
İnternet’te Bireysel Güvenliği 

Nasıl Sağlarız? 

 Rauf Dilsiz 

Bilgi Güvenliği Uzmanı 



İçerik 

 Kişisel Bilgilerin Korunması 

 

 İnternet üzerinden saldırganların kullandığı yöntemler 

 Virüsler 

 Trojan (Truva Atı) 

 Phishing (Oltalama) 

 Pharming (Yemleme) 

 

 İnternet Bankacılığı Kullanılarak Yapılan Dolandırmalar 

 

 Kimlik Hırsızlığı 

 



Biz Kimiz? 

 Bilgi » Küreselleşen iş dünyasının en ciddi rekabet silahı,  

 

 Bilgi güvenliği » İş devamlılığı,  felaket durumlarında kaybın 

en aza indirilmesi, firmaların yapı taşları sayılan kaynakların 

her koşulda gizliliğinin,ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün 

korunması, 

 

 Uzmanlık alanı » Bilginin korunması olan Lostar Bilgi 

Güvenliği A.Ş., bilgi güvenliği alanında 1998’den bu yana 

Danışmanlık, Eğitim ve Denetim hizmetleri vermektedir.  



 

Kişisel Bilgilerimi Nasıl Korurum?  

 Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayarak 

koruyamazsınız. 

 

  

 Bilgilerinizi korumanız için;  

 –Doğru yazılımlar.  

 –Güvenilir internet siteleri.  

 –İnternet sitelerinde bilgi paylaşımı.  

 

 



 

İnternet Üzerinde Saldırganların Kullandığı 

Yöntemler  

 Virüsler 

 

 Trojan (Truva Atı) 

 

 Phishing (Oltalama) 

 

 Pharming (Yemleme) 

 

 İnternet Bankacılığı Kullanılarak Yapılan Dolandırmalar 

 

 Kimlik Hırsızlığı 



Virüsler 

 

 Belleğe yerleşen,  

 

 Çalıştırılabilen programlara kendini ekleyen,  

 

 Yerleştiği programların yapısını değiştiren,  

 



Virüsler 

 

 Kendi kendini çoğaltabilen, 

 

 Bir tür bilgisayar programıdır. 

 

 Günümüzde kişilerin baş sorunlarındandır. 



Trojan (Truva Atı) 

 

 Truva atı; zararlı program barındırır veya  

   yükler. 

 

 

 Bazen "zararlı yük" veya sadece "truva" ibareleriyle de 

nitelendirilir. 

 



Trojan (Truva Atı) 

 İki türü var;  

 

 Kullanışlı bir programın saldırgan tarafından tahribata uğratılan, 

 Örn. Paylaşım Programları (p2p) 

 

 Bağımsız bir program olup başka dosya gibi görünen. 

 Örn. Kullanıcıyı aldatmaya yönelik programlar. 

 



Önlem almak için ne yapmalı? 

 Antivirüs programları ve casus yazılımları önleyici 
(spyware) programları kullanmaktır. 

 

 Otomatik güncellemeler açık olmalı ve açık olduğundan 
emin olunmalı. 

 

 Bilgisayarınıza bulaşan virüsten başınıza felaket gelebilir!  

 

 

 



İnternet Üzerinden Yapılan  

Kredi Kartı Hırsızlığı 

 

 Yöntemler; 

 Nasıl engellenir? 

 Hangi önlemler alınmalıdır? 





Phishing (Oltalama) Metodu 

 Çeşitli yöntemleri vardır. 



Phishing (Oltalama) Metodu 

Sahte  

E-posta 

- Sahte 
Link  

- Sahte 
Bilgi 

Kullanıcı 
inanırsa! 

Bilgileri 
çalınır! 



Phishing (Oltalama) Metodu 

İnternet Sitesi 

İçeriği sahte, 

Kullanıcı aldanırsa, 

Bilgileri çalınır! 



Phishing (Oltalama Metodu) 



Phishing (Oltalama) Metodu 



Phishing (Oltalama) Metodu 



Phishing (Oltalama)  

Saldırısından Korunmak İçin 

 

 

 E-postanıza gelen uyarı postalarını dikkate almayın.  

 

 Gelen adres üzerinden bankanıza ulaşmayın.  

 

 SSL sertifikalarına dikkat edin.  

 



Phishing (Oltalama)  

Saldırısından Korunmak İçin 

 

 

 Virüs programınızı sürekli güncelleyin.  

 

 İnternet kafe gibi halka açık ağlarda kullanmayın.  

 



Pharming (Yemleme) Metodu 

 

 

 

 Kullanıcının DNS (Alan Adı Sistemi) sunucusuna girerek, 

önbellekteki adresle sahte adresi değiştirir.  

 



Pharming (Yemleme) Metodu 

 

 

 

 Kullanıcının bilgisayarına gönderilen programla, kullanıcı 

fark etmeden işlem gerçekleştirilir. 









Pharming (Yemleme) 

Saldırısından Korunmak İçin 

 

 

 

 Bilgisayarın en son güncellemesi yapılmalı,  

 

 AntiVirüs programı kullanılmalı,  

 

 Güvenli İnternet siteleri üzerinde işlem yapın,  

 



Pharming (Yemleme) 

Saldırısından Korunmak İçin 

 

 

 

 İnternet’te kişisel bilgi paylaşılmamalı,  

 

 Sanal kredi kartı kullanılmalı.  

 



 

İnternet Bankacılığı Üzerinden  

Yapılan Dolandırıcılık  

 

 

 

 Phishing (Oltalama), Pharming (Yemleme) yöntemleri 

kullanır.  

 

 Keylogger yönteminden faydalanılır.  

 

 Güvenlik açıkları kullanılır.  

 



Keylogger Yöntemi 

 

 

 Klavye üzerinden yapılan işlemleri saklar.  

 

 Eğer sistem yöneticisi izni dahilinde değilse kötü 

amaçlıdır!  

 

 İki çeşittir. Güvenlik ve Saldırı amaçlıdır.  

 



Güvenlik ve Saldırı Amaçlı  

Kullanım 

 

 

 Güvenlik Amaçlı:   Genelde ebeveynler kullanır. Sistem 

yöneticisi izni dahilindedir.  

 

 Saldırı Amaçlı:  Sisteme yazılımla yerleştirilir.  

 Yazılım önceden yüklenir veya sonrada saldırganın yolladığı 

programla arka planda çalışmaya başlar.  

 





Mağdur Olmamak İçin 

Ne Yapmalı? 

 

 

 Güvenilir olmayan ağ üzerinden İnternet bankacılığı 

kullanılmamalı,  

 

 Açılmış olan oturum kesinlikle kapatılmalı,  

 

 Her banka için ayrı parola belirlenmeli, 

 



Mağdur Olmamak İçin  

Ne Yapmalı? 

 

 

 Bankadan gelen ekstreler tek tek kontrol edilmeli,  

 

 Sanal klavye kullanılmalı.  

 



Kimlik Hırsızlığı 

 

 

 İnternet bankacılığı üzerinden dolandırılma veya İnternet 

üzerinden çalınan kredi kartlarına benzer durum.  

 

 Kullanılan Yöntemler;  

 Kişisel bilgilerinizin olduğu çanta veya cüzdanın çalınması. 

 İnternette paylaşılan kişisel bilgilerin kullanılması.  

 



Kimlik Hırsızlığı  

Durumunda Yaşanabilecekler 

 

 

 Kişinin adına düzenlenen sahte E-posta hesabı,  

 

 Sahte cep telefonu numarası,  

 

 Sahte hesapların açılması,  

 

 Sahte E-posta ile kişiyi zor durumda bırakmak,  

 



Kimlik Hırsızlığı  

Durumunda Yaşanabilecekler 

 

 

 Kişinin adına düzenlenecek alışverişler, 

 

 Sahte sanal varlık,  

 

 Kişinin adına şirket açılması ve borçlanma, 

 

 Kişinin adına suç işlenmesi. 

 









Kimlik Hırsızlarından  

Korunmak İçin 

 

 

 

 Kişisel bilgiler ve kredi kartı bilgilerinin tamamı hiç bir 

İnternet sitesine kaydedilmemeli,  

 

 Güvenilirliği az olan yerlerde bilgi paylaşımı yapılmamalı,  

 



Kimlik Hırsızlarından 

Korunmak İçin 

 

 

 

 E-posta hesaplarının parolaları düzenli olarak 

değiştirilmeli,  

 

 Güçlü parolalar oluşturulmalı, 

 

 Kullanılan İnternet ağının güvenilirliğinden emin olunmalı.  

 



Güvende Kalmak İçin 

 

 

 

 1950’lerden beri var olan İnternet on 10 yılda Dünya’yı 

ufaltan bir araç haline geldi.  

 

 İnsanların emeklerini de sergilemelerini sağlıyor.  

 

 Kötü amaçlı insanlara da para kazanmanın yollarını da 

açmaktadır.  



Güvende Kalmak İçin 

 

 

 

 Sizler bu kötü amaçlar karşısında zarar görmemek için 

önleminizi almalısınız. 

 



Sorularınız? 



Vaktinizi Ayırdığınız İçin Teşekkürler.. 

 Daha fazla bilgi için; 

 Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş. 

 http://www.lostar.com 

 http://blog.lostar.com 

 http://twitter.com/lostar 

 

 İletişim; 

 Rauf Dilsiz 

 Bilgi Güvenliği Uzmanı 

 Rauf.Dilsiz@lostar.com.tr 

 http://twitter.com/raufdilsiz 

 0 (212) 224 90 04 

 

http://www.lostar.com/
http://blog.lostar.com/
http://twitter.com/lostar
mailto:Rauf.Dilsiz@lostar.com.tr
http://twitter.com/raufdilsiz

