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Özet: Geçmişten günümüze insanoğlu yeni bir şey ürettiğinde bunu istismar edecek kişiler de 

ortaya çıkmıştır. Söz konusu internet ve internet teknolojileri olduğunda da durum aynıdır. 

İnternette otomatize edilmiş bot saldırılarını engellemek ve insan-bot ayrımı yapılabilmesi için 

Carnegie Mellon School of Computer Science tarafından geliştirilen Captcha, yazılım 

ürünlerinde ve sistemlerinde güvenlik katmanı olarak kullanılmasına rağmen aslında hizmet 

ettiği amaçlar bundan daha fazlasıdır. Bu bildiride genel olarak Captcha mantığı, doğuşu, 

gelişimi, işlevi ve aşılması üzerinde durulmuştur.  

 
Anahtar Sözcükler: Captcha, Güvenlik,  Bot, Doğrulama, OCR analizi, Yapay Zeka, Yapay 

Sinir Ağları, Spam 

 
Abstract: From past to present, when something new is created by human beings, people 

exists who try to exploit it. Such a situation is the same as the internet and internet 

technologies. Captcha have been developed to prevent automated bot attacks and separation of 

human-bot state by Carnegie Mellon School of Computer Science. Despite it is a security layer 

of software products and systems, that is more than is actually aims to serve. In this paper, the 

Captcha logic, birth, development, function and hacking subjects are focused. 

 

 

1. Giriş 

 

İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve 

kullanımının yaygınlaşmasıyla, bu sistemlerin 

güvenliği konusu da önemli bir unsur haline 

gelmiştir. Güvenlik amaçlı oluşumlar 

geliştirildiği gibi bunlara karşıt sistem 

açıklarının üzerine giden robot yazılımlar da 

ortaya çıkmıştır. Bu masif bot saldırılarının 

önünü kesebilmek için doğrulama 

sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca 

yanıt olarak da Captcha ortaya çıkmıştır. 

 

Captcha, Completely Automated Public 

Turing test to tell Computers and Humans 

Apart kelimelerinin kısaltmasıdır ve web 

ortamında formlara giriş yaparken, mesaj 

atarken, şifre geri alırken ya da bir siteye üye 

olurken, kısaca günlük internet kullanımımız 

sırasında bir çok yerde karşımıza çıkan 

yamuk yumuk, farklı tekniklerle okunması 

zorlaştırılan ve insan ile botları ayırt etmek 

için Carnegie Mellon School of Computer 

Science tarafından  geliştirilen bir projedir. 

Peki neden okunması güçleştiriliyor, yamuk 

ve eğri yazılıyor, ya da neden insan ve bot 

davranışları arasında ayrım yapma 

gereksinimine ihtiyaç duyuluyor?  

 

Bu doğrulama uygulaması olmaksızın 

spammer kişilerin hedef seçtikleri sistemlere 

zarar vermeleri, şifre kurtarma formlarında 

brute force saldırısı kullanarak şifre kırmak, 

botların mesaj formlarında reklam ya da 

zararlı linklerin paylaşımları çok çok daha 

kolaydı. Bu durumların önüne geçilebilmesi 

için okunması zor, eğri, yamuk, farklı 

renklerde ya da farklı yöntemlerle deforme 
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edilmiş halde, kısaca resim işleme araçları ile 

botların tanımlayamayacağı ve sadece 

insanların ayırt edebileceği ve geçebileceği 

düşünülen bu doğrulama uygulamaları 

kullanılmaya başlandı. 

 

2. Captcha İşleyişi ve Mantığı 

 

Uygulama, doğrulama yapılabilmesi için 

üzerindeki yazıyı botların algılayamayacağı 

rastgele bir resmi sunucudan getirir ve 

kullanıcının bunu tanımlamasını ister. Kişi bu 

doğrulamayı yapana kadar sistemde 

ilerleyemez ve durum botlar için de farklı 

değildir. Buradaki kilit mantık, sunulan 

resmin sadece insanlar tarafından 

algılanabilecek yapıda olması ve botların 

tanımlayamayacağı şekilde oluşturulmasıdır. 

 

Önceleri basitçe yeterli olan bu uygulama 

tarzı, OCR (Optical Character Recognition) 

adı verilen optik karakter tanımlayıcı 

programların gelişmesiyle ve programların 

giderek daha iyi sonuçlar vermesiyle artık 

resimler sadece insanlar tarafından 

tanımlanabilir olmaktan çıkmış ve yetersiz 

kalmıştır. Böylece Captcha’nın gelişimi 

başlamış oldu. 

 

Karşıt uygulamalar ile yarışı sırasında 

Captcha’nın her ne kadar değişik uygulama 

tarzları ortaya çıkmış olsa da temel de 

uygulamaların mantığı hep aynıdır. 

 

3. Captcha Gelişimi ve Çeşitleri 

 

Captcha uygulamalarının yayılmasıyla anti-

captcha uygulamalarının da karşıt gruplar 

tarafından geliştirilmesi kaçınılmaz oldu ve 

nihai savaş başladı. Tarafların yaptığı 

geliştirmelerle captcha uygulamaları daha 

komplex seviyelere evrimleşti. Gelin birlikte 

günümüzde kullanılan bir kaç örneğine 

bakalım: 

 
Şekil 1 Basit Captcha 

 
Şekil 1’de kullanılan captcha çok basit ve 

eski bir uygulama olup spesifik şekilde hedef 

alındığında çok kolay aşılabilir. Bu tarz 

captchaların aşılmaya başlanmasıyla, 

uygulamalar daha bulanık, eğri ve görüntüyü 

yabancı simgeler ve karalamalarla dolduran   

daha karmaşık türlerin gelişimine itti. 

(Bakınız Şekil 2) 

 

 
Şekil 2 Güncel Captcha 

 

Bu tarz uyarlamalar her ne kadar güncel ve 

güvenlikli gözükse de, farklı ve daha zorlu 

yaklaşımlara gereksinim duyulduğunu 

savunan ve çok daha karmaşık uyarlamalar 

kullanmayı tercih edenler de mevcut. (Bakınız 

Şekil 3) 

 

 
Şekil 3 Math Captcha 

 



Kimileri bunun gibi zor uyarlamaları tercih 

ederken kimileri ise daha basit fakat yine de 

güvenlikten taviz vermeyeceği düşünülen 

daha farklı yöntemler kullanmakta. Şekil 4’te 

görülen uyarlama tarzında olduğu gibi 

geleneksel yamuk harf /rakam diziliminden 

ziyade işin içine resimlerin de katıldığı 

uygulamalar da mevcut.  

 

 
Şekil 4 Nesneli Captcha 

 

Doğrulama resimlerinde anlamsız harf/rakam 

kombinasyonları kullanma sınırları 

kaldırıldıktan sonra nesneler Captcha 

uygulamalarında daha fazla kullanılmaya 

başlandı. 

 

 
Şekil 5 Resim Captcha 

 
İnternet hızlarının ve sunucu depo alanlarının 

artması ile çok daha güvenli ve can sıkıcı 

olmadığı düşünülen resim captchalar daha 

çok kullanılır oldu. (Bakınız Şekil 5)  

 

Kimi uyarlamalar ise bu tarz interaktiviteyi 

ilerletip daha farklı sonuçlara vardılar. Fakat 

bu tarz uyarlamalar javascript ya da flash 

teknolojilerini kullandığı için kısıtlı 

ortamlarda kullanıldığında yedek bir 

doğrulama mekanizmasının olmasını 

gerektiriyor. (Bakınız Şekil 6) 

 

 
Bu şekilde ekranla etkileşime geçilmesi 

gereken uyarlamalar güvenlikli olmasına 

rağmen uygulama zorlukları sebebiyle pek 

tercih edilmemektedir. 

 

 
Şekil 6 Windows Live Captcha 

 

 

 
Şekil 7 Facebook Captcha 

 

 

 
Şekil 8 Google 



 

 
Şekil 9 Yahoo Captcha 

 
Teknoloji ve internet devleri her ne kadar 

klasik tarzda uygulamalar (Bkz. Şekil 6 - 9) 

kullanıyor olsa da Google bunu bir adım ileri 

götürüyor. Captcha servisini satın aldıktan 

sonra eski kitap, gazete metinlerinin dijitalize 

edilmesinde kullanılmak üzere elde edilen ocr 

çıktılarını kullanıcılara doğrulatacak şekilde 

hizmeti ReCaptcha olarak yeniden düzenledi. 

Doğrulama sırasında daha önceden başkaları 

tarafından doğrulanmış bir kelime ve ikinci 

bir tanımlanamamış kelime beliriyor; 

önceden tanımlanmış kelimeyi eşleştirerek  

insan ayrımı yapıldıktan sonra ikinci kelimeyi 

de Google Kütüphaneleri ve başka ReCaptcha 

doğrulamaları için tanımlamış oluyoruz. 

(Bkz. Şekil 10) Bu sayede captcha 

uygulamalarının doğrulanması sırasında 

kaybettiğimiz zamanı en azından yararlı bir 

işe, kitap okumaya çevirmiş oluyoruz. 

 

 
Şekil 10 ReCaptcha 

 

4.Captcha Geleceği 

 

Captcha uygulamaları artık spami engellemek 

isterken işlevselliğini kaybedip kullanıcıyı 

engelleyen ve canını sıkan yapısından sıyrılıp 

ReCaptcha örneğindeki gibi daha modernize 

ve işlevsel duruma gelirken, bir amaç uğruna 

çalışır hale gelmiştir. Bu her ne kadar isteğe 

bağlı bir geliştirme gözükse de aslında 

mecburi bir harekettir çünkü günümüzde 

güvenli dediğimiz uyarlamalar dahi yetersiz 

kalmakta ve geliştirilmeye mecburdur. 

 

İnternetin devlerinden ve öncü firmalarından 

biri olan Yahoo bu konuya güzel bir örnek 

teşkil etmektedir. Yahoo Captcha sistemi 

%35’lik başarı oranıyla aşılmış [1] ve bu oran 

düşük gibi gözükse dahi çeşitli yollarla 

botlaştırılmış (Trojan/Truva, Virus, Worm) 

kitle bilgisayarları aracılığıyla masif ve 

durmaksızın yapılan bir saldırıda hedef sistem 

için büyük tehlike arz etmektedir. 

 

Kırılan sistemlerin ardından yapılan 

iyileştirme ve geliştirmeler aslında taraflar 

arasındaki savaşın çıtasını bir kademe daha 

yükseltmektedir ve bu, sonuçta yazılım 

dünyasının, insanlığın kazancınadır. Resim 

captchalar (Bkz. Şekil 5) ve sesli dinleyerek 

doğrulama olanağı (Bkz. Şekil 6, 8) 

geliştirmeleri bunun canlı kanıtıdır; klasik 

uyarlamanın dışında olan ve işlevselliği 

arttırmaya çalışan bu iki yaklaşım da aşılarak 

daha sonrasında çıtayı yeniden yükseltmiştir. 

[2] [3] 

 

Bugünlerde yaygın olarak kullanılmasa da 

ileride video captcha uygulamalarının 

benimseneceği ve gelişen dokunmatik ekran 

sistemleri ile resim captchaların gelişip el 

işareti, çizim doğrulamalarının ve 

uyarlamalarının (Bkz. Şekil 11, 12, 13)  [4]  

[5] [6] revaçta olacağı aşikârdır. Hele ki 

günümüzde Microsoft gibi bir yazılım 

devinin captcha servisi daha kırılmış ise [7]. 

 
Şekil 11 Çizim Captcha 

 



 
Şekil 12 Hareket Captcha 

 

 
Şekil 13 Video Captcha 

 

 

5. Captcha Aşılması 

 

Standford Güvenlik Laboratuarları 

çalışanlarının yaptığı bir çalışma sonunda 

sesli doğrulama kullanan sistemler 

(Microsoft, Yahoo, Google ReCaptcha, eBay 

vb…) hazırlanan DeCaptcha ile aşılmıştır. 

Yahoo sisteminin kırılması da hiç bir sistemin 

tamamen güvenlikli ve kırılamaz olmadığının 

göstergesidir. Peki, bunu yapmak bu kadar 

kolay mı? 

 

Captcha her ne kadar zorlaştırılmış olursa 

olsun yine de kullanıcıların tanımlayabileceği 

zorluktadır, nitekim insanların dahi 

doğrulayamayacağı bir uygulama zaten 

amacının dışına çıkmış demektir. Kırılacak 

olan captcha türü spesifik özelliklerine göre 

fazlara ayrılmalı ve DeCaptcha botu faz 

değiştirerek sonuca gitmelidir. En belirgin 

özellikleri ilk adımlarda eleyerek ilerlemek en 

mantıklısı olacaktır. 

 

 Örneğin klasik captchalar için arka fondaki 

parazitler ya da resmin üzerinden geçen düz 

çizgiler kurtulabilinecek ilk unsurlardır. Renk 

farkları ile renk seviyeleri değiştirilerek ve 

seviye aralıkları açılarak yazı fondan 

ayrılabilir. Şekil 2’ de kullanılan 

uyarlamalardaki gibi kirli fonlar, renk 

seviyeleri değiştirilerek kolaylıkla 

temizlenebilir. Yazının tamamen ya da 

karakter ve karakter eğikliğine karşı optik 

karakter tanımlama bir kaç defa 

tekrarlanabilir. PWNtcha– Captcha decoderin 

zamanında bunu yapan bir kaç uygulamadan 

biriydi [8] 

 

Karakterlerin arkasına belirsiz şekiller 

gömülmesi gibi daha komplike durumlarda 

ise siteye yönelik spesifik öğrenme ya da 

deneme, yanılma yöntemleri kullanan yapay 

sinir ağları kullanılmalıdır.   

 

Ses doğrulamaları yapılırken arka fon sesleri, 

gürültüleri insan sesi ve harf tanımlamalarına 

göre ayırt edilebilecek hale getirilerek bu 

uyarlamalar da aşılabilir hale getirebilir. Bu 

da yine yapay sinir ağı bilgi işlemeleri 

aracılığıyla yapılabilecek bir işlem. 

 

Neden Captcha uygulamalarının nasıl 

aşılabileceği konusuna değindiğimi merak 

ediyor olabilirsiniz; aşılan ve kırılan bir 

uyarlama sonrası daha komplike ve güvenlikli 

bir uygulamanın geliştirilmesi kaçınılmazdır 

ve bu sayede gelişime hem kıran ve aşan taraf 

hem de captcha tarafı açısından yön vermiş 

oluruz. Ama daha da önemlisi captchaların 

doğrulama işinden ziyade yapay sinir ağları 

ile resim tanımlama ya da ses tanımlama 

işlemlerinde test nesnesi olarak kullanılması 

ve yapay zekâ konusunda bizi bir adım daha 

ileri götürebilmesi daha büyük bir kazançtır. 

Gelişen ve giderek zorlaşan captcha 

uygulamalarını aşmaya çalışırken geliştirilen 

DeCaptchalar canlı yüz tanıma uygulamaları 

veya Apple Siri gibi modern insan sesini 

algılama ürünlerinde kullanılabilir.  

 

Daha gürültülü, parazitli ve zor ses 

captchalarının aşılabilmesi demek, daha 

gürültülü ortamlarda dahi sesimizi 

tanımlayabilecek yazılımlar demek aslında. 

Ya da örnek resim captchamızdaki köpeği 

soran bir captchanın aşılabilmesi, kendi 

başına çalışan yapay zekâ kontrollü, nesne 

tanımlayabilen asayiş kameraları gibi 

sonuçlara varacaktır. 



 

6.Sonuç 

 

Captcha internet ortamında kötüye 

kullanımların önüne geçmek amaçlı bot ve 

insan ayrımından yola çıkılarak geliştirilen 

bir proje olmasına rağmen günümüzde daha 

fazla amaca hizmet etmektedir [3].  

 

Catpcha uygulamalarının yetersiz kaldığı 

durumlarda evrimleşmesi sonucu ortaya daha 

zor aşılabilecek basit yöntemlerden ziyade 

daha spesifik yapay zeka örnekleriyle 

suistimal edilebilecek sistemler çıkmaktadır 

ve de bu zorlukta yapıların öğrenebilen yapay 

zeka ile çözülebilmesi olayı captcha 

doğrulama sahnesinden daha farklı bir boyuta 

taşımaktadır. 

 

Bu tarz yapay sinir ağları ile geliştirme yapan 

kişiler için de günden güne gelişen ve 

zorlaşan iyi bir test aracı olduğu ortadadır.  

 

Gelişimi sırasında farklı özellikler kazansa 

dahi bu özellikler daha önceki örneklerde ki 

gibi yine yeni alanlarda gelişmelere yön 

verecektir ve amacından fazlasına hizmet 

etmeye devam edecektir. 
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