Propagation Neural Network, BPNN) olarak
bilinendir. Geri yayılımlı sinir ağı, tahmin ve sınıflandırma
işlemlerinde elde edilen sonuçlar sebebiyle sinir ağının
eğitimi için tercih edilmektedir. Ağın eğitilmesinde
kullanılacak veriler bağımlı ve bağımsız değişkenleri
içermelidir. Verilerin bir kısmı ağın eğitimi için bir kısmı da
eğitilen ağın testi için kullanılır [6].
Diğer bir yapay sinir ağı türü olan Özdüzenleyici Harita
Yapay Sinir Ağı (Self-Organizing Map Neural NetworkSOMNN) tekniği kullanılarak birbiriyle ilişkili olan büyük
boyutlardaki girdiler; en iyi şekilde sınıflandırılarak, müşteri
davranışları yorumlanmış, süzülmüş ve kayıtların sapmaları
analiz edilerek şüpheli olan kayıtlar ortaya çıkarılmıştır. Bu
yöntemde kullanılan yapay sinir ağları, denetimsiz öğrenme
algoritması kullanılarak oluşturulmuştur [2].
Bayes (Bayesian) ağları, veri madenciliğinde kullanılan
istatistiksel tekniklerdir. Belirsizlik taşıyan herhangi bir
durumun modelinin oluşturularak, bu durumla ilgili evrensel
doğrular ve gerçekçi gözlemler kullanılarak belli sonuçlar
üretilmesini sağlar. Bayes kuralının hedefi, verilen bir
vektördeki belirli bir ayrık sınıf değişken değerini tahmin
etmektir. Sam vd. [7] çalışmasında kredi kartı sahtecilik
denetimi için bayes ağlarını kullanmışlardır. Kredi kartı
kullanıcı davranışlarını tanımlamak iki bayes ağı

geliştirilmiştir. Birinci ağ, sahte kullanıcıların davranışlarını
modellemektedir. İkincisi ise; gerçek kullanıcının
davranışlarını modellemektedir.
Sahtecilik denetiminde kullanılan diğer veri madenciliği
yöntemleri olarak, birliktelik kuralları ve sınıflandırma örnek
olarak verilebilir. Birliktelik kuraları, veriler arasındaki
birlikteliklerin, ilişkilerin ve bağlantıların kurallar halinde
bulunması işlemidir. Kredi kartı ile yapılan gerçek ve sahte
işlemleri içeren veri seti üzerinden birliktelik kuralları
modelenmektedir. Ayrıca sahtecilik analiz işlemlerine
uygulanan risk analizleri kriteri ile buradaki sonuçlar
karşılaştırılır.
Değişik problemleri çözmek için Saklı Markov Model
(Hidden Markov Model, HMM) istatistiksel araç
kullanılmaktadır. Kredi kart sahteciliği denetimi, işlem
süresince (herhangi bir t anında) saklı markov model
kullanılarak yapılmaktadır. Saklı markov modeli, eğitim seti
kümelerini yaratmaktadır ve kart sahibinin harcama profili
tanımlamaktadır. Sahtecilik denetim sistemi tarafından
alışverişte satın alınanların sayısı ve çeşitliliği
bilinmemektedir. Fakat sahtecilik denetim sistemi sadece
satın alınanların miktarı ile ilgilenmektedir, çünkü gelecek
işlemler için bu bilgiyi kullanacaklardır. Saklı markov
modeli; düşük, orta veya yüksek değer aralıkları olarak işlem
miktarına göre kümeleme şeklinde farklı işlem sayısını
depolamaktadır.
Klasik istatistiksel teknikler olarak lojistik resgresyon
analizi, diskriminant analizi vb. sayılabilir. Geçmiş kredi
kartı bilgilerini kullanan lojistik regresyon (logistic
regression) analizinin kullanım amacı, en az değişkeni
kullanarak en iyi uyuma sahip olacak şekilde bağımlı ve
bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi (hangi bağımsız
değişkenlerin önemli risk faktörü olduğunu, bu bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişkenin değerlerinin tahmininde
hangi düzeyde etkide bulundukları vb.) tanımlayabilen bir
model kurmaktır. En çok uygulandığı durum bağımlı
değişkenin iki kategorili (olması veya olmaması gibi) olduğu
durumdur. Lojistik regresyon katsayıları, modeldeki herbir
bağımsız değişkenler için olasılık oranlarının tahmini için
kullanılabilir. Lojistik regresyon, analizin yanı sıra geniş bir
araştırma durumları için de uygulanabilir. Diskriminant
analizi, kredi puanlama ve kredi risk hesaplama
sistemlerinde kullanılmaktadır. Logistik regresyonun
diskriminant analizine göre daha iyi sonuç verdiği
görülmektedir.
Buradaki teknikler, kredi kart veri ambarlarındaki geçmiş
veri sınıflandırıcıları yapılandırmak için meta-öğrenme
teknikleri kullanılarak tek başına veya işbirliliği içerisinde
kullanılabilir. Kredi kart veri ambarı, müşterilerin kişisel
kullanıcı profillerini göstermek için veri pazarı (veri mart)
yani veri ambarlarının alt kümelerini oluşturmak için
kullanılmaktadır. Buradaki profiler, müşterilerin davranışsal
özelliğini sunmaktadır ve buradaki değişkenler ise bölgesel
konum, gün, saat gibi müşterinin harcama alışkanlıklarını
gösterebilir. Buradaki değişkenler, sahtecilik denetim
sistemlerinde kullanılmak üzere bir model oluşturulabilir.
Sahtecilik denetim sistemleri/modeller, veri pazarındaki
müşteri profillerinden önemli sapmaları gösteren hileli
faaliyetleri ayırt etmektedir.
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IV. İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Sahtecilik denetimi, karmaşık hesaplamalı bir görevdir.
Herhangi bir işlemi sahtecilik olarak tahmin edebilecek bir
sistem bulunmamaktadır [5]. İyi bir sahtecilik denetim
sisteminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: kesin
olarak sahteciliğin tanımlanması, hızlı bir şekilde
sahteciliğin denetlenmesi ve sahteciliği gerçek bir işlem
olarak sınıflandırılmaması. Kredi kart sahte denetimi için
birçok araştırma alanları ve teknikler vardır. Özellikle yapay
sinir ağları, veri madenciliği yaklaşımı temelinde
geliştirilmiştir.
Patidar ve Sharma [8] çalışmalarında kredi kart sahtecilik
denetimi için uzun eğitim süresi gerektiren ileri beslemeli
yapay sinir ağları (feed-forward neural network, FFNN)
kullanılarak üç katmanlı bir yaklaşım önerilmiştir. Kundu
vd. [9] çalışmalarında önerilen çevrimiçi kredi kart denetim
için BLAST ve SSAHA dizi sıralama algoritmaları
birleştirilerek hibrid yaklaşım kullanılmıştır.
HMM
tabanlı
uygulamalar,
konuşma
tanıma,
bioinformatik ve genetik gibi değişik alanlarda ortak olarak
kullanılmaktadır. Son yıllarda, Srivastava vd. [10]
çalışmalarında kredi kartı sahtecilik denetimi için HMM
özellikleri incelenmiştir. Genel olarak kredi kartı sahtecilik
denetiminde 80% doğruluk göstermektedir.
Chan vd. [11] 2009 yılındaki çalışmalarında, “maliyet
model” altında çoklu öğrenme ve sahtecilik denetimlerin
birleştirilmesi için bir sistem önermişlerdir. Önerilen sistem,
sahteciliği tahmin etmek için hipotezler hesaplandığında
hatalı
sınıflandırma
maliyetinin
içsel
ölçümleri
sağlamaktadır.
Şahin ve Duman [12] 2011 yılındaki çalışmalarında, karar
ağaçları ve destek vektör makineleri temelinde sınıflama
modelleri geliştirilmiştir. Uygulama alanı olarak kredi kartı
sahteciliği denetimi problem üzerinde uygulanmıştır.
Kredi kartı sahtecilik denetimi ve sahtecilik sayısını
öğrenebilmek için Dempster-Shafer teorisi ve Bayes
öğrenme yaklaşımı kullanılarak bir hibrid yaklaşım
önerilmektedir [6, 7].
Kullanılan bazı kredi kart sahtecilik denetim tekniklerinde
yeni sahtecilik türü tespit edemeyen sınıflandırıcıları eğitmek
için etiketlenmiş veri kullanılmaktadır. Denetimli
öğrenmenin bazı dezavantajları vardır. Bunlardan birisi de
parametreleri en uygun hale getirmek için kullanıcı
müdahalesi gerekmektedir. Diğer taraftan karar ağacı, bir
problemin mantıksal yapısını gösteren akış şemasıdır.
Burada kullanıcı müdahalesi gerekmez. Bu nedenle diğer
tekniklere göre daha hızlıdır.

sağlanabilecektir. Finansal kurumların doğru ve hatasız kredi
kartı denetim sistemlerine sahip olması gerekmektedir.
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V. SONUÇLAR
Kredi kart sahteciliği son yıllarda daha tehlikeli hale
gelmiştir. Kredi kartı kullanmada risk izleme sistemi, risk
yönetim sistem kalitesinin artmasında bankalar için
önemlidir. Genellikle çalışmalar, sahtecilik denetim
kriterlerini geliştirmek için yapılmaktadır. Birçok teknik,
kredi kart sahteciliğinin denetimi için önerilmektedir. Bu
çalışmada, kredi kart sahtecilik denetimi için kullanılan
tekniklerin güçlü ve zayıf yönleri belirtilmiştir. Çalışmaların
böyle bir sınıflandırılması gelecek çalışmalarda kredi kart
sahtecilik denetiminin tanımlanması için hibrid bir yaklaşım
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Özet— Web tabanlı uygulama sayısındaki artış hızı göz
önüne alındığında uygulamaların güvenli hale getirilmesi de
ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmada web
uygulamalarında en çok rastlanan güvenlik açıkları,
alınabilecek önlemler ve yazılım mimarileri incelenmiştir.
Güvenli web uygulaması geliştirmek için kullanılabilecek hem
ücretli hem ücretsiz birçok web çatısı bulunmaktadır. Python
dili masaüstü sistemlerden, gömülü sistemlere, web
uygulamalarına kadar birçok alanda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu çalışmada web güvenliği konusu python
tabanlı web2py web çatısı ile birlikte ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler— web güvenliği, python, web2py
Abstract— Given the rate of increase in the number of Webbased applications it is also important to secure applications. In
this study, the most common security vulnerabilities in web
applications, actions can be taken, and software architectures
are examined There are both paid and free web application
framework used to develop secure web applications. Python
language, is widely used in many areas from desktop systems to
embedded systems and web applications. In this study, the
python-based web security will be dealt with web2py web
framework.
Keywords— web security, python, web2py

I. GİRİŞ
NTERNET güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için

kullanabileceğimiz en etkin yöntemlerden biridir. Kişisel,
İkurumsal
veya ticari amaçlarla web uygulamalarına ihtiyaç

duymaktayız. Geliştirilen web uygulaması bir web sunucusu
üzerinde çalışmakta ve kendisine gelen http isteklerini
karşılamaktadır. Geleneksel ağ güvenlik duvarları web
uygulamasına gelen istekleri denetlememektedir. Bir web
uygulamasında var olan güvenlik açığından yararlanmak
isteyen kötü niyetli kullanıcılar saldırı kodlarını bu http
isteklerinin içine gömmektedirler. Saldırı sonucu saldırının
türüne ve uygulamanın içeriğine göre hizmet dışı kalma,
maddi kayıp, veri kaybı gibi durumlarla karşılaşılmaktadır.
İnternetin büyüme hızı göz önüne alındığında her geçen
yıl internet kullanıcı sayısı ve web uygulama sayısı
artmaktadır, güvenlik kuruluşlarının açıkladığı resmi
rakamlara göre web saldırı sayısı her geçen yıl iki kat
artmaktadır ve son iki yıl baz alındığında web
uygulamalarının yaklaşık %70‟inin en az bir kez bu tür
saldırılardan etkilendiği görülmektedir[1]. Bunun en önemli
nedenleri web güvenliği konusunun yeterince ciddiye
alınmaması ve web uygulaması geliştirirken hazır forum,
portal, içerik yönetim yazılımlarının kullanılmasıdır. Bu tür
yazılımlar kullanıcılar için birçok hizmeti hazır olarak
sağladığı için hız açısından avantaj getirmektedir, böylece
kullanıcı çok fazla uğraş vermesine gerek olmaksızın kendi
uygulamasını hizmete alabilmektedir. Ancak bu tür
yazılımlar birçok güvenlik açığını da beraberinde

getirmektedir. Önlem olarak bu tür yazılımlarda
güncelleştirmelerin zamanında yapılması, yazılım ile birlikte
gelen varsayılan yapılandırma ayarlarının değiştirilmesi
gerekmektedir. Her ne kadar web uygulaması geliştirmek
için bu tür yazılımlar kolay bir yol gözükse de güvenli web
uygulaması geliştirmek için yeterli olamamaktadır. Güvenli
web uygulaması geliştirmek için izlenebilecek temel
adımları sıralarsak: genel kabul görmüş web çatılarının
kullanılması, uygulamada ki tüm kodlama üzerinde
hakimiyetin sağlanması, web güvenliği ile ilgili gelişmelerin
takip edilmesi, en önemlisi kötü niyetli kullanıcıların bilgi
toplama ve saldırı aşamalarını nasıl yaptığı, her türlü
erişimin kayıt altına alınması sayılabilir.
İlerleyen bölümlerde sırayla bir web uygulamasının temel
yapısı, web güvenlik açıkları, bilgi toplama ve saldırı
yöntemleri ele alınacak ardından python tabanlı web2py web
çatısı tanıtılarak söz konusu web çatısı ile güvenli web
uygulaması geliştirmenin temelleri anlatılacaktır.
II. WEB UYGULAMALARI GÜVENLİK AÇIKLARI
Web uygulama yapısının temelini oluşturan http ilk
olarak 1990 yılında “RFC 1945” dahilinde geliştirilen
istemci ile sunucu arasında ham verinin taşınması kurallarını
tanımlayan OSI referans modelinin yedinci katmanında yer
alan bir haberleşme protokolüdür[2]. Şekil-1 de http
protokolünün çalışma prensibi gösterilmektedir, buradaki
temel mantık istemci ile sunucu arasında istek cevap
(request-response) döngüsüdür.

Şekil-1: Http Protokolü

İlk girişte ana sayfanın görüntülenmesi, kullanıcı
girişinden sonra yetkili sayfaya yönlendirilme bu istekcevap döngüsüne verilebilecek örneklerdir. Saldırı
yöntemlerinin hemen hepsi bu isteklerin içerisine zararlı
kodların eklenmesiyle oluşturulmaktadır. Dolayısı ile
istekler de sunucu tarafından yerine getirilmektedir.
Aşağıda en kritik üç güvenlik açığı sırayla kısaca
açıklanmaktadır. Güvenlik açıkları ister get ister post
metodu olsun arama, girdi gibi veri giriş ekranlarından veya
adres satırından oluşturulmaktadır. Bu anlamda tüm
kullanıcı verileri ister formdan gelsin ister adres satırından
filtreden geçirilmeden kullanılmamalıdır.
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Injection: En ciddi güvenlik açığıdır. Kullanıcıdan gelen
doğrulama veya filtreden geçmemiş verilerin uygulama
tarafında doğrudan veri tabanı sorgusunda kullanılması ya
da doğrudan işletim sisteminde çalışabilecek komutların
çalıştırılması esasına dayanır. Bu tür saldırılar uygulama
sayfalarına doğrudan erişim, yetkisiz verilerin ele
geçirilmesi, sisteme sızma ve tüm veri tabanının ele
geçirilmesi ile sonuçlanabilir. Basit bir sql injection açığı “
http://www.orneksite.com/account/id= ‟or „1‟=‟1 “ şeklinde
oluşturulabilir, verilen kod örneğinde normalde get metodu
gelen id değeri filtreden geçirilmeden kullanılırsa tüm
kullanıcı hesaplarını gösterecektir, bu basit örnek benzer
mantıkla kullanıcı adı ve şifre ekranında da kullanılarak
yetkisiz erişim sağlayacaktır. Çalışma mantığı basitçe şudur,
olması gereken durumda kullanıcı adı ve şifre girdileri sql
sorgusundan geçirilerek doğruysa kullanıcı yetkili sayfaya
yönlendirilecektir. Ancak girdinin sonuna eklenen “or 1=1”
ifadesi sql sorgusunun her halukarda doğru sonuç üretmesini
sağlayacaktır.
Cross Site Scripting (XSS): Injection ile aynı mantıkta
çalışır burada yine denetimden geçirilmeyen girdilerin
javascript kodlar çalıştırarak oturum bilgilerinin çalınması
sağlanır.
Girdi
alanına
yazılacak
“<script>
alert(documement.cookie);</script>”
html
ifadesi
bilgisayarında oturum açmış kullanıcının oturum bilgilerini
gösterecektir. Bu açıklardan korunmak için kullanıcı
girdileri filtrelenmelidir. Aksi durumda örneğin bir arama
kutusuna yazılacak benzeri bir kod arama sorgusuna
girmeden önce javascript kodu olarak yorumlanıp
çalıştırılacaktır.
Broken Authentication and Session Management:
Sıklıkla oturum denetimi yapılmıyan sayfalarda görülür.
Web pentest yazılımları belli bir domain altındaki tüm
sayfaları tarayarak “http 200” cevabı alınan tüm sayfalara
uygulanabilir. Web uygulamalarında bu güvenlik açığı en
fazla ajax metotlarında bulunmaktadır. Uygulama içinde
ajax isteklerine cevap veren fonksiyon ya da sayfa kimlik
denetimine sahip değilse web pentest tarama yazılımı ile söz
konusu sayfalar belirlenerek bu sayfalarda sorgular
doğrudan çalıştırılabilir.
Kısıtlı alan nedeniyle tüm web güvenliği açıklarına
burada yer verilememektedir. Owasp en kritik on web açığı
listesini sistesinde güncel olarak bulundurmaktadır[3].
Bilgi Toplama ve Saldırı: Bir web uygulamasına
saldırmak isteyen kullanıcı öncelikle uygulama ve uygulama
sunucusu ile ilgili bilgi toplayacaktır bu adım için “ whois”
sorguları ve sosyal mühendislik kullanılan yöntemler
arasındadır[4]. Sosyal mühendislik yoluyla bilgi toplama
çok basit gibi görünse de güvenlik zincirinde en zayıf halka
insan faktörü olduğu için büyük kurumların uğradıkları
saldırılarda sıkça kullanılmıştır. Sistem hakkında bilgi
edinen kullanıcı kullanılan veri tabanı türü, uygulamanın
çalıştığı işletim sistemi, uygulamanın geliştirildiği
programlama dili, hazır 3.parti yazılımlar kullanılmış ise
bunları tespit edecektir ve doğrudan güncel açıklardan
faydalanarak bu yazılımlara saldıracaktır. Örneğin sistemin
mysql kullandığı durumda ilk denenmesi gereken şey
doğrudan veri tabanı sunucusuna “root” kullanıcı adı ve boş
şifreyle bağlanmaktır, çünkü mysql varsayılan olarak
şifresiz bağlantıya izin vermektedir. İkinci adım uygulama
üzerinde çeşitli denemeler yaparak uygulamaya hata mesajı
ürettirmek ve bu yolla sistem üzerinde daha fazla kontrol
sağlamaktır. “/personelgoster.asp, line 24” bu hata mesajı
gerçek bir sistemden alınmıştır. Burada adres satırında

çeşitli denemeler yaparak uygulamaya hata ürettirmeye
çalışıyoruz oluşan hata mesajında sayfa adı, diskteki yolu,
kullanılan veri tabanı türü, uygulamanın çalıştığı işletim
sistemi hakkında bilgi edinmiş oluyoruz. Platform ne olursa
olsun kötü niyetli kullanıcıların bu yöntemle bilgi
toplamasının önüne geçmek için oluşabilecek hatalar
öngörülerek ya da uygulama log‟ larından tespit edilerek
programcı kontrolünde bir hata sayfasına yönlendirilmeli ve
ekranda uygun bir hata mesajı sunulmalıdır. Üçüncü adımda
kullanıcı uygulamanın admin panelini tespit etmeye çalışır
eğer burayı ele geçirirse zaten tüm uygulamayı ele geçirmiş
olacaktır. Son adım ise ön hazırlıklarını bitirmiş, sistem
hakkında istediği bilgileri toplamış kötü niyetli kullanıcının
saldırı aşamasını gerçekleştirmesidir. Bilgi toplama ve
saldırı için birçok tarayıcı eklentisi ve bu amaçla özel
geliştirilmiş ticari veya ücretsiz yazılımlar kullanılabilir[5].
III. WEB2PY WEB ÇATISI
Web2py Massimo Di Pierro liderliğindeki yaklaşık yüz
kişilik yazılım grubu tarafından GPL lisansı ile geliştirilmiş
MVC yazılım mimarisi kullanan python tabanlı bir web
çatısıdır[6]. İlk sürümü 2007 yılında duyurulmuştur. Şekil-2
de genel yapısı gösterilen web2py web çatısı 2012 yılında
infoworld tarafından yılın teknolojisi ödülüne layık
görülmüştür[7]. web2py web çatısının genel özelliklerini şu
şekilde özetleyebiliriz.

Şekil-2: web2py çatısı genel yapı

Kullanım ve geriye yönelik uyum: web2py web çatısı ilk
sürümünden bu yana geriye yönelik uyumluluğu
desteklemekte ve bu uyumun gelecek zaman içinde de
kırılmayacağını iddia etmektedir. Kurulum gerektirmeyen
python 2.5/2.6/2.6 sürümlerini destekleyen bu çatı güçlü bir
yönetim paneli ve dahili web tabanlı editörü ile birlikte
gelmektedir.
Platform: web2py web çatısı platform bağımsız yapısı
sayesinde Linux, Windows, Mac sunucularda aynı şekilde
çalışmaktadır. Google big store „da dahil olmak üzere tüm
veri tabanları ile konuşabilir PostgreSQL, SQLLite ve
MYSQL için ekstra yazılım kurma ihtiyacı olmazken Oracle
yada MSSQL gibi diğer veri tabanlarıyla haberleşebilmek
için bu veri tabanlarının sürücülerine ihtiyaç duyar. Kendi
içinde “multithread rocket” web sunucu yazılımı ile birlikte
gelmektedir ayrıca Apache, Lighttpd, Cherokee gibi popüler
web sunucuları ile de çalışabilmektedir. “Google app
engine” ile ise bazı kısıtlara uymak şartıyla
çalışabilmektedir.
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Web servisleri: html, xml, pdf, json, ajax, rpc, csv gibi
tüm web servislerini destekler.
Güvenlik: Bir önceki bölümde de ele alınan owasp
listesinde yer alan güvenlik açıklarına karşı kendi içinde
korunaklıdır.
Mimari: MVC yazılım mimarisini kullanır.
Yönetim: Kullanıcı, grup, log yönetimi için dahili bir
mekanizmaya sahiptir. Programcı çerez ve oturum ayrıntıları
ile uğraşmak zorunda kalmaz. Uygulama sayfalarına
kullanıcı, grup ve rol tabanlı erişim sağlayabilir. Ldap,
google, facebook, twitter gibi otantikasyon mekanizmalarını
destekler. Ajax kütüphanesini destekler ve jquery ile birlikte
gelir.

tüm kayıtlar “auth_event” tablosunda tutulmaktadır. Web2py
ile geliştirilen uygulamalar Google app engine ile birlikte
çalışabilmektedir. Geliştirilen uygulama appspot.com
adresine cpanel ya da ftp gibi hizmetlere gerek olmaksızın
yüklenerek ücretsiz olarak çalıştırılabilmektedir[8].

Şekil-4: web2py yönetim paneli

Şekil-3: web2py MVC yapısı ve örnek bir uygulama

Şekil-3 te web2py çatısı MVC mimarisi ve örnek demo
uygulaması kodlarıyla birlikte gösterilmektedir.
Model uygulamanın veri tabanı kısmını simgelemektedir.
Burada örnek olarak iki alandan oluşan tek bir tablo
mevcuttur. Veri tabanı tarafında ayrıca tasarım için ihtiyaç
bulunmamaktadır.
View kısmı uygulamanın kullanıcıya sunulan tarafıdır, bu
çatıyı güçlü yapan özelliklerden biri template sistemini
kullanırken %100 python kodlamasına izin vermesidir, bu
örnekte view kısmı “layout.html” şablonunu kullanır ve
istenilen sayfada sql formun görüntülenmesini sağlar.
Controller ise view-model arasındaki haberleşmeyi sağlar
örnek uygulamada bir form oluşturulmuş form kabul edilirse
ekrana bilgi mesajının flash olarak görüntülenmesi
sağlanmıştır. Şekil-4 te web2py web çatısı yönetimi
görülmektedir. Bu panel aracılığıyla tüm uygulamanın
kodlaması yapılabilmektedir. Yönetim panelinde model
altında “sql administrator” aracılığı ile uygulamaya ait tüm
tablolar üzerinde ekleme, silme, güncelleme işlemleri ekstra
kodlamaya ihtiyaç duyulmadan yapılabilmektedir.
Languages altında dil dosyaları bulunmakta yeni dil
dosyaları tanımlanabilmektedir. Web2py çatısı ile kod
yazarken oluşturulan her değişken, view kısmında
görünecek her mesaj ve tablo alanları otomatik olarak dil
dosyasına eklenecektir. Uygulamaya çoklu dil desteği
vermek isteyen kullanıcı sadece ilgili dil dosyasındaki
karşılıklarını değiştirerek uygulamayı çoklu dil desteğine
sahip hale getirebilecektir. Uygulamada otomatik görevler
tanımlanarak uygulamanın belli aralıklarla -örneğin her gün
kullanıcılara e-mail gönderilmesi gibi- belli görevleri yerine
getirmesi sağlanabilmektedir. Uygulamaya erişimle ilgili

Web2py web çatısı sahip olduğu veri tabanı erişim
mekanizması sayesinde injection, xss gibi saldırılara karşı
korunaklıdır., Programcının ek bir kod yazmasına gerek
kalmadan tüm kullanıcı girdileri html veri olarak yorumlanır
böylece kullanıcıdan alınan veri sql, javascript ya da işletim
sistemi tarafından doğrudan çalıştırılmaz. Bir diğer güvenlik
önlemi sayfalarda oluşabilecek hatalardır. Web2py web
çatısı uygulamada oluşan hiçbir hata mesajının ayrıntısını
kullanıcıya göstermez bunun yerine dinamik bir ticket üretir.
Oluşan hata mesajının asıl içeriğini ise sadece uygulama
yöneticisi görebilir. Şekil-5 te web2py uygulaması ile bir
hata üretilmesi sağlanmıştır, oluşan hata mesajınn uygulama
ile ilgili herhangi bir bilgiyi vermediği görülmektedir.

Şekil-5: web2py ticket mekanizması
Tablo-1: python web çatı karşılaştırması

Web2p
y
Django

Yetene
k
9

Kolaylı
k
8

Döküma
n desteği
9

Kurulu
m
9

Pua
n
8.8

8

8

9

8

8.3

Infoworld tarafından çeşitli kritirler esas alınarak yapılan
testte web2py web çatısı en yüksek puanı almıştır. Tablo-1
de teste katılan diğer web çatılarına yer verilmemiş bunun
yerine en çok bilinen python web çatısı olan django ile
karşılaştırılmıştır[9]. Pratik anlamda bu iki web çatısı
kıyaslandığında güvenlik, kolaylık, hızlı uygulama
geliştirme, veri tabanı ve platform desteği bakımından
web2py çatısının; dökümantasyon ve kullanım oranı
bakımından ise django çatısının üstün olduğunu söylemek
mümkündür.
Biraz daha detaya inilirse web2py bilinen tüm veri
tabanlarına destek vermektedir, django da ise bu destek
sınırlıdır. Template sistemi web2py çatısında daha esnektir,
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django tarafında ise django çatısına özgü bir dil kullanılır.
Uygulama
geliştirirken
standart
şablonun
dışına
çıkılmayacak ise web2py tüm view sayfalarını otomatik
olarak üretebilir, django‟ da ise tüm view sayfaları
programcı tarafından yazılmak zorundadır. Django daha eski
dolayısıyla daha çok kullanıcıya, basılı ve online daha çok
döküman desteğine sahiptir. Web2py ile ilgili geliştiriceler
tarafından kaleme alınmış biri basılı ve online diğeri ise
basılı iki adet ingilizce kitap bulunmaktadır[10].

Web uygulama güvenlik duvarı için hem donanımsaal,
yazılım tabanlı, ticari ve ücretsiz ürünler bulunmaktadır.
Apache web sunucusu ile birlikte kullanılabilecek mod
proxy ve mod security yazılımları kullanımı web2py web
çatısı tarafından da desteklenen ücretsiz web uygulama
güvenlik duvarlarına örnek olarak verilebilir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]

http://www.mykonossoftware.com/statistics.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
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ct#OWASP_Top_10_for_2013
[4] http://www.uekae.tubitak.gov.tr/uekae_content_files/EtkinlikWeb/Sos
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[8] https://developers.google.com/appengine/
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Şekil-6: web uygulama güvenlik duvarı yapısı

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada önemli web güvenliği açıkları tanıtılmış
alınabilecek
önlemler,
kullanılabilecek
yazılımlar
verilmiştir. Güvenlik noktasında %100 güvenliğin söz
konusu olamayacağı unutulmamalıdır. Yapılan araştırmalar
web uygulamalarına yönelik saldırı sayısının her yıl iki kat
arttığını göstermektedir. Uygulama güvenliğini sağlamak
için web güvenliği ile ilgilenen güncel kaynaklar[3,11,12]
takip edilmeli, sunucu ve uygulama logları düzenli
aralıklarla incelenmelidir.
Bu çalışmada web saldırılarında çok önemli bir payı olan
dos saldırılarına yer verilmemiştir. Genel olarak dos
saldırıları bir uygulamaya karşılayabileceğinden çok daha
fazla istek gelmesi durumu olarak tanımlanır, bu saldırılar
sonucunda veri kaybından daha ziyade belirli bir süre
hizmet dışı kalma durumu oluşmaktadır. Dos saldırıları
genel olarak prestij kaybettirme amacıyla büyük kurumlara
karşı ya da rakip firmaların ticari üstünlük kurma amacıyla
birbirlerine karşı kullandıkları bir saldırı türüdür. Yapılan
saldırının büyüklüğü ile orantılı olarak etkisi de büyük
olacaktır, google gibi dünya devi kurumlar bile bu saldırılara
maruz kalmıştır.
Web uygulama güvenliğini sağlamak amacıyla ele
alınabilecek bir diğer kavram web uygulama güvenlik
duvarlarıdır. Geleneksel anlamda kullanılan ağ güvenlik
duvarları OSI dördüncü katmanında çalışarak ip, port
numarası gibi bilgilere göre davranış gösterirler. Günümüz
ihtiyaçları göz önüne alındığında uygulama katmanında
çalışacak güvenlik duvarlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekil6 da bir web uygulama güvenlik duvarı yapısı
görülmektedir. Web uygulama güvenlik duvarları uygulama
ve veri tabanı sunucuları önünde durur ve klasik güvenlik
duvarlarının aksine OSI yedinci katmanda çalışarak ip ve
port tabanlı değil uygulama tabanlı çalışırlarak olağandışı
durumlarıda tespit edebilirler[12].
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