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ÖNLEME YÖNTEMLERİ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu çalışma bankalara özel olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın tüm yayın hakları Türkiye 
Bankalar Birliğine aittir.  Çalışma, kaynak gösterilmek şartıyla yapılacak alıntılar dışında 
Türkiye Bankalar Birliği’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.  
 
Türkiye Bankalar Birliği bu yayında yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni 
göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.  
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Bu kitabın amacı, bankacılık ve finans 
sektörü ile bireyleri tehdit eden 
dolandırıcılık tiplerinin analizi, sektör 
açısından değerlendirilmesi, 
Dünya’dan ve Türkiye’den örnekler 
verilerek korunma önerileri hakkında 
bilgi sağlamaktır.  
 
Bu bağlamda, bir bütün olarak 
güvenlik açıklarının çerçevesi çizilmiş, 
Türkiye’de ve Dünya’da karşılaşılan 
dolandırıcılık yöntemlerine ve 
çeşitlerine değinilmiş ve bunlar analiz 
edilerek, örnek olay senaryoları ile 
irdelenerek, önümüzdeki dönemlerde 
banka ve bireyler açısından ele 
alınabilecek dolandırıcılıktan korunma 
yöntemlerine yer verilmiştir. 

Türkiye Bankalar Birliği Dijital 
Bankacılık Çalışma Grubu 
temsilcilerinden oluşan uzman bir ekip 
tarafından hazırlanan bu çalışmanın 
bankacılıkta güvenlik uygulamaları ve 
dolandırıcılık engelleme çalışmalarına 
kaynak olmasını diliyoruz. Bankalar 
için özel olarak hazırlanan çalışmaya 
emek veren Fatma Aydın Khalil, Uğur 
Levent Özcoşkun, Şansal Nuray, 
Zerrin Çalışkan, Zehra Özlem Irmak, 
Sema Tavuz, Neşe Uysal ve Cemal 
Erdoğdu’ya teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.  
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Amaç ve Genel Bilgi 
 
Dolandırıcı kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “birini aldatarak mal veya parasını alan 
kimse” olarak tanımlanmaktadır. Dolandırıcılık eylemlerine hemen her ülkede ve kültürde 
rastlamak mümkündür. Son yıllarda özellikle bilişim sektöründeki meydana gelen hızlı 
gelişmeler nedeniyle dolandırıcılık eylemleri teknolojik yöntemlerin kullanıldığı daha karmaşık 
bir yapıya bürünmüştür.  
 
Dolandırıcıların veya dolandırıcılık amacıyla kurulmuş olan çetelerin hedefinde şahısların 
yanı sıra kurumlar da yer alabilmektedir.  
 
Son yıllarda Türkiye’de ve Dünya’da bankacılığın dijital kanallarının (Alternatif Dağıtım 
Kanalları) kullanımının artması ve insanların eski yıllarda yastık altında tuttukları birikimleri 
bankalara yatırması sonucunda, bankalar ile çalışan müşteri sayılarında ve kullanılan 
ürünlerde kayda değer artışlar meydana gelmiştir.  
 
Banka kullanımının artması ve doğası gereği parayı barındıran bu kurumlar, kötü niyetli 
dolandırıcıların iştahını kabartarak bankalar ve müşterileri üzerine yoğunlaşmalarına neden 
olmuştur. 
 
Bankacılık, dolandırıcılık eylemlerine en çok hedef olan sektörlerin başında gelmektedir. Bu 
kapsamda bankaların, teknolojik altyapıların kurulması ve bankacılık işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi konularında basiretli hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. 
 
Bu çalışmada, dolandırıcılık şebekelerinin nasıl çalıştığına, bilinen dolandırıcılık eylemlerinde 
kullanılan yöntemlerin neler olduğuna ve karşılaşılacak olası eylemlerde ne şekilde hareket 
edilmesi gerektiğine yer verilmektedir. Ayrıca, bilişim suçları, dolandırıcılık türleri, banka 
şubelerinde yaşanması muhtemel sahtecilik ve dolandırıcılık eylem girişimleri hakkında temel 
bilgi verilmekte, birçok yöntem ve girişimle ilgili detaylı örneklerle verilen bilgilerin daha etkin 
ve kalıcı olması amaçlanmaktadır. 
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I. BÖLÜM 

Sosyal Mühendislik 
 

A. Giriş 

 
Tüm sosyal mühendislik yöntemleri, insan davranışlarındaki önyargılar üzerine kurgulanır. Bu 
önyargılara insana dair  “sistem açıkları” demek yanlış olmayacaktır. Önyargılar sosyal ve 
ekonomik kararlarda insan davranışlarını yönlendirir. İşin karmaşıklığı, belirsizlikler, zaman 
kısıtı, odaklanma ve hedef olmak, inanç, baskı etkileri, sürü psikolojisi, empati etkisi, bilginin 
nasıl sunulduğu, algıda seçicilik gibi etmenler önyargıları harekete geçirir. Sosyal mühendis, 
insan davranışlarında etkili olan bu önyargıları harekete geçirecek yöntemler ile kendisine bir 
avantaj sağlar. 
 
“Bir kurumun güvenliği için en büyük tehlike anahtar bir programdaki güncelleme eksikliği ya 
da kötü yüklenmiş güvenlik uygulaması değildir. Gerçekte en büyük tehlike siz olabilirsiniz. 
Şahsen, insanı yanıltmanın teknolojiyi yanıltmaktan daha kolay olduğunu gördüm. 
Organizasyonların birçoğu insan faktörünü göz ardı etmektedir.” (Kevin Mitnick) 
 
Önyargılar ve insan davranışları: 
 

 Zafer kazanma duygusu (ödül kazandınız mesajları...) 
 Otorite korkusu (emniyetten arıyoruz, tehdit mesajı atmışsınız...) 
 Yardımcı olma arzusu (devletimize canımız feda, derhal...) 
 Kaybetme korkusu (bu fırsat sadece bugün için sunulmuştur...) 
 Tembellik (işlemler için şubeye gelemeyecekseniz, biz buradan hemen yapalım siz 

zahmet etmeyin…) 
 Değer verilme arzusu; Ego (sizin gibi değerli bir çalışan ile iş yapıyoruz, şahsi 

numaranızı alabilir miyim?) 
 Yetersiz bilgi (kart numaramı versem ne olacak ki?) 
 Vaadcilik (kredi kart aidatı ve kredi dosya masraflarını alırız…) 

 
Sosyal mühendislik; amacı kişi ve kurumlara ait bilgi ve materyalleri (fiziki, sistemsel 
çevreleri, organizasyonel yapıları, kullanıcı kod ve şifreleri, çalışma koşulları, iş akışları, 
güvenlik organizasyonu vb. materyalleri) teknolojiyi kullanarak ya da kullanmadan, haksız 
çıkar elde etmek amacıyla ele geçirme yöntemleri ve organizasyonlarıdır. Sosyal 
mühendisliğin temeli aslında insanları kandırmaya dayanır. 
 
Sosyal mühendislik vakası ise bilgilerin ele geçirildiği andan itibaren, elde edilen haksız 
çıkarda dâhil sürecin tamamını ifade eder. 
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B. Sosyal Mühendisliğin Yaşam Döngüsü 

 

 
Görsel 1: Bir sosyal mühendis tasarladığı plana uygun kişilerin ardında bıraktıkları izleri takibe başlar. Buralardan 

alışkanlıklara, zafiyetlere dair bilgiler elde eder. 

Örneğin, sosyal medyada başlatılan bir sohbet ile bir firmada çalıştığını ifşa eden kullanıcının 
çevresine dair bilgiler, arkadaş listeleri açık profilli kullanıcılardan rahatlıkla elde edilebilir 
bilgilerdir. Sosyal mühendis, bundan sonra bir firma çalışanı ismini kullanarak kullanıcı yaratır 
ve sosyal medyaya dâhil olur. İlişkiler, gittikleri yerler, beğenileri artık kendisinin de dâhil 
olduğu grupta paylaşılır. 
 
Güven Oluşturmak: Oluşturulan ve iyi tasarlanmış bir senaryo ile kişilerle temas kurulur. 
Güven oluşturacak bir ortam yaratılır. Çalışanların/yöneticilerin isimlerini kullanarak kendisini 
de kuruma ait bir çalışan gibi gösterir.  
 
Manipülasyon: Senaryosu gereği erişmek istediği amaç için bu güveni manipüle ederek 
bilgiyi ele geçirir.  
 

- Çiğdem’in doğum günü ne zamandı? Atlamayalım kızın doğum gününü... Kaçlı o?  
- 1972 
- Yok yahu! Çok daha genç gösteriyor. Herhalde suyundan toprağındandır. Sahi nereli o? 

 
Hedef ile Ortamı Terk Etmek: Senaryoda hedeflenen şeyin ele geçirilmesi ile bu bilgiler 
kullanılmaya çalışılacak ve bu sürenin sonuna kadar da şüphe uyandırmayacak şekilde 
ortamdan çekilecektir.  
 

C. Sosyal Mühendislikte Kullanılan Genel Yöntemler 

 
Tanımında da görüleceği üzere sosyal mühendislik, temeli insana dayanan ve bilgisayara 
(teknolojiye) dayanan olmak üzere iki temel kategoride değerlendirilebilir. 
 

1. Temeli Bilgisayar ve Teknolojiye Dayanan Sosyal Mühendislik 
 
Temeli bilgisayar ve teknolojiye dayanan sosyal mühendislikte kişiye ait bilgiler teknoloji 
kullanılarak elde edilir. Kişiden, bilgisayar kullanımı esnasında çıkarılan bir pop-up ekran ile 
yetki sorunu olduğu ve yeniden giriş yapması istenir. Kullanıcının şifre ve kendisine 
tanımlanan kullanıcı bilgilerini girebileceği ekranlar aracılığıyla bilgi alınır. 
 

2. Temeli İnsana Dayanan Sosyal Mühendislik 
 
Temeli insana dayanan sosyal mühendislikte ise kişiden bilgi almak ya da istenilen işlemleri 
yapmasını sağlamak amacıyla taklit, etkileme ve ikna etme kabiliyetleri kullanılır. Aynı 
kurumun diğer bir şubesinden arıyormuş gibi davranıp, şubeye ait bir müşterinin herhangi 
bilgisini istemek bunun için güzel örnektir. 
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Temeli insana dayanan sosyal mühendislik yöntemlerine aşağıda detaylı örnekler verilerek 
açıklanmaya çalışılmıştır:  
 
Taklit: Kişinin algısını yanıltacak, sağlıklı düşünme yetisini bir süreliğine engelleyecek araç 
ve yöntemler ile sosyal mühendis planlarını gerçekleştirecek faaliyetlerde bulunur. Bu tür 
sosyal mühendislikler şube çalışanlarına yönelik olarak yürütülerek, kurum ya da kişileri taklit 
yoluyla müşteri hesaplarına kendi cep telefon numaraları tanımlatılabilir. 
 
Sosyal ağlar taklit amacıyla oldukça sık kullanılır. Güzel bir kadın ya da herhangi bir resim 
kullanılarak başlatılan ilişkiler, geri dönmeyecek borç istemeler ile devam eder. 
 
Senaryo: Pazarcılık yapan bir kadın sosyal ağlarda kendisini avukat olarak tanıtan bir kişiye 
yakınlık duyar. İlerleyen zamanlarda avukat ile sanal ortamda gönül ilişkisini karşılıklı 
yaşadığına inanan kadın, daha sonra banka görevlisinin kendisi ile görüşmesinde 
dolandırıldığına ikna olur. Zira avukat kendisi gibi başka bir kadından da borç istemiş ve 
almıştır. (Ancak, kadını daha çok üzen, ilişkilerinde (!) bir başka kadının olduğunu 
öğrenmesidir.) 
 
Çöp Kurcalama: Kurumların değersiz olarak nitelendirdikleri ya 
da imha prosedürüne bağlamadıkları, üzerinde bilgi bulunan 
her türlü materyallerin kurum çöplüklerine atılabildiği ve bu 
atıkların sosyal mühendisler tarafından bilgiye erişmek 
amacıyla toplandıkları görülmüştür. Bir çöp konteynerindeki 
atıklarda, kurumun iş yaptığı kişilere ait telefon bilgileri, 
organizasyon çalışanlarının adı, soyadı,  unvanları, toplantı 
konu ve tarihleri, günü geçmiş DVD, CD’ler gibi kaynaklar 
bulunabilmektedir. (Çöp deyip geçmemeli!) 
 
 
Omuz Sörfü, Casusluk ve Kulak Misafirliği: Akıllı bir gözlemci kullanıcının girdiği şifreyi 
görene kadar takip eder ve şifreyi ele geçirir. Bütün ihtiyacı olan kullanıcının ellerini 
görebilmektir. Bunun için fiziki yakınlık, dürbün ve kamera kullanılmaktadır. Aynı şekilde 
kişiler arasında geçen konuşmalara kulak kabarmak ipuçlarına giden yoldur. Fiziki yakınlığın 
yanı sıra, masaya bırakılmış bir telefon, gizli bir mikrofon gibi kayıt yapan veya ses ileten 
cihazlarda kullanılmaktadır.  
 
Senaryo: Şubeye kredi için gelen kişi, çalışanın masasında saatlerce oturduğu zaman 
çalışanlar arasındaki ilişkileri izler, çalışanlara dair birçok özel bilgiye sahip olur. (Bu arada 
krediyi alamaz ama ücretsiz çay ısmarlatmıştır kendisine!) 
 
Teknisyen: Kurumu temsilen kendisini teknisyen gibi gösteren kişi erişim kodlarını 
kullanıcıdan talep edebilir. 
 
Senaryo: Börekçinin dükkânına POS servisinden geldiğini söyler ve yaka kartını göstererek 
cihazda güncelleme yapılması gerektiğini mağaza sahibi ile görüşür. Cihazı geçici olarak 
söküp bakımını yapmak üzere teslim alır. Bir saat sonra cihazdaki (olmayan) arıza giderilmiş 
ve yerine takılmıştır. Üç gün sonra, bir müdahale için ikinci kere gelir artık mağaza sahibi 
zaten teknisyeni tanıdığı için daha rahattır. Bu sefer daha kısa bir süre için POS’u teslim alır 
ve geri getirir. (Bu esnada ne mi oldu? Üç günlüğüne POS’a kopyalama cihazı takıldı...) 
 
Destek Eleman (Hizmetli): Kurumda temizlikçi/geçici eleman gibi çalışan bir kişi bilginin tam 
ortasındadır. Sosyal mühendisler bu yolla bilgi çalmakta, toplamaktadırlar. 

Görsel 2: Çöp Kurcalama 
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Masaları silen kadın, çevrede kimsenin 
olmaması avantajı ile klavyenin bağlı 
olduğu yere ara bir aparat takarak 
sokete klavyeyi takar. Klavye ile PC 
arasında bir şifreleme (encryption) 
olmaması nedeniyle aparat klavyeden 
yazılan her türlü bilgiyi depolamaktadır. 
(Aparatı çıkarmak bir sonraki temizliğe 
kalmış ve sıra hesapları temizlemeye 
gelmiştir.)  

 
İkna/Korkutma: Kullanıcı üzerinde empati yaratarak, yada endişede bırakarak haksız çıkar 
sağlayacak işlemler yapılabilir, bilgi alınabilir. 
 
Müşteri, kendisini kamu görevlisi olarak (polis, savcı, hâkim, banka çalışanı vb.) tanıtan 
kişiler tarafından aranarak “terör örgütü ile ilişkisi olduğu, banka hesabının terör örgütü 
tarafından kullanıldığı, cep telefonu numarasının kopyalandığı, bu hat üzerinden üst düzey 
kişilere uygunsuz içerikli SMS gönderildiği” vb. söylemler ile korkutulmakta ve kontör/TL 
yüklemesi, para transferi yapması konusunda ikna edilmektedir. 
 
İlk yıllarda kontör/TL transferi şeklinde görülen ancak daha sonra, gelişen teknoloji ve yeni 
ikna yöntemleri ile birlikte, bankaların ürün yelpazesindeki gelişmelere, hizmet kalitesinin 
artmasına paralel olarak (kartsız para transferi, cepten cebe para transferi, hızlı kredi tahsisi, 
internet ve mobil bankacılığı kullanımının artması vb.) para transferi, şubeden ve ATM’den 
nakit çektirilerek dolandırıcıya teslim etme yöntemlerine dönüşmüştür. 
 
Senaryo 1: Dolandırıcı, şube çalışanını arayarak bankada kayıtlı telefon numarasını 
değiştirmek islediğini söyler. Şube çalışanı, arayan kişiye direnç göstermiş ve telefon ile 
talimat alınamayacağı konusunda bilgi vermiştir. Ancak, kendisini doktor olarak tanıtan kişi 
son derece nazik ve sabırsız bir ses tonu ile bir az sonra ameliyata girmesi gerektiğini, yazılı 
talimatı şube kapanmadan elden getireceğini taahhüt etmesine rağmen, şube çalışanı henüz 
işlemi gerçekleştirmek için ikna olmamıştır. Telefon ile arayan kişinin düzenlediği oyun içinde 
arka planda bir kadın “hastanın komaya girdiğini, doktorun acele gelmesi” gerektiğini yüksek 
ve panik bir şekilde bağırır. İşlemini gerçekleştiremeyen doktor sinirli bir şekilde şube 
çalışanına telefon numarasının derhal değiştirilmesi gerektiği hususunda direktif verir. 
Çalışan böyle meşakkatli bir durumda, işleri kolaylaştırmak amaçlı talimatı 
gerçekleştireceğini ancak (!) şube kapanmadan talimatı getirmesi gerektiğini hatırlatır. Aksi 
durumda tanımı ertesi güne bırakmayıp silecektir. Doktor teşekkür eder... (Banka çalışanı bir 
hastanın hayatını kurtarmış, vicdanı huzur içerisindedir!) 
 
Senaryo 2: İkna/korkutmaya yönelik dolandırıcılık örnekleri kişilere olabileceği gibi kurumlara 
da yapılabilmektedir. 
 
Firması adına banka müşteri hizmetlerini panik içerisinde arayan şahıs, şifresini unuttuğunu, 
büyük bir reklam projesinin bedelini ödemek için son gün olduğunu ve ödemeyi yapamaması 
halinde işverenin kendisini işten çıkarabileceğini belirtir. Bu durumdan etkilenen müşteri 
hizmetleri çalışanı arayan kişiye firma adına yeni bir erişim şifresi tanımlar ve ödemeyi 
yapabileceğini iletir. Kişi erişim şifresini elde ederek firmanın tüm hesapları üzerinde her türlü 
işlemi yapma yetkisini almış olur. 
 
Senaryo 3: Kişi internet arama motorunda reklam amacıyla gösterilen “kart borç bilgisini 
öğrenme” linkine güncel borcunu öğrenmek için tıklar. Sitede yer alan finans kurumları 
logoları ve banka logoları güven oluşturmaktadır. Bu nedenle, hiç düşünmeden kartının 16 

Görsel 3: Key Logger Hardware 
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haneli numarasını, CVV2 kodunu, son kullanma tarihi bilgilerini ve hatta cep telefonu 
numarası, müşteri numarası ve annesinin evlenmeden önceki soyadı bilgisini doldurur ve 
borcunu öğreneceğini düşünerek “Gönder” butonuna basar. Ancak sistem çalışmaz. Birkaç 
gün içinde kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs arar ve kartından yapılan 1.000 
TL’lik harcama işlemini kendisinin yapıp yapmadığını sorar. Tabi ki harcama ona ait değildir! 
Banka görevlisi işlemi iptal edebilmesi için cep telefonuna göndereceği 6 haneli rakamdan 
oluşan şifreyi kendisine okumasını ister. Birkaç saniye içinde cep telefonuna şifre gelir, 
yapılan işlemin iptal edileceğini düşünen kişi numaralardan oluşan şifreyi telefondaki banka 
görevlisine okur. Kartından kendisinin yapmadığı bir harcamanın iptal edilmesinden mutlu 
olarak telefonu kapatır. Ancak birkaç saat içinde yine kendisine banka görevlisi diyen birisi 
tarafından aranarak, İnternet şube üzerinden gönderilen 20.000 TL (ki bu vadelide bulunan 
tüm parasıdır) para transferinin kendisi tarafından yapılıp yapılmadığı sorulur. Tabi ki o 
yapmamıştır, nasıl bir sorudur bu! Öğrenir ki daha önce cep telefonuna gelen ve telefondaki 
kişiye okuduğu şifre aslında İnternet Bankacılığı şifresidir ve bu bilgiyi dolandırıcı ile 
paylaşmıştır.    
 
Kontör/TL Yükleme: Kendisini polis/savcı vb. olarak tanıtan dolandırıcı, korkutma ve ikna 
yöntemini kullanarak, dağıtım kanalları (ATM, İnternet ve Mobil Şube, Çağrı Merkezi) veya 
GSM Bayileri üzerinden mağdurun kontör/TL yükleme veya para transferi işlemi 
gerçekleştirmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu şekilde TL yüklenen telefon hatlarının, sahte 
kimlikle temin edildiği, kısa süreli kullanıma açık hatlar olduğu ve hat sahiplerine ulaşmanın 
mümkün olmadığı görülmüştür.   
 
Tek bir telefon hattı ile başlayan bu yöntem, bankaların aldıkları tedbirler nedeniyle çoklu 
hatlar kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, başlangıçta yüksek TL yüklenmesi 
talep edilirken, bankalar tarafından TL yükleme işlemlerine getirilen sınırlandırmalar 
nedeniyle işlemler belirli bir miktar yüklenerek gerçekleştirilmektedir.  
 
Online Formlarda/Organizasyon Web Sitelerinde Sörf: Bu şekilde kurum ve kişiler 
hakkında, bilgi toplanmakta hatta on-line ilişkiler kurularak ileri seviyelere gidilebilmektedir. 
 
Senaryo: Dolandırıcı tarafından kurbana meşhur bir mağazada kullanmak üzere büyük bir 
indirim içeren e-posta gönderilir. E-posta gönderimi meşhur mağazadan geliyormuş veya 
diğer tanınan online indirim sağlayan fırsat firmalardan gelmiş gibi gösterilir. Yalnız bu 100 
TL’lik indirimden faydalanabilmek için kurbandan 5 TL’lik bir harcama yapılması 
beklenmektedir. Online bir form formatında kurban tarafından kredi kartı bilgileri, meşhur 
mağazadaki indirimden faydalanmak coşkusu ile hızlıca doldurulur ve dolandırıcıya iletilir. 
Dolandırıcı ise, kart limitinin tümünü kullanır. 
 
Ters Psikoloji: Dolandırıcı hedefe erişim için önce sorunu bulur ya da yaratır, bu bir sabotaj 
da olabilir, sonra sorunu çözer ve karşısındakine güven uyandırır. Bundan sonra ise hedefini 
gerçekleştirecek ortamı bekler. 
 

 Sabotaj: önce kullanıcı makinesinde bir arıza yaratılır  

 Pazarlama: kullanıcı çaresiz kalınca ben yardımcı olabilirim diye ortaya çıkılır. 

 Destek: destek verme aşamasında kullanıcıların hassas verileri ele geçirilir. 

 
Senaryo: Banka güvenlik görevlisi ile sohbet eden dolandırıcı, güvenlik görevlisinin eşinin 
rahatsız olduğunu öğrenir, yardımcı olabileceğini ileterek hastaneden randevu alır. Birlikte 
doktora giderler. Böylece güvenlik görevlisi ile bir yakınlaşma sağlayan dolandırıcı aradan bir 
süre geçtikten sonra elindeki not ile patronunun cep telefon bilgisinin değiştirilmesi işinde 
güvenlik görevlisinden yardım ister. Minnet duyan güvenlik görevlisi, bir memura rica ile bu 
değişikliği gerçekleştirir. (güvenlik görevlisi psikolojik çöküntüye uğramış ve artık hastaneye 
eşi ile birlikte kendisi içinde gitmektedir.) 
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Kuruma Yapılan Ziyaretler: Bir kuruma iş yapmak maksadı ile giden kişi, çalışanın 
masasında bıraktığı evraklardan bilgi toplar, evrakın orijinalini dahi alır. 
 
Senaryo: Nihayet kredi pazarlığı, yetkilinin verebileceği oranlar içerisinde limite gelmiştir. 
Ancak bir puan daha düşülmesi artık müdürün yetkisindedir. Dolandırıcı bahse konu kredi 
limitinin aşağıya çekilmesi hususunda zaten tatlı bir sohbetle bağladığı memura son bir 
ricada bulunur: “Git müdürüne sor, eğer o da hayır derse senin verdiğin orandan yapalım...” 
Memur daha aşağı bir oran alamamış olarak döndüğünde, müşterisini yerinde bulamaz. 
(Ama aynı zamanda masasında bıraktığı 10 kredi başvurusuna ait nüfus cüzdan 
fotokopilerini de...) 
 
Şifre Tahminleri: Kullanıcının genel alışkanlıkları önceden araştırılıp, bunların denenmesi ile 
sonuca varılabilir. Diğer yandan kullanıcının sosyal bilgileri araştırarak da aynı şekilde 
sonuca ulaşılmaya çalışılabilir (tuttuğu takım, doğum tarihi). 
 
Elektronik Postaları (Ön Ödeme Dolandırıcılığı): Ön Ödeme Dolandırıcılığı (Advance-Fee 
Fraud), gelişen iletişim imkânlarından da yararlanarak, insanların kısa süre içinde büyük 
kazançlar elde edecekleri vaadiyle, çeşitli adlar altında mağduru ön ödeme yapmaya ikna 
edilmesine dayalı bir dolandırıcılık türüdür. 
 
Bu dolandırıcılık türünde, elektronik posta ya da mektup vasıtası ile dolandırıcılar kendi 
ülkelerinden transfer etmeleri gereken bir tutarı sizin hesabınıza makul bir gerekçe ile 
göndermek istediklerini ifade ederler. Elbette transfer edilecek tutar içerisinden size aracı 
olduğunuz için ödenecek bir pay vardır (%10 - %18 vb.) Bu transferin gerçekleşmesinden 
hemen önce, payınıza düşen komisyonu karşılamanız gerektiği ifade edilerek, bir hesaba 
yatırmanızı isterler. Yatırıldığında başka isimdeki bir komisyon için bir tutar daha yatırılması 
istenir. Ancak para transferi asla gerçekleşmeyecektir. 
 
Vaadcilik: Şu an oldukça popüler olan bu yöntem ile kurbanın kredi veya kredi kartı 
kullanması ile ödediği bir takım yasal masrafların geri alınabileceği bilgisi kurbana SMS ile 
bildiriliyor. Sanki bir hukuk bürosundan avukatlar aracılığıyla işlem yapılıyor düşüncesi ile 
kurban tuzağa düşüyor. İlk olarak kurbanın yanında Çağrı Merkezi aranıyor ve Çağrı Merkezi 
güvenlik bilgileri dolandırıcının eline geçiyor. Çünkü arama yapılan telefonun mikrofonu açık 
oluyor ve kayıt ediliyor. Tabi bu yöntemde kurban karşısındaki kişinin hukuk bürosu avukatı 
olduğunu düşünerek hem bir ücret ödüyor hem de kendi rızası ile özlük bilgilerini 
dolandırıcıya aktarıyor.  
 
Sosyal Mühendislik Yöntemi İle Toplanan Bilgilerin Kurumlarda Kullanılmasına Dair 
Çağrı Merkezleri ve Banka Şubeleri Aracılığıyla Yapılan Müşteri Bilgi Değişikliği 
Örnekleri: 

 
Senaryo 1: Banka müşterisine ait kimlik, adres gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, bankacılık 
işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan özel telefon numarası, anne kızlık soyadı gibi 
kritik bilgileri elde eden kişi, banka şubesini arayarak kendisini müşteri olarak tanıtır.  
 
Şube çalışanı tarafından sorulan güvenlik sorularına doğru cevap vererek karşısındakinin 
güvenini kazanır. Sonrasında telefon numarasının değişmesi sebebiyle internet şubesi ve 
çağrı merkezini acil işlemleri için kullanamadığını belirtir.  
 
Bankaların, bilgi değişikliği taleplerini yazılı talimat ile gerçekleştirmelerine rağmen, telefon ile 
yaptığı teyitlere güvenen şube çalışanı, kişinin sistemde bulunan cep telefonu numarasını 
günceller.  
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Telefon bilgisinin güncellenmesi sayesinde alternatif hizmet kanalları üzerinden hesap 
yönetimini ele geçiren şüpheli, müşteri hesabında bulunan tutarı dolandırıcılık amacıyla 
açılan başka bir hesaba aktarır. Aynı işlem, kredi kartı limitlerini artırmak/kullanmak için de 
yapılabilmektedir.  
 
Senaryo 2: Bankada hesabı bulunan üst düzey bir şirket yöneticisine ait kişisel ve özel 
bilgiler, aynı ilde oturan kötü niyetli bir kişi tarafından sosyal mühendislik yöntemleri ile ele 
geçirilmiştir. Şüpheli şahıs, bankanın Kadıköy şubesini arayarak kendisini müşteri olarak 
tanıtır. Cep telefon numarasını değiştirdiği için internet bankacılığını kullanamadığını 
söyleyerek bilgi değişikliği talebinde bulunur. Şube çalışanı, elinde imzalı talimat olmadan 
işlemi gerçekleştiremeyeceğini beyan eder.  
 
Dolandırıcı bunun üzerine vazgeçmeyip, Şişli şubesini arayarak aynı talebini çalışana 
tekrarlar ve birkaç gün önce şubeye gelerek yazılı talimat verdiğini iddia eder. Şişli şubesi 
tarafından konunun araştırılacağının belirtilmesi üzerine, arayan şahıs telefonu kapatır ve 
Sakarya şubesini arar. Sakarya şube çalışanına da aynı açıklamalarda bulunur; dolandırıcı,  
“cep telefonu değişikliği konulu talimatı şubeye bıraktığını, şubenin işleyişinin yavaş 
olduğunu, kendisinin çok önemli işlerinin bulunduğunu, şubeyi bu tutumu nedeniyle üst 
düzeyde şikâyet edeceğini” söyleyerek personelin kendisine inanmasını ve cep telefonu 
değişikliği talebini yerine getirmesi için zorlar. Nihayet birkaç şube aramasından sonra 
hedefine ulaşarak bilgi değişikliğini yaptırır. 
 
Hesap üzerinde kayıtlı olan ve kanalların kullanımı için kritik bilgi olan cep telefonu 
numarasının, dolandırıcıya ait numara ile değiştirilmesi sayesinde, müşteri hesabından para 
çıkışı gerçekleşir. 
 

D. Sosyal Mühendisliğin Kurum Üzerine Etkileri 

 
Sosyal mühendislik vakalarının kurum üzerindeki olumsuz etkileri aşağıda gibidir:  

 
 İtibar kaybı 
 İyi niyet kaybı 
 Finansal zarar 
 Bilgilerin geri dönülmez ifşası 
 Hukuki sorunlar, cezalar 
 Kurumların zafiyetlerine yönelik denetim cezaları 
 Kurum varlık zararı 
 Önlemeye dair yatırım maliyetleri 
 Zaman kaybı 
 İşgücü kaybı 
 Güven kaybı 

 

E. Sosyal Mühendislik ile İlgili Basında Çıkan Haber Analizleri 

 
Haber 1: Müdür Başyardımcısı M.D.’nin hesap bilgi ve şifresini ele geçiren bilgisayar 
korsanları, telefon ve internet bankacılık sistemini de kullanarak hesaplarını boşalttı. 
Bilgisayar korsanlarının, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00 sıralarında bankanın 444 ile 
başlayan müşteri hizmetlerini arayarak M.D.’nin banka sisteminde kayıtlı cep telefonu 
numarasını değiştirttiği ve M.D.’nin bu işlemlerden bilgi sahibi olmasını engellediği iddia 
edildi. 
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Müdür Başyardımcısı M.D.’nin yaptığı açıklamada, olayı şöyle anlattı: "Öğretmenevi 
önündeki ATM'den para çekmek istedim. Hesabımın eksiye düştüğünü görünce hemen kredi 
kartımı da kontrol ettim. Hesabımdan 11 bin 400 TL, kredi kartımdan da 5 bin 100 TL 
çekildiğini görünce hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım. Bankanın müşteri temsilcisi 
bana 'gece saat 02.00’da bankanın müşteri hizmetlerini aradığımı ve sistemde kayıtlı olan 
cep telefonu numaramın değişmesini talep ettiğimi' söyledi. Kendilerine böyle bir talepte 
bulunmadığımı belirterek hemen savcılığa suç duyurusunda bulundum. Yaşanılan bu durumu 
bir dilekçe ile bankanın merkezine de bildirdim." 
 
Şikâyetçinin iddiası: “Tüm yaşananlardan banka sorumludur.”  
 
Maaş ve kredi kartı hesaplarından bilgisayar korsanlarınca bilgileri ve şifreleri kırılarak toplam 
16 bin 500 TL'nin internet ve telefon bankacılığı kullanılarak başka hesaplara aktarıldığını 
ifade eden M.D., "Bu işlemler sırasında dolandırıldığım ortaya çıkmasın diye bankamdaki 
kayıtlı telefon numaram değiştirildi. Tüm yaşananlardan bankayı sorumlu tutuyorum. 
Sistemde kayıtlı cep telefon numaramın telefonla hem de gece yarısı değiştirilmesini 
anlayamadım. 20 yıldır öğretmenlik yapmaktayım ve tüm birikimlerim boşaltıldı. 2014-2015 
eğitim öğretim yılına beş parasız girmekteyim. Bu tamamen bankanın bir hatasıdır. Bir 
başkasının, benim adıma bankayı arayıp işlem yapması ve paramı kullanması bu kadar basit 
olmamalı. 
 
Üç haftadır mağdurum, kredi kartım da boşaltıldığından şahsımın kullandığı kredi kartı 
ücretlerine ilaveten, 5 bin 100 TL ve bu paranın nakit avans ücreti ve kullanım faizi ile birlikte 
5 bin 400 TL’ye yakın bir para dönem içi kullanımı diye kredi kartı borcu diye hesabıma geldi. 
3 hafta boyunca bir türlü güzel haber vermeyen banka acaba kredi kartı borcunu 
ödeyemediğim zaman, alacağı için ne kadar aceleci davranacak çok merak ediyorum." diye 
konuştu. Öte yandan 2.000'i aşkın kurum personelinin aynı bankadan maaşlarını aldığı 
öğrenildi. 
 
Sonuç olarak, müşterinin cep telefon numarası Çağrı Merkezi üzerinden değiştirilmiş, 
hesaptan ve kredi kartından yüksek tutarlı para transferi yapılmıştır. 
 
Ancak sosyal mühendisin bu işlemleri yapabilmesi için elde etmesi gereken bilgiler bir 
telefondan daha fazla olması gerekmektedir. Öncelikle hangi banka ile çalıştığına dair bilgiye 
erişecektir, bu bankada müşterinin kendisini tanıtacağı asgari bilgileri elde etmelidir. Yani ad 
ve soyadı yetersiz olup TC kimlik numarası, müşteri hesap numarası ya da müşteri numarası 
gibi… 
 
İş bununla bitmeyip (işlem yaptıracağı) bu örnekte, telefon numarasını değiştirebileceği sabit 
ve/veya değişken bilgilere ihtiyacı vardır. Bu bilgiler yaygın olarak anne kızlık soyadı, doğum 
tarihi, doğum yeri vb. bilgilerdir. Hatta cep telefonu bilgisinin değiştirilmesi riski yüksek 
işlemlerden olup daha fazla soru ile hatta hareketli (son harcama tutarı gibi) soruları 
gerektirecektir. 
 
Bütün bu bilgilerin ele geçirilmesi bahsedilen maddi zararı yaratacak sonuç değildir. Hesabın 
boşaltılabilmesi veya karttan hesaplara para transferi yapılabilmesi için; müşteri adına 
internet bankacılığı veya mobil bankacılık giriş bilgileri ele geçirilmeli, telefon bankacılığı 
şifresi oluşturulmalıdır. Zira bahsedilen örnekte kart ele geçirilmiş veya işlemler şubeden 
yapılmamıştır. 
 
Son aşama olarak, sosyal mühendisin parayı transfer ettikten sonra kullanabileceği araçları 
ele geçirecek ön faaliyette de bulunması gerekmektedir. Bu sahte başvuru ile alınmış veya 
ele geçirilmiş bir kart olabilir. 
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Haber 2: "Nasıl dolandırıldım anlayamadım. İnsanı telefonda adeta hipnotize ediyorlar. Ne 
derlerse yapıyorsunuz. Devletle birlikte gizli bir operasyonun içinde olmakta beni 
heyecanlandırdı" dedi. 
 
"Beni telefonla aradılar. Banka hesabımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini, 
hesabımdan sürekli Diyarbakır'a EFT yapıldığını söylediler. Devletin bununla ilgili büyük bir 
operasyon başlattığını, kimseye bir şey söylememe mi, asla telefonumu kapatmama mı, 
aileme bile durumdan bahsetmeme mi istediler. Arayan kişilerin polis ve savcı olduğuna 
inandım. Adeta hipnotize olmuştum. Ne derlerse yapıyordum. Önce bankadan 20 bin dolar 
ve 10 bin lira çektirdiler. Daha sonra bir taksiye binerek Balat'a gitmemi istediler. Taksi fişini 
almamı bu parayı daha sonra bana geri ödeyeceklerini söylediler. Balat'a gelince beni 
yönlendirip bir sokağa çektiler. Parayı bakkaldan aldığım bir poşete koyup park halindeki bir 
otomobilin altına bıraktırdılar." 
 
Sonuç olarak, kişi yasadışı örgüt faaliyetlerinde yer aldığının saptandığı ile korkutulup, 
işbirliği yapmaya ikna edilmiştir. 
 
Birçok mağdur aynı cümleleri sarf etmektedir. “Hipnotize olmuştum adeta...”. Ancak 
dolandırıcı mağdurun önyargılarını harekete geçirmiş, minimum otorite korkusu, yardım etme 
arzusu ve yersiz bilgiden kaynaklanan avantajları kullanmıştır. Hedef kişilerin iletişim bilgileri 
birçok kanaldan elde edilmiş olabilmektedir. Anket firmalarından, internet üyelik formlarından, 
mağazalardan vb. dolandırıcı topyekûn elde edilen telefon sahipleri hakkında detaylı 
araştırma yapmadan sadece “isim ve soyadı” bilgisinden faydalanarak yöntemlerini 
uygulayabilir.  
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II. BÖLÜM 

İnternet Bilişim Suçları 
 

A. Genel Bilgi ve Tarihçe 

 
Bilgisayar ve haberleşme teknolojileri hakkındaki bilgisini kendisine ait olmayan ve bazen de 
gizli verilere ulaşmak, ağlar üzerinde yasal olmayan zarar verici işler yapmak için kullanan 
kişilere internet bilgi hırsızı (hacker, bilgisayar korsanı) denir. Bu bilgisayar korsanlarının 
genel olarak amaçları, bir programda, sistemde veya güvenli bir ağdaki açıkları tespit ederek, 
elde ettiği bilgileri, esas sahiplerinin isteği dışında, kendi faydası için kullanmaktır.  
 
Bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramak günümüzde oldukça sık görülen bir durumdur. 
Çok çeşitli saldırı yöntemleriyle bilgisayar sistemlerine erişebilen korsanlar, bilgisayara girilen 
her türlü şifre, parola, özlük bilgileri gibi önemli bilgilere ulaşabilmekte ve bunları kullanarak 
kurbanlarını mağdur duruma düşürebilmektedir. Bir bilgisayar korsanı, kurbanının 
bilgisayarındaki tüm bilgileri silebilir, bilgi ve dokümanları çalabilir, şifreleyebilir veya sisteme 
fiziksel olarak zarar vererek kullanım dışı dahi bırakabilir. Bilgisayar korsanları genellikle 
kullanıcıların dikkatsizliğinden ve bilgi yetersizliğinden faydalanır. Korsanların saldırılarından 
korunmanın en iyi yolu, güvenlik açıkları konusunda kullanıcıların bilgi sahibi olmaları ve 
dijital ortamlarda gerçekleştirilen işlemlerde tedbirli olmalarıdır. 
 
İnternette bilişim suçunun gerçekleşebilmesi için öncelikle kullanıcıların bilgisayarına (kişisel, 
bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet, mobil telefon veya diğer erişim cihazları) bir takım 
casus yazılımların kurulması gerekir. Hiçbir casus program kendi kendine bilgisayar 
sistemlerine kurulamaz.  
 
Bilgisayar korsanlarının kurbanlarına ulaşmaları genellikle iki yolla olur: Birincisi, kurban ile 
doğrudan irtibata geçerek zararlı içeriğe sahip dosya gönderimi yapması, ikincisi ise, kurban 
farkında olmadan dolaylı yollardan bilgisayarın açıklarını kullanarak dilediği bilgiye 
ulaşmasıdır. Bilgisayar korsanlarının gönderdiği casus yazılımlar genellikle kurbanın kendi 
elleriyle kurması/çalıştırması sonucu aktif olur. Bunun yanında bizzat korsanlar tarafından da 
aktif hale getirilen programlar vardır. Casus yazılımlar, elektronik postanın dışında, sohbet, 
oyun, anlık ileti, sosyal medya ve paylaşım programları tarafından da kurbanların 
bilgisayarlarına yüklenebilmektedir. 
 
Kötü niyetli kişiler, kurbanlarının bu programları bilmeden bilgisayarlarına kurması için pek 
çok yöntem geliştirmişlerdir ve farklı yöntemler geliştirmeye devam etmektedirler. 
 
Bankalar, finansal yapılarından dolayı dolandırıcıların saldırı yapmaya en istekli oldukları 
kuruluşların başında gelmektedir.  
 
Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların birçoğu müşterilerine internet bankacılığı veya mobil 
bankacılık hizmeti sunmaktadır. İlk internet bankacılık hizmeti 1997 ve ilk mobil bankacılık 
hizmeti ise, 2011 tarihinde verilmeye başlanmıştır. Bu dağıtım kanallarının ilk yıllarında kayıtlı 
dolandırıcılık eylemi oldukça azdır. Zamanla internet ve mobil kanalların kullanımlarındaki 
artışlar,  bu konudaki yasal boşluklar, sistemsel açıklar ve kullanıcı bilgi eksiklikleri internet 
bilgi hırsızları tarafından fark edilmiş, kötü niyetli girişimler ve saldırılar başlamıştır.  
 
Genel olarak dolandırıcılık eylemlerindeki ortak kurgu; müşterinin, özel bilgilerinin çeşitli 
yöntemlerle çalınması ve bu bilgiler kullanılarak müşteri adına ve bilgisi dışında işlem 
yapılmasıdır.  
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Gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerindeki artış bankalarla müşterileri arasında sorunlar 
yaşamasına ve banka/müşteri zararlarına neden olmaktadır.  
 
İnternet ve mobil bankacılık hedeflenerek gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleri girişimlerine 
yönelik bankalar tarafından alınan önlemler ve yasal otoriteler tarafından tesis edilen 
düzenlemeler sonucu dolandırıcılık eylem girişimlerine bağlı oluşan kayıplarda önemli oranda 
azalma olmuştur. Buna rağmen, bilişim suçlarının farklı şekillerde ortaya çıkabileceği göz 
önünde bulundurularak, dolandırıcılık girişimlerine karşı bankalar tarafından alınan 
önlemlerin ve yapılan/yayımlanan düzenlemelerin, gittikçe farklılaşan ve karmaşık bir biçime 
bürünen saldırılara karşı etkin önlem geliştirecek tedbirleri ve uygulamaları da içerecek 
şekilde güncellenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 
 

B. İnternet Dolandırıcılığı Çete Yapısı 

 
İnternet dolandırıcılığı amacıyla kurulan bir şebekede genellikle aşağıdaki şemaya benzer bir 
örgütlenme görülmektedir. Dolandırıcılık olayları sonucu aktarılan paraları çekmek için banka 
şubelerine gelen kişiler genellikle eğitim düzeyi düşük, işsiz ve beklenenin aksine daha önce 
sabıkası olmayan şahıslardan seçilmektedir. Şubelere tutarları almaya gelen bu kişiler 
“ayakçı” olarak tabir edilmekte ve genellikle şebekede “aracı” adı verilen kişiler tarafından 
bulunarak şubelere yönlendirilmektedir.  
 
Ayakçılar, aracılar tarafından sadece birkaç eylemde kullanılır. Banka şubesinde hesap 
açarak,  açılan hesaba gelen parayı çekip aracıya veren ayakçılar, yapmış oldukları bu iş 
karşılığında ele geçirilen tutarın önemsiz bir kısmını komisyon olarak almaktadır.  
 
 

 
Görsel 4: İnternet dolandırıcılığı amacıyla kurulan bir çetenin organizasyon yapısı. 
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C. Kişisel Bilgilerin İnternet Üzerinden Elde Edilmesi 

 
İnternet bilgi hırsızları çeşitli yöntemlerle müşterilerin özel bilgilerini ele geçirmektedirler. Bu 
yöntemlerden en çok kullanılanlar aşağıda yer almaktadır: 
 
 

1. Truva Yazılımları (Trojan) 
 

Truva yazılımları ismini Truva atından almaktadır. Bir bilgisayar programına bağlanarak 
saklanan, tahribatını yaparken ise, programın olağan çalışmasına izin veriyormuş gibi 
gözüken virüslere “Truva Atı” denir. Truva atları çoğunlukla, bulaştıkları bilgisayarlarda 
kullanılan şifre, kullanıcı adı gibi özel bilgileri ele geçirmek amacıyla kullanılır. 
 
Tespit edilmesi oldukça zor olan Truva atı, genellikle sistemlere e-posta yoluyla 
bulaşmaktadır. Bunun dışında yoğun disklerden (cd), sayısal çok yönlü disklerden de (DVD), 
e-posta ekindeki (.jpg, .gif, .txt, .doc, .xls gibi) dosyalara, bilgisayar oyunlarındaki “.exe” 
uzantılı uygulama dosyaları gibi pek çok yere gizlenebilir.  
 
Truva atı içeren e-posta ya da ekindeki dosya açıldıktan veya uygulama çalıştırıldıktan sonra 
zararlı kodlar aktif hale gelir. Kurban durumun farkında bile olmaz. Örneğin;  kullanıcı,  hava 
durumu ile ilgili anlık bilgi veren bir program indirdiğini zannederken aslında bir “Truva 
yazılımını” indirmiş olabilir. Truva kodu aktif olduktan sonra bilgisayara girilen her türlü şifre, 
parola, kredi kartı numarası gibi önemli bilgiler saldırgana ulaşabilir. Ayrıca e-postalar 
okunabilir, saldırgan disk sürücüyü açıp kapayabilir, dilediği dosyaları silerek hem maddi hem 
manevi zararlar verebilir. Saldırgan, kurbanın bilgisayarını yeniden biçimlendirebilir. Özellikle 
bilgisayar faresinin istem dışı hareket etmesi de sistemde Truva atının varlığının habercisi 
olabilir.  
 
Truva atı bulaştırmaya yarayan yazılımlara örnek olarak; NetBus, BackOrifice, SubSeven ve 
ProRat verilebilir. 
 

2. Tuş ve Ekran Kaydediciler (Keylogger ve Screenlogger) 

 

Tuş kaydediciler, bilgisayarda, klavye vuruşlarını anlık olarak kopyalayabilen ve bunları 
kaydederek e-posta yoluyla korsanın eline geçmesini sağlayan programlardır. Bu tür 
programlar klavye ile yazılan her şeyi kaydedebilme yeteneğine sahiptir. Elde edilen kayıtlar 
sistemde “.txt” uzantılı metin dosyası olarak tutulur. Yapıları itibariyle kurbanların her türlü 
şifre ve özel yazışmalarını ele geçirmek için kullanılabilir. 

 
Ekran kaydediciler ise, ekran görüntülerini kopyalayan ve bunları e-posta ile saldırgana 
ulaştıran programlardır. Yakalanan anlık görüntüler sayesinde o anda ekranda ne yapıldığı 
veya şifrelerin nereye yazıldığı kolaylıkla görünebilir. Tuş kaydediciler ve ekran kaydediciler 
dolandırıcılık eylemlerinde birbirlerini tamamlayan iki bileşen gibi çalışırlar.   
 
Bu tarz yazılımlara örnek olarak; iSpyNow, Perfect Keylogger, Phantom verilebilir. Ayrıca 
ebeveyn denetimleri için kişiler çocuklarının zararlı sitelere girmelerini engellemek ve bir çeşit 
takip oluşturmak üzere de bilgisayarlara kurulabilmektedir. 
 
Tuş kaydedici yazılımları; uzaktan erişime açık, yeterince korunmayan bilgisayarlara 
bilgisayar korsanları tarafından yüklenebileceği gibi kullanıcı tarafından oyunlar, e-postalar 
vb. yollarla farkında olmadan da yüklenebilir. Tuş kaydedici yüklenmiş bir bilgisayardan 
internet şubesine giriş yapıldığında kullanılan tüm bilgiler bilgisayar korsanları tarafından ele 
geçirilebilir. 
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Ekran görüntülerini anlık resimler yerine film gibi hareketli görüntüler olarak kaydeden veya 
bilgisayarda kayıtlı tüm bilgilere erişim sağlayan “Trojanlar” da mevcuttur. Bu tarz 
yazılımların, özellikle “internet cafe” gibi çok sayıda kişinin ortak kullandığı ve yeterli güvenlik 
önlemi alınmamış bilgisayarlarda bulunma ihtimali fazladır. 
 

3. Phishing (Olta Saldırıları) 
 
Olta saldırısı (phishing), anlam olarak İngilizce "password" (şifre) ve "fishing" (balık avlamak) 
kelimelerin birleşiminden oluşturulmuştur. 
 
Bir kişinin hassas bilgilerinin (şifre, parola, müşteri numarası, kullanıcı adı, kredi kartı 
numarası vb.) kod ve bilgilerinin elektronik ortamlarda ele geçirilmesini amaçlayan saldırı 
türüdür. Olta saldırısı internet üzerinde en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden biridir. 
 
Phishing metodu ile yapılan çevrimiçi olaylarda; 
 

 Kredi, debit/ATM kart numaraları/CVV2, 

 Şifreler ve parolalar, 

 Hesap numaraları, 

 İnternet bankacılığına girişte kullanılan kullanıcı kodu ve şifreler, 

 Doğum tarihi vb. kimlik bilgileri, 

gibi bilgiler ele geçirilmektedir. 
 
Olta saldırılarında, internet aracılığıyla, finansal kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar veya 
alışveriş şirketlerinden gönderilmiş gibi görünen, acil ve çok önemli konular içeriyormuş 
izlenimi veren sahte e-postalar yayılır.  
 
E-postanın konusu, müşteri bilgilerinin güncellenmesi veya şifrelerin değiştirilmesi olabilir ve 
içinde ilgili kurumların sayfalarının birebir aynısı şeklinde görünen internet sayfalarına giden 
linkler yer alabilir. Örnek vermek gerekir ise;   

 
"Tarafınıza x adlı kişiden y tutarında para transferi yapılmıştır. Lütfen aşağıdaki linke 
tıklayarak, internet bankacılığınıza giriş yapın ve bilgilerinizi kontrol edin" gibi ifadeler 
içeren e-postalar gönderilir.  
 
"Eğer internet bankacılığına girerek işlemi onaylamazsanız para transferi 
gerçekleştirilmeyecektir" gibi tuzağa düşürücü anlatımlar da bulunabilir.  

 
Bu mesajlarda kişilerin; şifre, parola, müşteri numarası, kullanıcı adı, kredi kartı numarası ve 
kodları sanki kurum tarafından isteniyormuş gibi yazılır. Bu e-postalarda verilen linklere 
tıklayıp, kişisel bilgilerini ekrana giren kullanıcı bu sitelerin gerçek siteler olmadığını fark 
etmemekte ve özel bilgileri çaldırmaktadır.  
 
Dolandırıcılığı gerçekleştirecek kişi/kişiler olta saldırısı yöntemi ile edindikleri bilgileri 
kullanarak müşterilerin banka hesaplarına erişmekte ve varlıklarını ele geçirmektedir. Ele 
geçirilen hesaptan paranın çekilmesi aşamasında, daha az şüphe çekebilecek üçüncü kişiler 
kullanılır.  
 
Para çekme işlemlerinde kullanılan üçüncü kişiler internet üzerinden sahte iş ilanları yoluyla 
bulunduğu örneklerle karşılaşılabilmektedir.  Bu kişilere menfaatler karşılığı görevler verilir. İş 
ilanlarında çaba harcamadan kolay para kazanılacağı şeklinde bilgi verilir, başvuruda 
bulunan kişilerin hesap bilgileri alınır ve bu kişilere ait hesaplar kullanılarak olta saldırısı 
yöntemi ile ele geçirilen hesaplardan para transferi yapılır. Bu yöntemle, müşteri ve hesap 
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bilgilerini ele geçiren ve dolandırıcılık olayının asıl faili olan kişiler kimliklerini gizler ve aracı 
olarak kullandıkları üçüncü kişilere suçu yükleyerek zaman kazanmış olurlar.  
 
Phishing saldırılarından korunmanın da bazı yolları vardır. 
 
Phishing’ten korunmanın en temel yolu, kullanıcının bilinçli ve dikkatli olmasıdır. Bu nedenle 
oltalama hakkında tespit nasıl yapılır, şüphe nasıl duyulur bunları aşağıda inceleyelim: 
 
Sahte Alan Adı (Fake Domain) 
 
Bilinen adı www.google.com olan bir alan adı www.googlee.com olarak karşınıza çıkarsa, 
bilinmelidir ki bu sahte sitedir.  
 
Firmanın markanın ismini yayması, tanıtması çok büyük bir emektir. Durup dururken bunu 
farklılaştırılması mantığa uygun bir hareket değildir. 
 
SSL (Secure Socket Layer) Sertifikası  
 
Sürekli kullandığınız ve SSL sertifikası ile korunan sitede sertifika kilidinin olup olmadığına 
dikkat edilmelidir. SSL sertifikasının görsel olarak olması durumunda bile,  sertifikanın kimin 
ismine verildiği ve o an hangi sitenin içinde olduğunuzu karşılaştırın.  

Bilerek Yanlış Kullanıcı Adı ve Şifre Kullanmak 
 
Bir sitedeki kullanıcı adı/şifre gibi özel bilgilerinizin sorulduğu formlar ile ilgili olarak içinizde 
bir kuşku var ve çözemediniz. O zaman da siz sahte bir kullanıcı adı ve parolası ile sisteme 
girmeyi deneyin. İki kere hatalı girdiğinizde genelde sahte siteler kuşku uyandırmasın diye 
doğru siteye yönlendirirler. 
  

Görsel 5: SSL Sertifikası 

http://www.google.com/
http://www.googlee.com/
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Sitenin İçinde Kullanılan Bir Görselin Kontrolü (Reklamlar Hariç) 

 
 
 
 
 
 

Görselin üzerine sağ tık (klik) ile 
özellikler (properties) seçeneği 
açıldığında, görselin site ismi ile 
aynı olup olmadığı anlaşılacaktır. 

 

 

Sahte E-Postalar  
 

İsim benzerliğinden faydalanarak sahte e-posta tespiti yapılabilir, ancak çoğu zaman kötü 
niyetli kişi elektronik posta adresini birebir yazdırabilmektedir. Ne mi yapmamız gerekir? 

Bilinçli bir kullanıcı e-posta ile talep edilen şahsına ait 
bilgileri vermekten uzak durur. Mesela, bir banka 
müşterilerinden özel bilgilerini e-posta vasıtasıyla 
isteyecek kadar fevri davranmaz.  
 
1.500 TL tutarında ki bir ürün, niçin 200 TL’ye satılır? 
Bilinçli bir kullanıcı bunun hesabını yapabilir ve 
kendisini yönlendirecek linkten uzak durur.  
 
Tanımadığı bu siteye kart numarası, güvenlik kodu 
vade gibi bilgileri vermesi kazanılacak 1.300 TL değil, 
kaybedilecek kart limiti anlamına gelebilmektedir. 
 
Bildiğiniz bir kişiden gelen ancak tuhaf bir e-postanın IP 
adresinin, kişinin yaşadığı bölge ile ilgili olup 
olmadığının kontrolü işe yarayabilir.  
 
Bunun için arama motorunuza “lookup 
IP address” yazarsanız, IP lokasyon kontrolü 
yapabileceğiniz birçok site gelecektir. 
 
 

 
 
 

Görsel 6: İnternet sitesi özellikleri 

Görsel 7: IP arama sayfa örneği 
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Ücretsiz Hizmet Veren Phishing Siteleri 
 

Phishing sitelerinin taklit olmasına gerek 
yoktur.  
 
Phishing amacıyla kurulmuş bu siteler, 
cazip bir ürünü ya da hizmeti ücretsiz 
alabileceğiniz yerlerdir.  
 
Mesela, bir hastalıktan korkuyor 
olabilirsiniz, ancak olmayan bir şey 
içinde gereksiz bir masraf yapmak 
istemiyor olabilirsiniz. Bize hasta olup 
olmadığımızı ücretsiz söyleyecek birileri 
yok mudur?  
 
Bilgisayarda da bu düşünce aynıdır: 
Bilgisayarınıza ücretsiz virüs taraması 
yaptıklarını söyleyenler var! İşte bunlar 
“o iyi insanlar”  değiller mi?  
 
Şöyle bir mesajla mutlaka 
karşılaşmışsınızdır; “Flash Player’ınızın 
güncellenmesi gerekir. Hemen gidin 
aşağıda verilen linkten güncelleyin! 
Umudunuzu kırmayalım ama bu sefer o 
iyi insanlar bunlar değiller. Onlar virüs 

tarama uygulamaları adı altında, aslında 
virüsün ta kendisini dağıtan kişilerdir. 

 
 
Bannerlar, Reklamlar, Pop-up Ekranlar 

 
Bir kere tıkladığınızda kontrolü elinizden 
kaçırabilirsiniz. İstemediğiniz bir sayfa default 
sayfanız olarak tanımlanabilir (bu kötünün en 
iyisidir) veya mouse’unuz (fare) istem dışı 
hareket etmeye başlayabilir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anti-Virüs ve Güncellemeleri 
 
Bilgisayarınızın resmi güncellemelerini yapmayı, işletim sistemine ait güvenlik duvarı 
yazılımınızı aktif tutmaya özen gösterin. Ayrıca güncel ve kaliteli bir anti-virüs programı 
kullanın.  
 
 

Görsel 8: Zararlı yazılım yükleten bir site 

Görsel 9: Banner, Reklam, Pop-Up Ekranı 
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Sahte Site Örnekleri 

 
Aşağıda bazı sahte site örnekleri görsellerinden de anlaşılabileceği gibi genel olarak, 
kullanıcıları kandırabilmek için sanki resmi, yasal bir site izlenimi verebilmek amacıyla banka 
logoları, benzer alan adları kullanılabilmektedir. Bu tarz sahte sitelerin hepsinin ortak noktası, 
bir şekilde kullanıcıyı tuzağa düşürmek suretiyle, kullanıcının özlük bilgileri veya finansal 
bilgileri ile kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmek istenmesidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Görsel 10: Sahte bir internet sitesi www.borcunuogren.com 

Görsel 11: Müşterilerin kredi kartı borç bilgilerine ulaşabilecekleri belirtilerek kart ve kişisel 

bilgilerinin elde edilmesi hedeflenmektedir. 
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Görsel 12: Bir kamu kurumuna ait internet sitesinin taklit edildiği başka bir sahte site örneği. 

 

 
 
 

Görsel 13: Sahte siteyi inanılır kılmak için kullanılmış yöntemler. 
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4. Vishing (Voice Phishing) Olta Saldırıları 
 
Vishing ses ile aldatma yöntemidir. Bu nedenle phishing kelimesindeki “p” harfinin yerine 
voice kelimesinin ilk harfi kullanılarak “ses aldatmacası” anlamında kullanılmaktadır. Vishing, 
sosyal mühendislik vakalarında teknolojilerin getirdiği imkânlarla da desteklenerek aranılan 
kişiden daha kolay bilgi alınmasını hedeflemektedir. Buradaki teknolojik imkân yurt dışı 
internet servis sağlayıcılardan (proxy) faydalanarak aranılan kişiye, arayan olarak istediği 
numarayı göstermesidir. 
 
Vishing dolandırıcılık metodu ile, müşterilerinin hesap numaraları, kredi kartı bilgileri ve 
bunun gibi kişisel bilgilerini elde etmeye yönelik gönderilen e-postalar ve bu e-postaların 
içeriklerinde verilen çeşitli telefon numaralarına yönlendirmeler yapılır. Bu sahte telefon 
numaraları kurban tarafından arandığında dolandırıcının daha önceden hazırladığı banka 
sesli yanıt sistemini ve Çağrı Merkezi'ni taklit eden bir sistem çıkmakta ve dolandırıcılar bu 
yöntem sayesinde kurbana ait kişisel bilgileri ele geçirebilmektedir.  
 
Senaryo: Ailesinin gayrimenkul imparatorluğunun başına geçen Poyraz Bey, işlerinin çok 
yoğun olduğu bir gün sürekli çalıştığı ve güvendiği Tatlıbank’tan, bir e-posta alır. Aldığı e-
posta, ona hesaplarının 2 gün içinde pasif hale geleceğini çok acil 0(850) *** ** ** numaralı 
çağrı merkezini arayıp, hesaplarını aktif hale getirmesini tembihler.  
 
Tamamen Tatlıbank’tan gelmiş gibi görünen bu e-postaya güvenen Poyraz Bey, belirtilen 
çağrı merkezini arar. Düzmece çağrı merkezi sesli yanıt sisteminden de hiç şüphelenmeyen 
Poyraz Bey, hesaplarını aktif ettirmek için kredi kartı bilgilerini sisteme tuşlar ve işlemlerini 
sonlandırır. Hesaplarını aktif hale getirilmesinin gururuyla rahatlamış bir şekilde öğle 
yemeğine çıkar. Oysa biraz sonra kart bilgilerini çaldırdığını öğrenecek ve yemeği kendisine 
zehir olacaktır.   
  

Görsel 14: Phishing için hazırlanmış bir e-posta metni. 
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5. Wi-Fi Dolandırıcılığı 
 
Bu yöntem ile dolandırıcılar tarafından tanınmış bir cafe, otel, lokal gibi bir yerin aynı adlı Wi-
Fi erişim noktası oluşturulmakta, bu hizmet ücretsiz olarak sunulmakta ve kullanıcılara 
sağlanan bir ara yüz ile kişisel bilgileri veya internet bankacılığına bağlanırken girilen bilgileri 
alınmaktadır. Kullanıcıların farkında olmadan verdikleri bu bilgiler dolandırıcıların eline 
geçmekte ve dolandırıcılık amacıyla kullanılmaktadır. 
 

6. Pop-Up Ekranlar 
 
Bir arıza, geliştirme, erişim sorunu, yardım teklifi gibi içerikle kullanıcı karşısına çıkarılan 
ekranlara kullanıcı kodu ve şifresi girilmesi istenerek erişim yetkileri çalınır.  
 
Bu dolandırıcılık tipinde, kullanıcı bir pop-up mesajı ile makinesinde tespit edilen bir 
eksiklikten dolayı bazı programların çalışmayacağına dair bir mesaj çıkarır. Aynı mesaj 
kendisine “şimdi yükleyin” diye ücretsiz yardımcı bir program teklif eder.  
 

7. Spam E-Postalar 
 
Çoğu zaman istenmeyen mesajlar olarak adlandırılan bu elektronik postalar, içeriğinde 
zararlı yazılımlar taşıyabildiği gibi, zararlı yazılım yayan sitelere de yönlendirme 
yapabilmektedirler. 
 

8. Teknolojik Donanımlar 
 
Kötü niyetli kişiler, kurbana ait özel bilgileri teknolojik imkânlar kullanarak casusluk, dinleme 
gibi yöntemler ile ele geçirir. Özellikle kurumlarda çalışan temizlik hizmet personeli veya 
kurbana yakın görünen güvenini kazanabilen kötü niyetli kişiler, klavye kablosunun ucuna 
takacağı bir kopyalama aparatı (donanımsal keylogger) ile gün boyu çalışanın yazdıklarını 
veya ekranını kopyalayacak, bir sonraki temizlik gününde bilgiler şirket dışına çıkarılmış 
olacaktır. 
 

9. Teknoloji Kaynaklı Zararlıların Bankacılığa Etkisi 
 
İnternet kullanımının artmasına paralel olarak İnternet Bankacılığı hizmetlerini kullananların 
sayısı da her geçen gün artmaktadır.  
 
İnternet Şube girişlerinde Tek Kullanımlık Şifre uygulaması BDDK’nın 14.09.2007 tarih ve 
26643 sayılı “Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ” 
gereğince 01.01.2010 tarihinde devreye alınmıştır. 
 
2010 yılında İnternet Bankacılığı giriş işlemlerinde tek kullanımlık şifre (TKŞ) uygulamasının 
zorunlu hale gelmesiyle bilgisayar korsanlarının hedef noktası bu sefer internet şubesi erişim 
bilgileri ve SMS olarak gönderilen TKŞ bilgisinin ele geçirilmesine yönelik zararlı yazılım veya 
yöntemler geliştirmek olmuştur. Bu yazılımlar dönem dönem değişik adlarla ( Zeus, Tinba, 
FatMAL, OBAD, Surviver vb.) bankacılık sektöründe görülmüş ve sosyal ağların 
yaygınlaşmasıyla yayılım göstermiştir. 
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Bu zararlı yazılımlara, phishing e–postalarının eklentisi olarak, mobil uygulama, oyun 
marketlerinde ve bazı internet sitelerinde güvenlik uygulaması olarak rastlamak mümkündür. 
Phishing yoluyla müşteri bilgisayarına bulaşan virüs; müşteri internet şubesine girdiği anda 
TCKN, cep telefon numarası ve telefon cihazının modelini soran bir ekran (pop-up) 
açılmasını sağlamaktadır. Müşterinin girmiş olduğu bu bilgiler neticesinde cep telefonuna 
gelen mesaj ile bir bağlantı adresi gönderilir. Mesaj içeriğindeki uygulamanın yüklenmesi 
neticesinde SMS içeriğini elde etmeye çalışan zararlı yazılım cep telefonuna da bulaşmış 
olur. Bu sayede İnternet veya Mobil şubeye giriş ile işlem onaylamada gönderilen SMS şifre 
bilgilerinin dolandırıcılara yönlendirilmesi sağlanmaktadır. 
 

 

10. Man In The Middle Attack (MitM) 
 
Bu dolandırıcılık yöntemi isminden de anlaşılacağı gibi saldırganın sunucu ve istemci arasına 
girerek, kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek, şifre almak ve yerel ağda kullanıcıların 
hesaplarını elde etmek için kullanılmaktadır. MitM dolandırıcılık yöntemi daha çok internetin 
genel kullanıma açık güvensiz alanlarda gerçekleşmektedir. MitM saldırıları farklı şekillerde 
olabilmektedir. Genel olarak anlatmak gerekirse: 
 

Kullanıcı ortak ağ 
(genel kullanıma 
açık) üzerinden 
internette dolaşırken 
saldırgan bu ağ 
üzerinden aktarılan 
bilgileri dinlemektedir 
(Sniffing yöntemi). 
Saldırgan, kullanıcı 
ile internet sitesi 
arasındaki bağlantıyı 
keserek, gerçek 
siteye ait html 
belgesinin içine 
yerleştirdiği gerçek 
site benzeri sahte bir 
html sayfasına 

bağlantıyı yönlendirir. Kullanıcı her şeyden habersiz banka sayfasına girerken, aslında 

 

Görsel 15: Faaliyete geçmiş 

Virüsün çıkardığı Pop-Up ekran 
örneği. 

Görsel 16: Faaliyete geçmiş Virüsün çıkardığı 
bir diğer Pop-Up ekran örneği. 

Görsel 17: Man In the Middle Saldırısı. 
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saldırgan tarafından yönlendirilen ve banka sayfasının birebir kopyası olan farklı bir sayfaya 
girmiştir. Bu yöntemle, bankaların müşterilerine internet şubeye giriş yapmaları için bankalar 
tarafından gönderilen TKŞ (tek kullanımlık şifre) bilgisi de saldırganın eline geçmiş olur. 
 
MitM ile ağ trafiğinin rahatlıkla saldırgan üzerine yönlendirilmesini önlemek için Hypertext 
Transfer Protocol Secure (HTTPS) kullanılmaktadır. Fakat kullanıcıyı takibe alan bir 
saldırgan varsa ve MitM ile araya girmişse SSL bağlantılarını da taklit edebilir. Güvenli 
bağlantı yapmak istenildiğinde tarayıcı sitenin sertifikasyon sorunu olduğunu söyleyecektir.  
 

 
Birçok kullanıcı sertifika hatasının 
ne olduğunu bile anlamadan 
yaptığı işin devam etmesini 
isteyerek sahte sertifikayı 
onaylamaktadır. Sahte sertifika 
kullanıcı tarafından güvenilir 
olarak kabul edildiği anda yapılan 
bağlantı SSL* olsa bile 
Facebook, Messenger şifreleri ve 
yapılan tüm yazışmalar 
saldırgana ulaşabilmektedir. 

 

 
Sonuç olarak, ortak kullanıma açık alanlarda yapılan bağlantılarda tarayıcı sertifika 
konusunda uyarı vermesi durumunda bağlantının kesilmesi ve devam edilmemesi en 
güvenilir yol olacaktır.  
 
Senaryo: Olayın nasıl başladığını nihayet o gizli kelimeyi söyledikten sonra anlayabildik.  
 

- Ücretsiz açık bir Wi-Fi bulup bağlandım, sonra da yazışmaya başladım...  

“Sema’cığım sana olan borcumu şu an göndereyim, hazır bugün izinliyken hesap numaranı 
versene” diye bir mesaj atınca, yazışma trafiğini kontrol eden Halil heyecandan ölüyordu.  
 
Halil mesajın harfine dokunmadan Sema’ya gitmesine izin verdi.  
 
Sema ayın ortası olması nedeniyle “acelesi yoktu” derken bir yandan da hesap numarasını 
yazmayı da ihmal etmemişti; “acelesi yoktu canım. 123754 Taksim Şubesi – Benim Bank...” 
ve gönder tuşuna bastı.  
 
Kısa sürede mesaj paketi, Halil’in elinin altındaydı. Mesajın içeriğini şöyle değiştirdi:  
 

- Acelesi yoktu canım... 58897855 Karaköy Şubesi – Halil’in Bankası”  

Bundan sonraki yazışmaları yapmış olduğu hile ortaya çıkmasın diye küçük müdahaleler ile 
takip etti. “Gönderdim canım teşekkür ederim” ile biten diyaloğun sonunda hem Halil hem de 
Sema koşa koşa bankaya gittiler.  
 
Halil’inki alışkanlıktan, Sema’nın ki ise, ay ortası olmasından dolayı... 
 
Sema ancak ertesi gün biraz da utanarak telefon açtı “Canım! Yanlış bir hesaba göndermiş 
olabilir misin?” 

Görsel 18: Sertifika uyarısı. 
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11. Man In The Browser Attack (MitB) 
 
Man in the Browser dolandırıcılık yönteminde amaç kullanıcının şifresini almak yerine 

internet tarayıcısı 
üzerine zararlı yazılım 
yerleştirerek saldırı 
gerçekleştirmektir.  
 
Zararlı yazılım içeren 
tarayıcı eklentisi 
kullanıcının yaptığı 
transferlere ait tutar 
ve alıcı bilgisini 
değiştirebilir. “MitB” 
yeteneklerine sahip 
internet bankacılığı 
zararlı yazılımları 
arasında Zeus veya  
Sinowal örnek 
verilebilir. 

 
 
Senaryo: Müşteriye sorulduğunda; “Evet, benimle ilgisi yoktu ama e-postanın ekini açmak 
için yine de tıkladım!” 
 
Bu ifade her şeyi anlatıyordu:  Güncel Anti-Virüs ile korunmamış bir bilgisayardan, aslında 
virüslü bir program çalıştırılmıştı. Bu zararlı yazılım, Banka ekranlarını taklit eden sayfaları 
müşterinin önüne getirmiş ve müşteriye özel kod ve şifreleri bizzat kendisinin girmesi ile çalıp 
dolandırıcıya iletmiştir.   
 
Mağdur, bir yere gitmemiş olmasına karşın gönderilecek olan uçak faturasını bir daha hiç 
merak etmeyecekti... 
 

12. SIM Kart Yenileme ve Operatör Değişikliği 
 
Müşteri adına düzenlenen sahte kimlikle, telefonunun çalındığını veya kaybolduğunu beyan 
eden sahtekârların GSM bayilerinden yeni bir SIM kart (Subscriber Identification Module) 
alarak kullanıcıların internet şifresini ele geçirmeyi amaçlayan dolandırıcılık şeklidir. Telefon 
operatörü değişikliği de aynı şekilde sahte kimlikle yapılabilmektedir. Bu yöntemlerle SMS ile 
gönderilen şifre sorunsuz bir şekilde dolandırıcının eline geçmekte ve müşterinin diğer 
bilgilerini de ele geçiren dolandırıcılar kişinin banka hesapları üzerinden işlem 
gerçekleştirebilmektedir.  
 
SIM kart kopyalama kaynaklı internet şube saldırılarının engellenmesi amacıyla, bankalar 
GSM Operatörleri ile ortak bir mutabakata varmış ve bu mutabakat çerçevesinde, internet 
bankacılığı girişi sırasında gönderilen SMS bilgilerini almaya yetkili hatlarla ilgili olarak 90 
gün içinde taşıma/yenileme olup olmadığı sorgulanmaktadır. Hattını taşıdığı/yenilediği halde 
Banka aracılığı ile kimlik doğrulaması yaptırmayan müşterilerin internet şube hizmetleri 
askıya alınmaktadır.  
 
İnternet Bankacılığı tarafında alınan tedbir SIM kart kopyalama dolandırıcılıklarını internet 
şube için engellemiştir. Ancak şube tarafında, sahte kimlik ile noterden çıkartılan 
vekâletnamelerle müşteri hesaplarına yapılan saldırılarda, SIM kart kopyalama vakaları ile 
karşılaşılmıştır. Banka şubesi müşteriyi aradığında müşteriye ait hattı kopyalayan dolandırıcı 

Görsel 19: Man In the Browser Saldırısı. 
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telefona cevap vererek, sahte vekâletnameyi müşteri gibi onaylamaktadır. Bu eylem tipine 
sahte evrak dolandırıcılıklarında ayrıca yer verilmektedir. 
 
Senaryo: Mehmet işyerine yeni gelmiş ve yoğun bir iş gününe başlamadan önce ödenmesi 
gereken faturaları ödemek istiyordu. İnternet şubesine girdiğinde hesabında bir değişik 
olduğunu hemen fark ederek bankasının çağrı merkezini aradı. Çağrı Merkezi çalışanı; 
 
- 5.000 TL Filan Bank’tan çekilmiş, 1.000 TL ATM’den çekilmiş, 2.500 TL kuyumcuda 

kullanılmış...  
- 10.000 TL hesabınızdan çıkmış bu işlemi siz mi yaptınız?  Diye sordu. 

 
Peki, bu işlemler nasıl olmuştu? Acaba Mehmet nerede hata yapmıştı? 
 
Dolandırıcı uzun zamandan beri Mehmet’in hesabını takip ediyordu. Tek sahip olması 
gereken Mehmet’in İnternet Şubesi için girişte kullandığı tek kullanımlık şifreydi. Dolandırıcı, 
cep telefonuna gelen tek kullanımlık şifreyi nasıl alacağını da planlamıştı. Mehmet’in sahte 
kimliği ile operatör bayisine gidecek, cep telefonu kaybettiğini beyan ederek yeni bir SIM kart 
talebinde bulunacaktı. Yapması gereken sadece buydu. 
 
Mehmet’in bilgisayarını takip eden dolandırıcı, internet şubesine giriş için sahip olduğu tüm 
bilgiler ile internet şubesine girebilmişti. 
 
…ve müşterinin canı gibi baktığı yatırımı yok olmuş, kuş gibi uçup gitmişti… 
 

D. İnternet Şubesi Güvenliği İçin Yapılması Gerekenler 

 
Bankaların internet bankacılığı kullanan müşterilerine yılda en az bir kere bu hususların 
anlatılması/okutulması,  okunduğuna dair teyit alınması sağlanmalı ve bankanın internet 
sitesinde yer alan daha kapsamlı “güvenlik uyarılarının” mutlaka okunması tavsiye 
edilmelidir. 
 
 Müşteriler tarafından alınması gereken asgari önlemler aşağıda anlatılmıştır. 
 
1. Kullanıcı bilgileri kişiye özeldir ve gizli kalmasına azami özen göstermelidir. Bu bilgiler 
aşağıda sıralanmıştır: 

 
 Kullanıcı Adı  

 Değişken Parola  

 Parola/Şifre 

 Tek Kullanımlık Parola 

 İşlem Doğrulama Kodu  

 Elektronik İmza 

 Kişisel Bilgiler 

 Hesap Bakiyesi 

 Hesap Hareketleri 

 Cep Telefonu Marka ve Modeli 

2. Kart bilgileri; kart numarası, son kullanım tarihi, kart güvenlik kodu vb. bilgiler ile özellikle 
şifrelerin korunması gerekir. Ayrıca, şifreler kolaylıkla tahmin edilemeyecek, bankaların 
güvenlik prosedürlerine uygun şekilde belirlenmeli ve belirli dönemlerde değiştirilmelidir. 
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3. Güvenlik için her yerde aynı şifreyi kullanmamalıdır. Facebook kullanıcı adınız 

sanaldunya@cipostal.com ve şifreniz “kapi07”. Muhtemelen kullandığınız e-posta 
adresinizdeki şifreniz de “kapi07”dir. 
 
4. Sadece güvenliğinden emin olunan bilgisayarlardan işlem yapılmalıdır. Herkesin 
kullanımına açık bilgisayarlara, zararlı yazılım yüklenip yüklenmediği hususunda emin 
olamazsınız. Bilgisayarın nasıl korunduğu hususunda bir bilginiz yoksa internet bankacılığı 
gibi riskli işlemler yapılmamalıdır. Bu tür bilgisayarlara yüklenen programlar vasıtasıyla 
kullanıcı adı, şifre ve parola kolaylıkla ele geçirilebilmektedir. İnternet kafeler bu türden 
riskleri barındıran yerlerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Lisansı olmayan yazılım kullanılmamalıdır. Lisansı olmayan ve kırık olarak tabir edilen bir 
programın içine bilgi toplayan bir yazılım atılmış olabilir. Bunun yanı sıra, lisansız 
yazılımlarda güvenlik açıkları olabileceği gibi, fark edilen açıklar için güncelleme yamaları 
yapılamamaktadır. 
 

(Daha fazla bilgi için www.bsa.org.tr adresi ziyaret edilebilir.) 

 
6. İşletim sistemi ve internet tarayıcısının güncel tutulması gerekmektedir. Bilgisayarın 
korunması ve sorunsuz çalışmasının sağlanması için, yazılımı üreten firmalar tarafından 

Görsel 20: Şifre Güvenliği 

Görsel 21: Herkese açık internet kullanım alanı (İnternet Kafe) 

mailto:sanaldunya@cipostal.com
http://www.bsa.org.tr/
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yayınlanan güncellemeler takip edilmeli ve programların güncellemeleri zamanında 
yapılmalıdır. 
 
7. Anti-virüs yazılımı kullanılmalıdır. Anti-virüs yazılımları bilgisayarları zararlı yazılımlara ve 
diğer tehlikelere karşı korumak üzere kullanılır. Bilgisayarın güven içinde kullanılması için bir 
anti-virüs yazılımı kullanılmalı ve yazılım güncel tutulmalıdır. 
 
8. İnternet güvenlik duvarı (firewall) kullanılmalı ve bu 
tür uygulamalar bilgisayarlarda aktif tutulmalıdır. 
Firewall yazılımları, bilgisayarlara yetkisiz erişimi 
engelleyebilmektedir. 
 
9. Tarayıcıda otomatik tanımlama fonksiyonu 
kullanılmamalıdır. Otomatik tanımlama fonksiyonu, 

daha önce girilen şifreler de dâhil olmak üzere tüm 
bilgileri saklar. Güvenlik açısından otomatik tanımlama 
fonksiyonu devre dışı bırakılmalıdır. 
 
“Şifreyi Hatırla (Remember Password)” özelliği ayrıca uzak durulması gereken bir seçenektir. 
Bu seçenek kullanıldığında, bilgisayarınıza erişen kişinin e-postalarınızı, üyeliklerinizi ele 
geçirmesi için artık size ihtiyacı yoktur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
10. İnternet gezgini tarafından indirilen dosyaların sık sık temizlenmesi gerekir. Bazı internet 
sitelerine girildiğinde, sitelere yüklenen uygulamalar ve küçük yazılımlar ile siteye giren kişiler 
hakkında bilgi toplanır. Toplanan bilgiler bir metin (.txt uzantılı) dosyasında tutulur. Bu 
dosyalara "Tanımlama Bilgisi" (Cookie/Çerez) denir. Çerez dosyaları, hangi sitelerin ziyaret 
edildiğine ve bu sitelerde internet siteleri üzerinden doldurulan formlara ait bilgilerden oluşur. 
 
Cookie'ler (çerez) virüs yaymak için kullanılamazlar. Ancak bazı özel bilgilerinizin kötü amaçlı 
kişilerin eline geçmesini kolaylaştırır.  
 
Ek olarak, internet sitelerine girildiğinde bazı gereksiz dosyalar "Temporary Internet Files" 
altında depolanmaya başlar.  
 
Özel bilgilerin olabileceği bu dosya ve Cookie'leri silebilmek için aşağıdaki adımların takip 
edilmesi gerekir. Bu işleme “Cache” ön bellek temizliği denir. 
 

Görsel 22: Güvenlik duvarı kullanılmalıdır. 

Görsel 23: Şifreleriniz için otomatik tanımlama 
fonksiyonu kullanılmamalıdır. 
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11.Bireysel kullanıcıların internet çıkışında kullandıkları cihazlara (Wi-Fi) şifre koymaları 
gerekmektedir. 
 
Şifresiz ya da kolay tahmin edilebilir bir Wi-Fi kullanımında bilgilerinizin 
çalınmasının yanı sıra, suç bazen kullandığınız cihazlar üzerinizden 
işlenebilir 
 
WEP şifreleme sistemi yerine WPA/PSK şifreleme sistemini 
kullanmanız ağınızın güvenliğini arttırmada önemli bir unsurdur. 
 

 

 
 
 
 
 

 İnternet Explorer için:  

 

Araçlar – İnternet Seçenekleri – Göz 

Atma Seçenekleri menüsünden, sil 

butonuna basarak açılan penceredeki 

tüm seçenekleri işaretleyip, sil butonuna 

basılarak yapılır. 

 
 

 
 

 
 Google Chrome için:  

 

Chrome menü butonu – Geçmiş – 
Tarama Verilerini Temizle yolundan 
açılan pencerede, “en baştan” seçeneği 
ile tüm kutucuklar seçilerek, “Tarama 
verilerini temizle” butonuna basılarak 
yapılır. 
 
Bunlara ek olarak tarayıcınıza ait 
güvenlik seviyesi her zaman için üst 
seviyede olmalıdır.  Otomatik form 
doldurma ile şifre kayıt etme 
fonksiyonlarını aktif etmemeniz ise 
daha güvenli bir kullanım olacaktır. 

 

 

Görsel 24: Internet Explorer Cache Temizliği 

Görsel 25: Google Chrome Cache Temizliği 

Görsel 26: Wi-Fi İkonu 
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Wi-Fi bağlantınızda modem ayarları içinde "Lowest Common Denominator" ayarlarından en 
yüksek seviyeyi seçerek, WEP ve WPA şifrelemelerini 128 Bit’lik bir korumaya 
çıkarabilirsiniz. 
 
Ek olarak, modeminizi kullanmadığınız zamanlarda kapatmanız basit ama etkili bir davranış 
olacaktır. 

 
12. Kırılmış bir işletim sistemi kullanıyorsanız, bu işletim sisteminin bulunduğu telefon veya 
bilgisayar ile internet bankacılığına girilmemesi önemle vurgulanmalıdır. 
 
13. Ağ üzerinden oynanan oyunların çoğu bilgisayarın güvenlik duvarını ve aktif virüs 
programlarını kapatmayı şart koşar. Çünkü bu güvenlik katmanlarının olması oyun sunucusu 
ile bilgisayar arasındaki bilgi alışverişini yavaşlatır veya tamamen engeller. 
 
O anda bağlanılan sunucudan bir saldırı olmamış olması daha sonra olmayacağı anlamına 
gelmez. Bunun önüne geçebilmek için sadece tanınmış ve büyük firmalara ait sunuculara 
bağlanılması önerilir.  
 
Güvenlik duvarını kaldırarak, oynan oyunlardan sonra bilgisayarın tekrar en üst seviyede 
güvenliğe taşınması doğru olacaktır. 
 

E. Çağrı Merkezi ve Banka Şubesi Yoluyla Yapılan Müşteri Bilgi Değişikliği 

 
Banka müşterisine ait kimlik, adres gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, bankacılık işlemlerini 
gerçekleştirmek için gerekli olan özel telefon numarası, anne kızlık soyadı gibi kritik bilgileri 
elde eden kişi, banka şubesini arayarak kendisini müşteri olarak tanıtır. Şube çalışanı 
tarafından sorulan güvenlik sorularına doğru cevap vererek karşısındakinin güvenini kazanır. 
Sonrasında telefon numarasının değişmesi sebebiyle internet şubesi ve çağrı merkezini acil 
işlemleri için kullanamadığını belirtir.  
 
Bankaların, bilgi değişikliği taleplerini yazılı talimat ile gerçekleştirmelerine rağmen, telefon ile 
yaptığı teyitlere güvenen şube çalışanı, kişinin sistemde bulunan cep telefonu numarasını 
günceller. Telefon bilgisinin güncellenmesi sayesinde alternatif hizmet kanalları üzerinden 
hesap yönetimini ele geçiren şüpheli, müşteri hesabında bulunan tutarı dolandırıcılık 
amacıyla açılan başka bir hesaba aktarır. Aynı işlem, kredi kartı limitlerini artırmak/kullanmak 
için de yapılabilmektedir.  
 
Senaryo: Bankanın X Şubesinde görevli pazarlama personelini arayan dolandırıcı şahıs, 
kendisini banka müşterisi olarak tanıtmış ve İnternet Bankacılığı başvuru talebinde 
bulunmuştur. Durumdan şüphelenmeyen banka personeli tarafından müşteriye İnternet 
Bankacılığı tanımlanmış ve yüz yüze alınmayan sözlü talimata istinaden, dolandırıcı kişinin 
cep telefonu numarası banka sistemine kaydedilmiştir. 
 
İşlemleri gerçekleştiren banka personeli; İlgili kişinin müşteri temsilcisi olmamasına rağmen, 
arayan kişinin Bankanın iş yaptığı büyük bir firma sahibi olması nedeniyle kişiyi kırmamak 
adına telefon ile istenen işlemleri gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. 
 
Sisteme ilk defa girilen cep telefonu numarası ve İnternet Bankacılığı tanımı sayesinde 
dolandırıcı şahıs tarafından, müşterinin adına işlem yapabilme kabiliyeti doğmuştur. 
 
Dolandırıcı, İnternet Şubesi aracılığıyla müşterimize ait yüksek limitli kredi kartından; iki farklı 
tarihte 10.000 TL olmak üzere toplam 20.000 TL nakit avans kullanarak vadesiz hesaba 
aktarmış ve aktardığı tutarı başka Bankaya EFT olarak göndermiştir.  
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Mağdur kişinin özlük bilgilerini de elinde bulunduran dolandırıcı şahıs; banka çağrı merkezini 
arayarak, güvenlik sorgu adımlarını geçebilmiş ve devamında telefon bankacılığı şifresini de 
oluşturarak hesabında bulunan bakiyeleri çağrı merkezi üzerinden de farklı bankalara 
aktarabilmiştir. 
 

F. Uluslararası Para Transferi Yapan Şirketler Dolandırıcılıkları 

 
Western Union, MoneyGram, UPT, vb. şirketler uygun ücretler karşılığı Dünya genelinde 
dakikalar içinde para transferi yapabileceğiniz hızlı, kolay ve yaygın para gönderme - alma 
servisi sunmaktadır. 
 
Son dönemde uluslararası para gönderen şirketlerin yaptığı işlemler dolandırıcıların da 
iştahını kabartmış olacak ki bu şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde dolandırıcılık 
olaylarında artış tespit edilmiştir. İlgili dolandırıcılık yönteminin özellikle Nijerya uyruklu kişiler 
tarafından kullanıldığı görülmüştür.  
 
 
Senaryo 1: İthalat ve ihracat işleriyle uğraşan Victor Rose, Türkiye’de bulunan Matt Morris 
ile anlaşarak, mal ithali talebinde bulunur. İstemiş olduğu mala ait peşinatı, Western Union 
(WU) aracılığıyla göndereceğini, ürünlerin teslimatı sonrasında kalan bedeli de yine WU 
aracılığıyla ödeyeceğini belirtir. Matt Morris yaptığı bu anlaşmaya istinaden peşinat 
ödemesini alır ve ürünleri göndererek teslimat sonrasında alacağı ödemeyi beklemeye 
başlar. 
 
Aslında, Victor Rose’un farklı bir planı vardır. Matt Morris’e ait Western Union alıcı bilgilerini 
(MTCN, PASAPORT bilgileri vb.) sahte evrak işleri ile uğraşan kişilerle paylaşır. Gönderdiği 
1.000 Euro tutarındaki paranın sahte pasaport düzenleyen kişilerce çekilmesi ve sahtecilikle 
ilgili 100 Euro komisyonu aldıktan sonra kalan tutarın kendisine geri gönderilmesini sağlar. 
Bu arada, yaptığı WU işlem dekontunu da (işlem hesap bilgileri) Matt Morris’e göndererek 
sorumluluğunu yerine getirdiğini ve ödemeyi tamamladığını belirtir. 
 
Matt Morris’in bilgileriyle düzenlenmiş pasaportu elinde bulunduran kişi, Western Union 
aracılığıyla gelen havaleyi almak üzere Tekbank’ın Kuşkucu Şubesi’ne gelir. Gişe yetkilisi, 
kendisine bir form uzatarak bilgileri doldurmasını ve pasaportunu görmek istediğini söyler. 
Kişi, WU alıcısı olarak MTCN numarası ve tutar bilgisini net olarak bildirmiştir. Ancak, gişe 
yetkilisi, pasaportun sahte olabileceğinden şüphelenerek, ikinci bir kimlik belgesi olup 
olmadığını ve gelen tutarın neye istinaden gönderildiğini de içeren detaylı bilgiler talep eder. 
Bu küçük sorgulama WU alıcısı olduğunu iddia eden kişiyi rahatsız eder ve pasaportunu geri 
alarak tutarı çekmeden Kuşkucu Şubesinden ayrılır. 
 
Aynı şahıs bu sefer TEKBANK Kaygısız Şubesi’ne giderek WU ile gelen havaleyi çekmek 
istediğini belirtir. Gişe yetkilisi, WU ödemelerine ilişkin zorunlu bilgiler dışında, başka hiçbir 
bilgi talep etmeden ödemeyi gerçekleştirir.  Sahte alıcı Matt Morris 1.000 Euro bedeli çeker 
ve 100 Euro’luk komisyon bedelini cebine koyarak kalan bedeli aynı şube ile WU üzerinden 
Victor Rose’a geri gönderir. 
 
Senaryo 2: İnternet üzerindeki bir sitede hayallerinin arabasını bulan Kadir Bey hemen satıcı 
ile iletişime geçer. Satıcı ile e-posta üzerinden yaptığı görüşmede araç satıcısının Fransa’da 
yaşadığını ancak birkaç gün içinde iş için Türkiye’ ye gelmek üzere olduğunu ve aracı 
kendisine getirebileceğini teyit eder. Ancak satıcı, aracı kendisine götürmek için Kadir Bey’in 
gerçekten alıcı olduğundan emin olmak istediğini, bu sebeple 5.000 ABD doları tutarı WU 
üzerinden alıcının kendi ailesinden birine Fransa’ya transfer etmesi ve dekontunu satıcıya 
göndermesini şart koşar.   
 



35 

 

Böylece alıcının ciddiyetinden ve parası olduğundan emin olabileceği, ayrıca tutar alıcının 
ailesinden birinin hesabına gönderildiğinden sadece tutarı görebileceği ama çekemeyeceği 
konusunda da ikna eder. 
 
Kadir Bey hayalindeki araca sudan ucuz bir fiyata sahip olacağı için ikna olması zor olmaz. 
İstenileni yapar ve WU üzerinden kendi kardeşi adına 5.000 ABD doları tutarı Fransa’ya 
transfer ederek yaptığı işlem dekontunu satıcıya gönderir. 
 
WU para alımı için gerekli olan tüm bilgileri (*MTCN, *Gönderici Ad/ Soyadı,*Gönderici Ülke, 
*Gönderilen para birimi, *Gönderilen tutar) Kadir Bey’in gönderdiği dekonttan elde eden 
dolandırıcı alıcı adına düzenlediği sahte kimlik belgesi ile 5.000 ABD doları bakiyenin sahibi 
olarak ortadan kaybolur. 
 
Hızlı para transferi yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık işlemleri, son dönemde özellikle 
Nijerya ve Gana uyruklu şahıslar tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolandırıcıların farklı para 
birimi ile gelen ödemelerde bile sistemin çevirdiği kur bilgisini kuruşu kuruşuna bildikleri ve 
WU formunda beyan edebildikleri gözlemlenmiştir. Güncel WU dolandırıcılık yönteminde, 
dolandırıcıların WU alım işlemi akabinde WU gönderim işlemi yapma eğiliminde oldukları 
tespit edilmiştir. Dolandırıcılar tarafından yasa dışı yollarla elde edilen tutarlar, WU transferi 
yapılarak kara para aklama yöntemi olarak da kullanılmaktadır. Yöntem; yasa dışı tutarları 
parçalayarak farklı kişilere yollamak ve/veya parçalanmış olan tutarı aynı hesaba 
göndermeye yönelik olmaktadır. 
 

G. SWIFT Dolandırıcılıkları 

 
Uluslararası ticaret yapan firmaların e-posta adresleri bilişim sistemlerini kötüye kullanan 
dolandırıcılarca ele geçirilmektedir. Ticaret yapan yüklenici firmanın e-posta yoluyla 
gönderdiği proforma fatura üzerinde bulunan IBAN bilgisi silinerek, yerine dolandırıcılara ait 
başka bir hesabın IBAN bilgisi yazılmakta ve bu proforma fatura yüklenici firmanın e-posta 
adresi ile malın alıcısı olan diğer firmaya bildirilmektedir. Mal karşılığı gönderilen tutar, ticaret 
yapan gerçek firma yerine kötü niyetli kişilere ait hesaplara alacak geçmekte ve bu sayede 
bakiye ele geçirilmektedir.   
 
Senaryo 1: Altın Bank’ın Denizli Şubesinde bulunan Yıldız Dış Tic. Ltd. Şti. hesaplarına 
Malezya’da yerleşik Fresh Lemon firmasından 30.381 ABD doları havale gelmiş ancak, 
Kütahya şubesinin yüksek cirolu iş yeri bu paranın kendilerine ait olduğunu belirterek Altın 
Banka bildirimde bulunmuştur. 

 
Altın Bank yetkilileri durumu muhabir banka aracılığı ile araştırınca Kütahya şubesindeki 
müşterilerinin e-posta adreslerinden gönderilen proforma faturanın değiştirildiği ve Yıldız Tic. 
Ltd. Şti. firmasının paranın alıcısı olarak ibraz ettiği proforma faturanın sahte olduğu ortaya 
çıkmıştır.  
 
Senaryo2: Makas Petrol firmasının ticari ilişki içinde bulunduğu yurt dışındaki bir firmaya ait 
e-posta adresi dolandırıcılar tarafından ele geçirilmiştir. Dolandırıcılar sahte e-postayı 
kullanarak Makas Petrol firmasına ekinde sahte belgelerin de bulunduğu bir e-posta 
göndererek,  ticarete konu olan 200.000 ABD dolarının yurt dışındaki farklı bir hesaba 
transfer edilmesi istemiştir. 
 
Makas Petrol, ticaret ilişkisi kurduğu firma ile yıllardır işlerini e-posta ile yazışarak 
gerçekleştirmektedir. Bu yüzden e-posta ile kendisine yapılan bildirimden hiç şüphelenmez 
ve talebi yerine getirerek tutarı e-posta içeriğinde bildirilen hesaba gönderir. 
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Kısa süre sonra yurtdışı firma, ödemenin hala kendisine ulaşmadığı konusunda Makas 
Petrol’e dönüş yapar. Bu sayede alıcı firmanın e-posta adresinin dolandırıcılar tarafından ele 
geçirildiği ve tutarın dolandırıcılara gönderildiği anlaşılır.  
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III. BÖLÜM 

Belge ve Bilgi Sahteciliği 
 
Kötü niyetli kişiler tarafından düzenlenen sahte bilgi ve belgeler (kimlikler, sahte hesap 
cüzdanları, talimatlar vb.) yoluyla bankalara sahte başvurular yapılarak, kredi, kredi kartı, 
hesabı açılması gibi birçok işlem gerçekleştirilmektedir. Teknolojideki gelişmeler ve 
bankacılık sistemlerinde kullanımının yaygınlaşması ile birlikte banka sistemlerinde birçok 
başvuru kontrol mekanizması kurulmuş olmasına rağmen kötü niyetli kişilerin de gelişen 
teknolojiye ayak uydurarak tekniklerini geliştirdikleri görünmektedir. 
 
Ülkemizde kullanılan ve yasalar çerçevesinde geçerli olan kimlik belgeleri ve bu belgeler 
üzerinde bulunan güvenlik özellikleri bir başka bölümde detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu 
bölümde, şube personeli tarafından gerçekleştirilen hesap açılış süreçlerinde dikkat edilmesi 
gereken noktalar, sahte belge ile bireysel kredi ve kredi kartı başvuruları ile müşteri hesabına 
sahte kimlikle yapılan saldırı yöntemleri anlatılmakta, dolandırıcılık eylemlerinin önlenmesi 
için dikkat edilmesi gerekenler hususlar ve alınacak tedbirlere yer verilmektedir. 
 
Dolandırıcılık girişimlerinin ortak noktası, hemen hemen tüm dolandırıcılık girişimlerinde 
sahte belge kullanılmasıdır.  

A. Kimlik Belgeleri 

Bankacılık sektöründe gerçek kişi müşteri kimliğinin tespiti için, nüfus cüzdanı, ehliyet ve 
pasaport belgeleri kullanılmaktadır. Her üç belgenin de kendine özgü güvenlik özellikleri 
bulunmasına karşın bu belgeler sahtecilik amacıyla da en çok kullanılan belgelerdir.  

1. Nüfus Cüzdanı 
 
Bankacılık işlemlerinde geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilen ilk belge Nüfus/Hüviyet 
Cüzdanıdır. Nüfus cüzdanı, kişilerin yerleşik adreslerinin bağlı olduğu Nüfus Müdürlükleri 
tarafından verilmektedir. Bu belgelerin üzerinde yer alan şekil ve yazı karakterleri standarttır.  
 
Bankalar ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2009 yılından 
itibaren talep eden bankalar tarafından “MERNİS” sistemine bağlanarak Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının kimlik bilgilerine erişim imkânı getirilmiştir. Bu sorgulama sayesinde, banka 
şubelerine ibraz edilen Nüfus cüzdanları üzerinde yazılı seri numarası, veriliş yeri ve tarihi 
gibi kritik bilgilerin doğruluğu kontrol edilebilmektedir. 
 

Temel Özellikleri:  

 
Nüfus cüzdanı üzerindeki fotoğrafın sol alt köşesinde soğuk mühür bulunmalıdır. Mührün 
ortasında ay/yıldız, çeperinde ise, verildiği nüfus müdürlüğünün adı yer almalıdır. 
Başparmakla yapılan muayenede soğuk mühür kabartısı hissedilmelidir.  
 
Nüfus Cüzdanın arka yüzünde, belgenin nüfus memuru tarafından incelendiğine dair paraf, 
verildiği nüfus müdürlüğünün mührü ve nüfus müdürünün/şefinin imzası veya kaşesi 
bulunmalıdır. 
  
Yeni nüfus cüzdanlarında çeperde yer alan nüfus idaresinin adı cüzdanın arka sayfasında 
yer alan “Verildiği Yer” bilgisi ile aynı olmalıdır.  
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Nüfus Cüzdanları kadınlar ve erkekler için ayrı seri numaraları ile düzenlenmiştir. Kadınlar 
için ilk üç haneli seri numarasının son rakamı çift (Örnek: A02), erkekler için tek (Örnek: 
A01), haneli olmak zorundadır. Bu özellik, kullanılan tüm cüzdanlar için standarttır. 
 

 Sıra numarası, fotoğraf çerçevesinin sol alt köşesi ile aynı hizada basılır. 

 Sıra numarası altı rakam hanesinden oluşur. 

 Soğuk damga her iki yüzde de hissedilmelidir.  

 
Nüfus Cüzdanları ön yüzlerinde standart bir desen vardır. Orijinal belge üzerinden sahte 
Nüfus Cüzdanı düzenlenirken adı, soyadı, seri numarası ve fotoğrafta değişiklikler 
yapılmaktadır. Bu noktalarda: 
 

 Adı, Soyadı bilgileri silinmekte, bu işlem nedeniyle cüzdanda bulunan desen 

yok olmaktadır. 

 Yazıların arka fonunda tam olarak silinmemiş ve gölge şeklinde kalmış orijinal 

yazı izleri bulunabilmektedir. 

 Fotoğrafın sağ alt köşesinde bulunması gereken mühür izi tamamen yok 

olabilmekte veya çift mühür baskısı görülebilmektedir. 

Diğer İpuçları: 
 

 Nüfus cüzdanı veriliş nedeni ile veriliş tarihi kontrol edilmelidir. Kişinin doğum 

tarihi ile kimlik veriliş tarihi aynı iken, veriliş nedeni yenileme ya da kayıp 

olamaz sadece doğum olabilir. 

 Nüfusa kayıtlı olduğu yer, verildiği il, kontrolü zorlaştırmak için değiştirilir. Çoğu 

zaman bu ayrıntılarda hata gözükür. Henüz il olmamış bir yer veya hiç 

bulunmayan bir ilçe yazılmış olabilir. 

 Nüfus cüzdanının verildiği yer ile mühür üzerindeki ilçe adları aynı olmalıdır. 

 TCK numarasının son hanesi mutlaka çift sayı olmalıdır. 

 1998 yılında nüfus müdürlüklerinin tamamı bilgisayara geçmiştir. Önceki 

yıllara ait bilgisayar yazımı varsa sahte bir nüfus cüzdanı olduğu 

anlaşılmalıdır.  

 2000 yılının 11. ayından sonra Nüfus Müdürlüklerinde nüfus cüzdanı üzerine 

TCKN yazılması zorunlu hale getirilmiştir.  

 2001 yılında sadece nüfus dairelerine program verilmiştir. Bu programla TCKN 

ortalı yazılmaktadır.  

 Matbu basımlar standarttır. Herhangi bir şekilde kimliğin boyutunda, renginde 

farklılıklar olamaz.  

 Nüfus cüzdanında ay yıldızın etrafında 3 satır halindeki Türkiye Cumhuriyeti 

yazılarında fotoğrafa yakın son satırdaki Türkiye yazısı ‘K’ harfinden itibaren 

kesik olmalıdır. Ayrıca 2.satırın sonunda yer alan Cumhuriyeti kelimesindeki 2. 

‘U’nun altında nokta olmalı, kelime ‘İ’ harfinde kesilmiş olmalıdır.  

 Seri sıra no ile TCKN yazı karakterleri birbirinden farklıdır. Aynı yazı karakteri 

ile karşılaşıldığında cüzdanın sahte olduğu anlaşılmalıdır.  

 ‘T.C. KİMLİK NO’ hanesinde, “NO”dan sonra tek nokta olmalı, iki nokta üst 

üste olmamalıdır. 

 Kimliğin ön yüzünde plastikte çizik var ise fotoğraf değişimi için açılmış olma 

ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.  
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 Kimlik veriliş tarihinden doğum yılını çıkartıp kişinin kimliği aldığı yıl hangi 

yaşta olduğunu bulabiliriz. Kimlik üzerindeki fotoğraf ile tespit ettiğimiz yaşın 

uyumlu olup olmadığına bakılmalıdır.  

Belirtilen tüm bu güvenlik özelliklerine uygunluğun, ibraz edilen belge ile şubenize işlem 
yapmaya gelen kişinin “Gerçek Kişi” olduğu anlamına gelmemesi gerektiği unutulmamalıdır.   
 
Bu anlamda “müşteriyi tanı” prensibi çok önemlidir. Tanımadığınız müşterilerin şubenizde 
hesap açtırmak istemesi durumunda  “kişi ve açtıracağı hesap hakkında olabildiğince fazla 
bilgi edinmeye çalışmanız” ve şüphelenilen durumlarda bankanız “Güvenlik Birimi” ile temasa 
geçmeniz istenmeyen olası durumların engellenmesi açısından çok büyük bir önem 
taşımaktadır. 
 

Temel Güvenlik Özellikleri Görüntüleri: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 27: Nüfus cüzdanı temel güvenlik özellikleri. 

Görsel 28: Nüfus cüzdanın ultraviyole ışık altındaki görünümü. 



40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Görsel 29: Nüfus cüzdanı arka yüzünün ışık altındaki görüntüsü. 

Görsel 30: Nüfus cüzdanının temel özellikleri kontrolü. 

Görsel 31: Nüfus cüzdanı baskı tekniği görüntüsü. 
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2. Ehliyet (Sürücü Belgesi) 
 
Ehliyet, Emniyet Müdürlükleri Trafik Şube Büro Amirlikleri tarafından sürücü olma koşullarını 
sağlayan sürücülere verilmektedir. Sürücü belgesi, nüfus cüzdanı ile kimlik tespiti yapılarak 
hamillerine verilmektedir. Bu belge üzerindeki sahteciliklerinin çoğu, sahte olarak basılan 
sürücü belgesi plastik kartlarının kötü niyetli olarak doldurulması ve sahte mühürle 
onaylanması şeklinde yapılmaktadır.  
 
Bankaların işlem sırasında daha güvenli olması amacıyla ikinci bir kimlik talep etmeleri, 
“Sahte Sürücü Belgesi”nin dolandırıcılık amacıyla kullanımını oldukça arttırmıştır.  

Temel Özellikleri: 

Sürücü Belgesinin güvenlik özellikleri ve sahte olduğunu anlamaya yönelik kontroller 
aşağıdaki gibidir: 
 

 Ehliyetlerin kenarları özel kesim bıçağıyla oluşturulduğundan oval bir 

yapıdadır. 

 Soğuk damga sadece ön yüzde hissedilmelidir. Her iki yüzde de damga 

hissediliyorsa sahtedir. 

 Ehliyetler ‘press’ baskı ile yapılır. 

Görsel 32: Nüfus cüzdanının yazı karakteri ve standart görüntüsü. 

Görsel 33: Nüfus cüzdanındaki Seri No uyumsuzluğuna örnek. 
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 Ehliyetlerin sağ alt tarafında kabartma halinde 5 haneli kontrol numarası 

olmalıdır. 

 Mühür fotoğrafın sağ alt köşesinde, fotoğrafın büyük bir kısmını kaplayacak ve 

kartın kendisine de değecek şekilde olmalıdır. Soğuk mührün içinde “T.C. İç 

İşleri Bak. Emniyet Gn. Md. lüğü. ” ibaresi yer almalıdır. 

 Soğuk damgada yer alan “T.C.” ibaresi saat 12.00 yönünü göstermelidir. 

 Soğuk damgada yer alan ay yıldız saat 03.00 yönüne bakmalıdır. 

 Her kelimenin sonunda ‘:’ olmalıdır. Başka bir noktalama işareti olmaz. (Nokta, 

noktalı virgül vb.) 

 Ehliyetteki fotoğrafların oval olarak kesilmiş olması gerekmektedir. 

 İlk beş seride “sınıf/class” alt alta yazılmıştır. Bu kimlikle başvuru yapan kişi 40 

yaşın üzerinde olmalıdır. Altıncı seriden sonra yazım “sınıf-class” olarak 

değişmiştir. 

 Seri numarası “AE 000001” ile başlayan ve devam eden ehliyetlerde gizli 

görüntü mevcuttur. (Ön yüzde Anıtkabir baskısı, arka yüzde ise Türkiye 

Cumhuriyeti yazısı) 

 Ehliyetlerin ön yüzünde verildiği il/ilçe kısmında “county” yazmalıdır. Ancak, ilk 

4 seride “country” yazılmıştır. Eğer “country” olarak yazıldıysa “sınıf/class” 

çerçeve içinde olmalıdır. Diğer tüm serilerde “sınıf/class:” olmalıdır. 

 
Bütün bu temel özelliklere ilave olarak, ehliyetin arka yüzünde yer alan ehliyet sahibinin 
imzası, işlem esnasında atılan imza ile karşılaştırılmalıdır. 
 
Daha önceki dolandırıcılık girişimlerinin birçoğunda sürücü belgesinin üzerinde yer alan 
imzanın bu belgeyi kötü niyetle kullanan kişi tarafından atılmadığı görülmüştür. Bu nedenle 
şubenize gelen kişiden kontrol için aldığınız ehliyeti, işlem tamamlanıncaya kadar geri 
vermeyerek elinizde tutmanız, imzanın görülerek taklit edilmesini önleyecektir.  
 
İşlem belgesi üzerine müşteriden alacağınız imza ile sürücü belgesinde yer alan imzayı 
uygun şekilde karşılaştırmanız, imzanın tutmaması durumunda işlem yapılmasına izin 
vermemeniz sahteciliğin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynayacaktır.  
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Temel Güvenlik Özellikleri Görüntüsü: 

 
Görsel 34: Ehliyet ön ve arka yüz kontrolleri. 

 

Temel Özelliklerin Kontrolü: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 GerçekEhliyet  

 

 
Görsel 35: Gerçek ve sahte ehliyetler. 

 
 

 
 
 

 Sahte Ehliyet  
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Renk Tonu Farklılıkları: 
 

 
Görsel 36: Ehliyet renk tonu farklılıkları. 

 
 
 

Matbu Hatalar: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 37: Ehliyetteki bazı hatalar. 
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3. Pasaport ve E-Pasaport 

 
Pasaport 
 
Pasaport, yurt dışına çıkmak isteyen kişilere, yerel Emniyet Müdürlükleri’nin, Pasaport Şube 
Müdürlükleri’nce verilmektedir. Pasaport tahsisi sırasında başvuru sahibinin kimlik ve diğer 
belgeleri detaylı olarak incelenmektedir.  
 

Temel Özellikleri: Sahte belge düzenleyen kişiler açısından diğer kimlik belgelerine kıyasla 
sahtesinin yapılması daha zor olsa da, pasaportun gerçek olduğunun tespit edilmesi oldukça 
önemlidir.   

Pasaportun güvenlik özellikleri aşağıda yer almaktadır: 
 

 
Görsel 38: Pasaport özellikleri 1 

 
 

Soğuk 

Mühür 



46 

 

 
Görsel 39: Pasaport özellikleri 2 

 
 

 
Görsel 40: Pasaport özellikleri 3 

 
 

Pasaport Numaraları her 

sayfada tutarlı olmalıdır.  

Veren Makam ile Mühür 

üzerindeki makam bilgisi tutarlı 

olmalıdır.  

Türkiye’ye Giriş-Çıkış 

Mühürleri Müşterinizin anlatmış 

olduğu öyküyle tutarlı olmalıdır.  
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E-Pasaport  
 
E-pasaportlar, “Çipli Pasaport” ya da “Biyometrik Pasaport” olarak da bilinmekte olup 
biyometrik bilgileri saklayabilen yongalı (çipli) pasaportlardır. Bu pasaportlar, 01.06.2010 
tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır.  
 
E-pasaportların yongasında aşağıda yer alan bilgiler saklanabilmektedir: 
 

 Pasaport sahibinin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyeti, düzenleme 

tarihi, geçerlilik tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaportu düzenleyen 

makam. 

 Biyometrik veri olarak parmak izi, fotoğraf ve imzası. (diplomatik pasaportta 

parmak izi yoktur.) 

 
E-Pasaport Çeşitleri: 
 

A- Umuma Mahsus (Bordo) E-pasaport: 60 sayfadan oluşmaktadır. 

 
Görsel 41: Umuma mahsus e-pasaport 

 
B- Hususi Damgalı (Yeşil) E-pasaport: 28 sayfadan oluşmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 42: Hususi damgalı e-pasaport 
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C-  Hizmet Damgalı (Gri) E-pasaport: 28 sayfadan oluşmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

D- Diplomatik (Siyah) E-pasaport: 28 sayfadan oluşmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Görsel 43: Hizmet damgalı e-pasaport 

Görsel 44: Diplomatik e-pasaport 
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E-Pasaport Temel Güvenlik Özellikleri ve Kontrolü: 
 

UV ışık altında bakıldığında görülebilen güvenlik katmanları: 
 

 
Görsel 45: UV ışık altında görünüm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 46: UV ışık altında başka bir sayfa. 
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Pasaportların zemin baskısı “Rainbow” baskı tekniği ile yapılmıştır. 
 

 
Pasaport sayfalarında “Micro” yazılar kullanılmıştır. 

Pasaportların seri numarası 3.sayfadan itibaren “Lazer Perfore” ile basılıdır. 

Görsel 47: Rainbow baskı 

Görsel 48: Mikro yazılar 

Görsel 49: Lazer Perfore (Delgi) 
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Pasaport kâğıtlarının üretim aşamasında kullanılan “Watermark” (filigran) ve ultraviole 
ışık kaynağı altında görülebilen renkli elyaf ve partiküller bulunmaktadır. 

 
 

Emniyet teli bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel 50: Filigram ve kağıt özelliği 

Görsel 51: Emniyet teli ve üzerindeki yazı 
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Laminasyon: Renk solmasına ve yırtılmaya karşı koruyucu kaplamadır. Pasaportlarda 
laminasyon uygulaması kullanılmaktadır.  

 

 
Görsel 52: Laminasyon örneği 

 

Pasaport ile Kimlik Doğrulama İçin İpuçları: 
 
Şubeye gelen müşterinin pasaportu ile kendini tanıtma ihtiyacı o müşterinin büyük bir 
ihtimalle yurt dışında yaşadığı içindir.  
 
Bu gibi nedenlerle kimlik tespiti için pasaport kullanıldığında: 
 

 Kişinin beyan ettiği yurda giriş tarihi ile pasaportun arkasında yer alan, yurda 

giriş mührü karşılaştırılmalıdır.  

 Pasaport üzerinde yer alan soğuk mühür parmak teması ile hissedilmelidir.  

 Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkelerdeki oturma 

izinleri kontrol edilmelidir. (Örnek: Almanya’da yaşayan vatandaşların oturma 

izinleri “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.)  

 Başka bir ülkede oturma izni olan bir kişinin, o ülkenin dilini konuşması ve o 

ülkenin temel özeliklerini bilmesi beklenir. Bu kapsamda yabancısı olunan bu 

belgenin incelenmesi sırasında sorulacak bazı sorular kimlik tespitinde faydalı 

olacaktır.  
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4. Kimlik Belgelerinin Kaybolması / Çalınması 
 
Kaybolan veya çalınan kimlik belgelerini ele geçiren kötü niyetli kişiler bu kimliklerle bir takım 
kötü amaçlı işlemler yapabilmektedir. Bunlar: 
 

 Şirket / şirketler kurabilirler. 

 Çapraz kimlik çıkarabilirler. 

 Borç taahhütlerine girebilirler. 

 Sahte fatura düzenlemek suretiyle yasa dışı gelir elde edebilirler. 

 Cep telefonu hattı alıp tehdit, şantaj, terör vb. amaçlı kullanabilirler. 

 Yurtdışına çıkışta kullanılabilir. 

 Banka müşterisi olup İnternet Bankacılığına başvurabilirler. 

 Bankadan kredi veya kredi kartı başvurusunda bulunabilirler. 

 Evlenebilirler. 

 
Bu durumda, gazeteye ilan vermek, emniyet makamlarına (pasaport şubesi/mahalli polis 
makamları, yurt dışı için konsolosluklar vb.) haber vermek, emniyet biriminden, 
“kaybolduğuna ya da çalındığına dair yazı veya tutanak” almak yeterli değildir.  Mutlaka, 
“Vergi Dairesine” de bildirimde bulunulması gerekmektedir. 
 

5. Kimlik Kontrolleri 

Çapraz Kimlik Kontrolleri: 
 
Yukarıda belirtildiği gibi, bankacılıkta kimlik tespitinde temel olarak kullanılan belgelerin 
hemen hepsinin sahtesinin üretildiği görülmektedir. Bu kapsamda birçok bankacı, kimlik 
kontrolünü en az iki belge ile yapmaktadır. Sahte belgeler için aşağıda tarif edilen 
yöntemlerle çapraz kontrollerin yapılması, “belge sahteciliğini” açığa çıkartmakta önemli rol 
oynayacaktır.  

Fotoğraf Kontrolü: 
 
İbraz edilen belge üzerindeki fotoğraf, işlem yapmak isteyen müşteriye benzemelidir. Saç, 
sakal, bıyık, gözlük vb. unsurlar zamanla değişebilmektedir. Ancak kişinin yüzündeki kemik 
yapısı ve gözleri uzun yıllar aynı kalmaktadır. Bu sebeple, dikkatin müşterinin uzattığı 
kendisine benzemeyen fotoğrafın bulunduğu kimlik belgesinde gözlere ve yüzdeki kemik 
yapısına ve yüzdeki oranlara yoğunlaştırılması gerekmektedir.  
 
İbraz edilen kimlik belgelerinin veriliş tarihleri ile fotoğraftaki kişinin yaşı uyumlu olmalıdır. 
Genç bir kişinin fotoğrafının yer aldığı kimlik belgesi eğer orta yaşlı birisi tarafından ibraz 
ediliyor ve belgenin veriliş tarihi yakın ise durumdan şüphelenilmesi gerekmektedir.  
 
İbraz edilen her iki kimlik belgesindeki fotoğraflar aynı ve kişiye benziyorsa belgelerin veriliş 
tarihlerinin kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Eğer belgelerden birisi diğerine göre eskiyse bu 
durum riskli olarak algılanmalıdır.  

Nüfus Bilgileri Kontrolü: 
 
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport basımı sırasında kullanılan nüfus bilgilerinin 
tamamı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) alınmaktadır. Bu kapsamda her üç 
belgede yer alan nüfus bilgilerinin birbirleri ile uyumlu ve tutarlı olması beklenir. Birden fazla 
kimlik belgesinin ibraz edildiği durumlarda nüfus bilgilerinin çapraz kontrol edilmesi 
gerekmektedir.  
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Kimlik Tespitinde Kullanılacak Diğer Belgeler: 
 
Birçok banka, mevzuatında kimlik tespitinde kullanılacak belgelerini nüfus cüzdanı, sürücü 
belgesi ve pasaport olarak belirtmişse de, bunların dışında kimlik tespitinde birçok yardımcı 
belge kullanılabilir. Bunlar; askeri kimlikler, öğrenci kimlikleri, kurum kimlikleri ve tanıtım 
kartları, meslek odası kimlikleri, mesleki sertifikalar, diplomalar, banka ve kredi kartları, isme 
düzenlenmiş faturalar, elektrik, su ve benzeri aboneliklerden kaynaklanan adrese gönderilmiş 
borç bildirim yazıları, telefon faturaları ve benzeri belgelerdir. Bu belgeler tek başına kimlik 
belgesi olarak kullanılmasa da, şüphelenilen durumlarda kişinin kimliğini tespit etmek için 
kullanılabilmektedir. 
 
Unutulmamalıdır ki, uzun süredir şube ile çalışan bir müşterinin referansı kimlik tespitinde 
kullanılabilecek en önemli veridir. Bu kapsamda kimlik tespiti sırasında oluşacak şüpheleri 
gidermek için, müşteriye hizmet veren personelin veya bir şube çalışanının bu kişi hakkında 
vereceği referans veya şahsı makul bir süreden beri tanıdığı bilgisi oldukça önemlidir. 
 

6. Kimlik Tespiti/İşlem Bağlantısı 
 
Şubede hesap açmak için gelen bir şahsa “bu hesabı ne amaçla açmak istediği” ve “ne tür 
işlemler yapacağı”, “ne işle uğraştığı” konuları mutlaka sorulmalıdır. Kişinin bu konuda 
yapacağı açıklama personelin kimlik tespitinde ne kadar derinleşmesi gerektiğini 
belirleyecektir.  
 
Aşağıda bu sorulara müşterilerin vereceği alternatif cevaplar ve kimlik tespit yöntemleri 
belirtilmektedir:  
 
Senaryo 1: 
 
Müşteri: Bugün benim adıma yapılacak bir EFT’yi almak için hesap açtırmak istiyorum.  
Risk: Yüksek 
Kimlik Tespit Yöntemi: Müşteriden mutlaka temel ve yardımcı kimlik belgeleri ile adresini teyit 
için gereken belgeleri ibraz etmesi istenmelidir. Müşterinin yöre esnafından göstereceği 
referans bu kapsamda faydalı olacaktır.   İkna olunmaması durumunda müşterinin hesap 
açma talebi ek belgeler gelene kadar kabul edilmemelidir.  
 
Senaryo 2:  
 
Müşteri: Ticaretle uğraşıyorum, satış yapmak için bu beldeye geldim. Mal alanların para 
yatırmaları veya ürün bedellerini havale etmeleri için hesap açmak istiyorum. 
 
Risk: Yüksek 
 
Kimlik Tespit Yöntemi: Müşteriden mutlaka temel ve yardımcı kimlik belgelerini ibraz etmesi 
istenmelidir. Kişinin mal sattığı yöre esnafından teyit alınmalıdır. Çalışmış olduğu diğer 
bankaların şubesi aranarak kişi hakkında istihbarat alınmalıdır.  
 
Senaryo 3:  
 
Müşteri:  Burada askerliğimi yapıyorum/öğrenciyim ailemden düzenli havale gelecek bir de 
banka kartı talebim var.   
 
Risk: Orta 
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Kimlik Tespit Yöntemi: Müşteriden temel kimlik belgelerinden birisi ve yardımcı olarak 
asker/öğrenci kimliği istenmelidir.  
 
Senaryo 4:  
 
Müşteri: Yeni işe girdim. Patronum bu bankaya hesap açmamı istedi. Hesabıma aydan aya 
maaş gelecek.  
 
Risk: Orta 
 
Kimlik Tespit Yöntemi: Müşterinin temel kimlik belgelerinden birisi alınmalıdır. Çalıştığı iş 
yerinin adresi ve sabit telefonu istenmelidir. Sabit telefon aranarak mutlaka teyit alınmalıdır. 
İşyerinin hangi banka ile çalıştığı öğrenilerek gerekiyorsa bu banka şubesinden istihbarat 
alınmalıdır. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan maaş sorgusu yapılarak kişinin çalıştığı 
yer ve geliri teyit edilebilmektedir.  
 
Senaryo 5:  
 
Müşteri: Emekli maaşımı bankanızdan almak için hesap açmanızı rica ediyorum.   
 
Risk: Düşük 
 
Kimlik Tespit Yöntemi: Müşterinin temel kimlik belgelerinden birisi ve emekli kimlik belgesi 
görülmelidir.  
 

7. Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı 
 
Hesap açılışlarında alınan belgeler çok ciddi bir şekilde incelenmeli ve “müşterini tanı” 
ilkesine uygun olarak gerekli araştırmalar yapılmalıdır. 
 
Müşterinin ne iş yaptığı, hangi bankalarla çalıştığı, hangi amaçla bankamızla çalışacağı vb. 
sorularla “müşterini tanı” ilkelerinin aktif olarak hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.  
 
Herhangi bir sorgu yapılmadan, sadece müşterinin ibraz etmiş olduğu nüfus cüzdanı 
fotokopisine istinaden açılan mevduat hesabı; şube, banka veya 3. bir şahsın zararına yol 
açma riski taşımaktadır.  
 
Bankaların internet şubesi müşterilerinin kullanıcı kodları ve şifreleri ele geçiren 
dolandırıcılar, bu müşterilerin hesaplarından paravan olarak açılan hesaplara EFT ve 
havaleler yapmaktadır. Sadece kimlik ibrazı ile herhangi bir sorgulama yapılmadan açılan bu 
tür hesaplara yapılan transferler, genellikle aynı gün çekilerek müşteri zararına 
dönüşmektedir.  
 

Şüpheli Hesap: 
 
Şubeye başvurarak hesap açmak isteyen müşterilerin talepleri dikkatle incelenmelidir. 
Dolandırıcılık amacıyla açılan hesaplara bir veya iki transfer geldikten sonra para çekilişi 
yapılmakta ve dolandırıcılık olayı gerçekleştirildikten sonra bu müşteri bir daha şubeye 
uğramamaktadır.  
 
Müşteri hesabının ilk hareketleri ilke olarak ve ihtiyaten şüpheli olarak kabul edilmeli ve bu 
hesap hareketleri için azami dikkat sarf edilmelidir. Şubenizde hesap açılışından sonra ilk 
defa para çekmeye gelen müşteriye yalnızca kimlik kontrolü uygulanması yeterli bir güvenlik 
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önlemi değildir. Hesap hareketleri mutlaka incelenmeli ve hesaba gelen bir havale veya EFT 
mevcut ise bu tutarın hangi kanaldan transfer edildiği kontrol edilmelidir. İnternet, ATM, çağrı 
merkezi ve diğer alternatif dağıtım kanalları (şube dışı bankacılık) kullanılarak yapılan 
transferlerin amirden veya amir bankadan teyit edilmesi önerilmektedir.  
 
Şubeyle yeni çalışmaya başlayan bir müşteriye, aynı şubeden veya aynı bankadan sürekli 
gelen havale ve EFT’ler hangi kanaldan yapılmış olursa olsun şüpheli işlem olarak 
değerlendirilmelidir. Şüpheli hesap ve transfer kaynaklarının tespiti için bankada bu konudan 
sorumlu “güvenlik bölümü” ile temasa geçilmelidir.  
 

Sahte Kimlikle Diğer Şube Müşteri Hesabından Para Çekilmesi: 
 
Özellikle yurt dışında yaşayan veya hareketsiz hesapları olan müşterilerin ele geçirilen kimlik 
ve adres bilgileri kullanılarak sahte kimlikler düzenlenmekte ve müşteri hesaplarından para 
çıkartılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür dolandırıcılık olaylarında uygulanan yöntem 
aşağıdaki gibidir: 
 

 Sahte kimlikle şubeye başvuran şahıs, var olan bir müşteri kaydının altına yeni 

bir hesap açmak ve müşterinin iletişim bilgilerini güncellemek ister. 

 Açılan yeni hesaba bir süre para yatırır ve çeker. 

 Sık sık şubeye gelerek tüm personelin kendisine güvenmesini sağlar. 

 Şüpheli şahıs, bankanın başka bir şubesinde parası olduğunu bu parayı 

şubeye getirmek istediğini belirtir. 

 Yapılan kimlik ve imza kontrolünden sonra ilgili tutar şubeye getirilir. 

 Şüphe çekmemek için hesaptaki bakiyenin tamamını değil bir kısmını alarak 

şubeden ayrılır. Hesapta kalan bakiyeyi alternatif dağıtım kanalları üzerinden 

çeker. 

 

8. Sahte Vekâletname/Talimat ile Müşteri Hesabından Para Çekilmesi 

 
Yüksek tutarlı vadeli mevduat müşterilerini hedef alan dolandırıcı kişiler, müşteri ile ilgili 
kişisel bilgileri ellerinde bulundurmaktadırlar. Bu tip bir dolandırıcılık yönteminde banka içi 
bilgi kaybı olasılığı yüksektir. 
 
Bazı örneklerde dolandırıcılar, başvuruda bulunulan şubenin bulunduğu ilde gayrimenkul 
alımı yapılacağı için paranın hesabın bulunduğu şubeden çekilmediği, bu şubenin tercih 
edildiği senaryosunu uygulamaktadırlar. Zaman zaman, kendisini hesabın bulunduğu 
şubenin yöneticisi/yetkilisi olarak tanıtmak suretiyle, başvuruda bulunulan şubeyi arayan 
şahıslar para çekilme sürecine yardımcı olunması ricasında bulunarak, girişimin 
inandırıcılığını artırmaya çalışmaktadır. 
 
İbraz edilen vekâletname noterden sahte kimlik ile temin edilebildiği gibi direk sahte olarak da 
düzenlenebilmektedir. Müşterilerin banka sistemlerinde kayıtlı telefonlarına ait sim kartların 
sahte kimlik ile alınarak, teyit için arandığında müşteri gibi görüşülen örnek vakalar ile 
karşılaşılmıştır. 
 
Şube tarafından alınan belgenin (vekâlet/talimat) farklı kaynaklardan ulaşılacak telefonlar ile 
teyit edilmesi olası kayıpları engelleyecektir. Böyle bir vaka ile karşılaşıldığında banka içi bilgi 
kaybı da değerlendirilmelidir. 
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9. Sahte Kimlik ile Kurulan Şirket Üzerinden Çek Karnesi Verilmesi 
 

Kötü niyetli kişiler, organize suç çeteleri oluşturmak suretiyle, gerçek/sahte nüfus cüzdanları 
ile şirket kurmakta ve/veya mevcut durumda var olan şirketleri devir alarak bankalarda çekli 
hesap açtırmaktadır.  
 
Bu dolandırıcılık eylemlerinin ortak yönü, aynı anda birden fazla bankada çek hesabı açılmak 
istenmesidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise şirket yetkilisine ait nüfus 
cüzdanının veriliş tarihi, şirketin kuruluş tarihi ve banka şubesine hesap açmak için 
başvurulan tarihlerin birbirine çok yakın olmasıdır. 
 
Hesap açtırmak için başvuran bu tip şahıslar, şirket adresi olarak genellikle geçersiz bir 
adres göstermekte veya küçük bir işyerini birkaç aylığına ofis olarak kiralamaktadır. 
Kiralanan bu işyerinde beyan edilen faaliyet koluna ilişkin herhangi bir çalışma 
yürütülmemekte, birkaç masa ve donanım ile ofis izlenimi yaratılmaktadır. 
 
Açılan bu hesaplar üzerinden alınan çek karnelerinin birkaç yaprağı, örgüt elemanlarınca 
farklı şubelerden tahsil edilerek, firmanın normal bir ticari işletme olduğu ve çek bedellerinin 
zamanında ödendiği izleniminin yaratılması sağlanır. Dolandırıcılar bu işlemler sayesinde 
daha fazla sayıda çek yaprağı talep etme imkanına kavuşur. 
 
Kötü niyetli kişilerce açılan hesaplar üzerinden temin edilen çek yaprakları ile nakde 
çevrilmesi kolay olan ticari alışverişler gerçekleştirilmektedir. Birden fazla bankadan aldıkları 
çok sayıda gerçek çek yaprağını ve bu yapraklardan yola çıkarak ürettikleri sahte çekleri aynı 
anda piyasaya sürüp ortadan kaybolurlar.  
 
Bir firma adına aynı gün içinde çok sayıda çek istihbaratı yapılmaya başlanması şüpheli bir 
durum olarak algılanmalıdır. 
 
Bankalarda açılan bu tip hesaplar nedeniyle geçmişte çok sayıda ödeme gerçekleştirilmiştir. 
Adına sahte kimlik çıkartılan kişiler hakkında ise, karşılıksız çek davaları açılmış ve bu 
eylemlerin hiçbirinden haberi olmayan kimlik sahipleri hapis cezası ile cezalandırılmıştır. 
 
Son yıllarda, kötü niyetli olarak kurulan bu şirketler aracılığı ile alınan çek yaprakları 
bankalardan kredi temini sırasında kullanılmakta ve geçmişte bu hesaplar piyasa zararı 
doğururken, bugün bankaların da ciddi rakamsal zararlarına neden olmaktadır. 
 
Banka şubeleri tarafından tanınmayan firmalara çek karnesi verilmemeli, firmanın faaliyetleri 
mutlaka yakından takip edilmelidir. 
 

10. Sahte Belge ile Bireysel Kredi / Kredi Kartı Başvurusu 
 

Gerçek kişilere ait kimlik bilgileri ve belgelerinin kötü niyetli 3.kişilerce ele geçirilerek 
kullanılması şeklinde gerçekleşmektedir. 
 
Bilgi ve belgelerin ele geçirilme yöntemleri genel olarak: 
 

 Hırsızlık (muhtarlık soygunları, cüzdan çalınması, gasp vb.), 

 ‘Phishing’ internet siteleri, 

 Çöp karıştırma/posta kutusu hırsızlığı, 

 Sosyal Mühendislik (yüz yüze, sosyal medya, dolandırıcılık amaçlı telefon 

aramaları vb.), 

 İnternet Ortamı (virüslü e-postalar, Truva atları vb.)  
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 Çeşitli nedenlerle toplanan kimlik fotokopileri/bilgileri (iş başvuruları, kurum içi 

suiistimaller, üyelik başvuruları, ürün almak için işyerlerine verilen kimlik 

fotokopileri vb.) 

olarak gruplandırılabilir. 
 
Kredi için başvuruda bulunan kişiye ait maaş belgesi, verildiği yer aranarak, SGK ‘den maaş 
sorgusu yapılarak teyit edilebilir. 
 
Başvuru belgelerinin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde durum mutlaka bankanın 
“Güvenlik Birimi” ne bildirilmelidir. 
 
Alınması Gereken Önlemler: 
 
Müşterini tanı ilkesince: 

 

 Kişinin beyan ettiği kimliğin KPS ile uyumlu olup olmadığı kontrolü, 

 Kimlik üzerinde yer alan güvenlik özelliklerinin bulunup bulunmadığı, 

 Hesap açma nedeninin sorgulanması, 

 Meslek teyidinin yapılması, 

 Adres ve Telefon teyidinin yapılması (kişinin beyan ettiği evrakların teyidi, 

KKB kayıtlarında yer alabilecek farklı adres/telefonların teyidi vb.) 

gerekmektedir. 

 Müşterinin şubede sergileyeceği tutum ve halleri takip edilmeli, 

 Aşırı rahat hareket ediyor, etrafa bağırıp çağırıyor ise, 

 Aceleci hareketler sergiliyor ise; 

 Şubeye vaatlerde (büyük bakiyeler getirme, çok sayıda müşteri kazandırma 

vaadi vb.) bulunuyor ise, 

 Çok iyi giyimli, espriler yaparak personelin sorular sormasını 

engelliyor/dikkatini dağıtıyor ise bu tip kişilere dikkat edilmelidir. 
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IV. BÖLÜM 

Kartlı Ödeme Sistemleri Dolandırıcılıkları 
 
Müşterilerin otomatik para çekme makineleri (ATM) ve ödeme noktaları (POS) aracılığıyla 
banka kartları ile işlem yapması, 1980’li yılların ikinci yarısından sonra başlamış ve hızla 
yaygınlaşmıştır.  
 
Kısa sürede hizmetin yaygınlaşması ve çeşitlenmesine karşın, kullanıcı ürünler hakkında 
yeterince bilgi edinememiş, teknolojik gelişmeleri takip edememiş, bu konuda geri kalmış ve 
olası riskler açısından yeterince bilgilendirilememiştir. Bu gelişmenin aksine dolandırıcı, 
başlarda daha ilkel yöntemlerle yapmakta olduğu dolandırıcılık faaliyetlerinde, teknolojiyi 
ciddi boyutlarda kullanmaya başlamıştır.  
 
Banka ve kredi kartları ile gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinin en sık rastlanılanlarına 
aşağıda yer verilmiştir. 
 

A. ATM Dolandırıcılıkları 

 

1. Kart Sıkıştırma 
 
Ülkemizde kullanılan ATM’ler genel olarak işlem süresi tamamlanıncaya kadar banka kartını 
kart okuyucu bölmesinde tutmaktadır. Dolandırıcılar, ATM’nin kart okuyucu bölmesine kâğıt, 
yapışkan maddeli kart ve benzeri yabancı maddeleri yerleştirerek, müşterinin ATM’ye işlem 
için soktukları kartlarını, kart okuyucu haznesinde sıkıştırarak içeriye girişini ya da dışarıya 
çıkışını engellerler.  
 
Müşteri her zamankinden farklı bir problem içerisinde olduğunu anlamıştır. Ama ona göre bu 
bir teknik problemdir. Bu nedenle yanına gelen dolandırıcıdan hiç şüphelenmeden onun 
dediği gibi şifresini girer. Hatta bazen üç kere girmesi gerektiğini bile söyleyebilirler. Bunun 
üzerine şifresini deneyen müşterinin şifresi dolandırıcı şahıs tarafından görülerek 
öğrenilmiştir. Bazen şüphe çekmesin diye sırtını dönen dolandırıcının bu davranışı güven 
verir ve müşteri şifre girişini yapar. Oysa ekipten bir başkası müşterinin öbür yanından şifreyi 
öğrenir.  
 
Dolandırıcı şahıs ve müşteri işlem yapamayacaklarını anladıklarında ATM’nin başından 
beraberce ayrılıp başka bir ATM bulmaya veya konu hakkında bankayı bilgilendirmeye karar 
verirler. Mağdur ATM’nin başından ayrıldığında, ekipten diğer dolandırıcı ATM’nin kart 
okuyucu bölmesine sıkışmış olan kartı bir cımbız yardımıyla çıkararak ele geçirir ve 
yakındaki başka ATM’den müşterinin hesabında bulunan parayı çekerler. Müşteri ATM’nin 
başından kartını almadan gitmemeye karar vermiş ise, dolandırıcı cep telefonundan bir 
numarayı arar ve müşteriyi yine ekipten bir çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtan birisi ile 
görüştürür. Kart iptalini yaptığını söyleyen müşteri temsilcisini duyan müşteri, ATM’nin 
başından ayrılır. (Bazen ATM’nin yanına takılan ve direkt sahtekârı arayan telefon aparatı ile 
de şifre çalınabilmektedir.) 
 
Hedef alınan müşteri kitlesinin büyük bir kısmının orta yaş ve üzeri emeklilerden oluştuğu 
görülmektedir.  
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Kart Sıkıştırma Yönteminde Kullanılan Aparat Örnekleri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Para Sıkıştırma 
 
Dolandırıcılar, bazı ATM’lerin para çekme haznesinin önüne yerleştirdikleri ön yüzü para 
verme haznesinin ön kapağına benzeyen ancak arka kısmında güçlü bir yapışkan bant 
bulunan metal aparat ile müşterilerin çekmek istedikleri tutarı ele geçirmektedirler. Kapağın 
arkasındaki orijinal kapak açılmış parayı müşteriye vermek üzere itmiştir. Ancak sonradan 
yerleştirilen sahte kapağa takılmış ve para orada beklemektedir.  
 
Para Sıkıştırma Aparatı Örnekleri: 
 

 
Görsel 54: Para sıkıştırmada kullanılan aparatlar. 

 
 
 
 
 

Görsel 53: Kart sıkıştırmakta kullanılan aparat. 
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Örnek Olay: 
 

 
Görsel 55: ATM kamera görüntüleri 1 

Yukarıdaki resimde dolandırıcılar 18.00’da ATM’ye aparatı yerleştirmektedir. 
 
Burada resmi verilmeyen mağdur müşterinin para çekme işlemine karşın, dolandırıcıların 
yerleştirmiş oldukları kapak nedeniyle para haznesi açılmamış ve müşteri gitmiştir.  
 

 
Görsel 56: ATM kamera görüntüleri 2 

Hemen arkasından gelen dolandırıcılık zanlıları, para çekme haznesi önüne yerleştirdikleri 
aparatı sökerek sıkışan 1.000 TL’yi alarak ATM’den ayrılmıştır.  
 

3. ATM’lere Zararlı Program Yükleme 
 
Dolandırıcılar yukarıda bahsedilen kartı ele geçirerek yahut para çıkışlarına müdahale 
ederek parayı ele geçirmekten daha etkin yolları denemektedirler. Bilindiği üzere, ATM’ler 
birer bilgisayar içermektedir. Bu bilgisayarların bazıları, güncellenmemiş işletim sistemi 
kaynaklı ve fiziki güvenlik açıklarına sahiptir. Dolandırıcı bu açıkları bildiği için ATM’lerin 
kapağını açarak bilgisayarlara zararlı program yüklemekte ve bir komut ile ATM kasasındaki 
paranın tamamını alabilmektedir. Bu zararlılardan en bilineni “Tyupkin” zararlı yazılımıdır. 
 
Bu dolandırıcılık yönetimde mağdur olan taraf bankadır. Mağduriyeti önlemek anlamında 
fiziki olarak ATM bilgisayarının korunaklı olması ve sisteme erişimlerinin de engellenmesi 
sağlanmalı kullanılan işletim sistemlerinin güncel tutularak zararlı yazılımlardan korunmalıdır.  
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4. Fiziki ATM Soygunu 
 

 ATM’lerin yerinden sökülüp, araçla götürülerek daha uygun bir ortamda 

parçalanıp soyulması, 

 ATM’lerin kaynak makineleriyle kapılarının kesilerek para kasalarının 

çalınması, 

 ATM’lere para yüklemesi esnasında silahlı soygun, 

 ATM bakım teknisyenleri kılığında gelerek, para kasalarının çalınması 

fiziki soygun örnekleri olarak sayılabilir.  
 

B. Kart Dolandırıcılıkları 

 

1. Kart Başvuru Sahtecilikleri 
 
Ele geçirilmiş bir kimlik ya da bir kimliğin kopyasını üreten dolandırıcı, bu evrak ve başvuruda 
talep edilen diğer evraklar ile müşteri adına çeşitli kanalları kullanarak kart talebinde 
bulunmaktadır. Bankaların kimlik doğrulama süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm bilgileri çeşitli 
yöntemlerle temin ettiği için sonraki şifre oluşturma, kartı teslim alma gibi aşamaları sorunsuz 
geçip dolandırıcılık hedefini gerçekleştirmektedir. 
 
Bir başka yöntem ise, yaşlı kişilerin veya hukuki ehliyeti olmayan (akli melekeleri hasar 
görmüş veya doğuştan olmayan, mahkeme kararı ile kısıtlanan vb.) kişilerin üzerinden 
gerçek kimlik bilgileri ile yapılan başvurular olup bu yolla gerçekleşen olaylardan dolayı ciddi 
banka zararları oluşabilir. 
 

2. Kart Hesabını Ele Geçirme (Account Takeover) 
 
Kredi kartı limitini veya karta bağlı hesap bakiyesini boşaltmak için kullanılan bu yöntem, 
kartın kendisini veya kartla işlem yapabilecek asgari bilgiler ele geçirilerek, yapılan 
dolandırıcılık türüdür.  Bu yöntem için yaygın olarak kullanılan terim “Account Takeover”dır.   
 
Bu yöntem kart hamili bilgileri ile mevcut müşteri adına yeni ürün başvurusu, ek kart çıkarma 
gibi amaçlar içinde kullanılabilmektedir. 

3. Kayıp Çalıntı 
 
Dolandırıcılık amacıyla kart hamilinin zafiyetinden faydalanarak veya el çabukluğu ile fiziki 
olarak kartın şifresi ile birlikte çalınması veya kaybolan bir kartın başkası tarafından 
kullanılmasıdır. Kaybolan kartların limiti şifresiz işlemlerle de boşaltılabilmektedir.  

4. Sahte Kart 
 
Sahte kartlar, gerçek ve geçerli kartın bilgileri ile oluşturulan kopya kartlardır. Sahte kart 
yaratabilmenin birinci koşulu orijinal bir kart bilgisini ele geçirilmesidir. Bilginin ele geçirilmesi 
iki yöntemle olabilmektedir. Birincisi, kart verisini ATM veya POS cihazları üzerine 
yerleştirilen ya da özel bir cihazla kopyalayarak ele geçirilmesidir. İkincisi ise, kart bilgilerinin 
depolandığı veri tabanından çalınarak elde edilen kart numaraları sahte kartlara yüklenerek 
dolandırıcılık amaçlı kullanılmasıdır. 
 
Dolandırıcılar, geçerliliğini yitirmiş kartların manyetik bilgilerini silerek bunun yerine geçerli bir 
kart verisini yüklerler.  
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Orijinal kartı üretmek oldukça pahalı bir yatırım olmakla birlikte 
hologramı yapmakta dâhil pek çok zorlukları vardır. Bu nedenle 
manyetiği olan kartlara bilgi yüklemek daha pratik ve ucuz bir 
yoldur. Bunu yanı sıra “White Plastic” (Beyaz plastik kart) diye 
tabir edilen, üzerinde hiç bir görsel logo gibi emareler olmayan 
kartların manyetiklerine de bu bilgiler aktarılabilmektedir. White 
Plastic kartlarla zarar yaratabilmek için ya bir üye işyeri ile birlikte 
kötü niyetli davranılmalıdır ya da kartlar ATM’de kullanılmalıdır. 
 
Başka bir karta aktarılmış sahte kart bilgileri ile gerçek kartın 
üzerindeki bilgilerin uyuşmaması üye işyeri tarafından 
yapılabilecek basit ve etkili bir kontroldür. 
 
Sık kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir:  
 

Kart Kopyalama (Skimming): 
 

 
 
Kart kopyalama, sahte kartlar 
konusunda en sık rastlanılan 
yöntemlerden biridir. ATM’lere 
kurulan kopyalama düzeneği ve 
üye işyerlerinde “Skimmer” cihazı 
ile yapılan kopyalamalardır. 
 
 
 
 

 
 
 
ATM üzerinden yapılan kart kopyalamalarda kart giriş yuvasına takılan bir aparat ile 
gerçekleştirilir.  
 
Bu aparat sadece kart manyetiğinin bilgilerini çalmaktadır. Müşterinin girmekte olduğu 
şifrenin çalınması için ise; sahte klavye (PINPAD) ya da klavyeye odaklanmış ve gizlenmiş 
bir kamera kullanılabilmektedir.  
 
Nadir de olsa, sahte ATM’ler ile de aynı işlemler yapılmaktadır. Bilinen ATM’lerin yanına bir 
kampanya yürüten küçük sahte modeller yerleştirilmekte, ATM kiosklarının kapı girişlerine 
kart okuyucu ve şifre giriş cihazı konulabilmektedir.  
 
Dolandırıcılık şebekeleri kartlardan elde ettikleri manyetik alan bilgilerini boş kartlara yazarak,  
banka kartı özelliğine sahip kopya kartlar oluştururlar. Oluşturulan bu kartlara ait şifreler de 
bilindiğinden herhangi bir ATM’den müşterilerin hesaplarından para çekebilir ya da harcama 
yapılabilir.  
 
 
 
 
 

Görsel 57: Beyaz plastik kartlar 

Görsel 58: Kart manyetik kopyalama aparatı 



64 

 

ATM’de Kopyalama Düzeneği: 
 
Dolandırıcılar parmak izi ihtimalini de göz önünde bulundurarak eldiven ile düzeneklerini 
ATM’ye takarlar. Skimmer cihazı (kopyalama aparatı) ve kamera hazırlığı içerisinde olan 
dolandırıcıların resimlerine aşağıda verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bazı skimmer (kopyalama) cihaz örnekleri aşağıdadır: 

 

 
Görsel 60: Kopyalama cihazları 

 Şifrelerin çalınması için kullanılan kamera düzenekleri aşağıda verilmiştir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Burada bir cep telefonunun kamerası kullanılmış (kırmızı ok ile gösterilmektedir) kamerası 
plastik düzeneğin içinden dışarıyı görecek şekilde konumlandırılmış ve klavyeyi görecek bir 

Görsel 59: Kopyalama cihazını yerleştirilmesi 
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yere (genelde tavana asılmaktadır) yerleştirilir. Telefonda şarj sorunu yaşamamak için destek 
pil ünitesi de yerleştirilmiştir (yeşil ok ile gösterilmektedir.)  
 

POS Kaynaklı Kart Kopyalama: 
 
Üye işyerlerinde “Skimmer” cihazı ile yapılan kopyalamalarda ise; genellikle lokanta, 
dinlenme yerleri, alışveriş mağazalarında çalışan dolandırıcılık şebekesi üyeleri, ödeme 
yapılmak amacıyla verilen kartları ikinci bir okuyucudan geçirerek kopyalar. Şifreyi çalışan 
bizzat almaktadır. Nadiren de olsa, POS makinesinin içerisine bu düzenek teknisyen kılığına 
girmiş kişiler tarafından da yerleştirilebilmekte bu takdirde şifreleri loglayıp çalabilmektedirler. 
 
Bir başka yöntem ise, son günlerde çok sayıda yaşanan POS benzeri bir cihaz (Skimmer) ile 
kart bilgilerinin ele geçirilmesidir. Bu yöntem daha çok kapıda ödeme alan “fastfood” 
restaurant çalışanları veya taksilerde görülmektedir. Dolandırıcılar ellerinde POS cihazı gibi 
tasarlanmış, banka logolarının ve görsellerinin kullanıldığı POS benzeri cihazlarla kart ile 
alınan ödeme gerçek POS kullanılmışçasına slip çıkartılarak kart hamiline verilir. Ancak bu 
işlem esnasında kart bilgileri ve şifre ele geçirilmiş olur. 
 

 Sahte Slip Örneği: Slipteki onay kodu 7 haneli (6 haneli olmalı) ve Slipte POS 
bankasına ait bilgi bulunmuyor. 

 

 
Görsel 61: Sahte bir slip. 

Bu kartların manyetik alan bilgileri başka kartlara yüklenir. Kopyalanmış kartlarla, sahte 
belgelerle açılmış üye işyerlerinden harcama yapılmış gibi gösterilir ya da sahte kimlik 
kullanılarak konudan habersiz üye işyerlerinde alışveriş yapılır.  
 
Kartın manyetik alanının kopyalanması özellikle yaz aylarında, turizm bölgelerinde ve büyük 
şehirlerde daha sık görülmektedir.  
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C. Üye İşyeri Dolandırıcılıkları: 

 
Bu tür sahtecilikler işyeri sahibi, ortakları ya da çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir.  
 

1. Üye İşyeri Suiistimali 

 
İşyeri sahibinin, ortağının, çalışanlarının münferit kararları ya da hepsinin ortak davranışı ile 
müşteri hesapları ve bilgileri kullanılarak dolandırıcı ile işbirliği yapılır. Bu bilgiler 
dolandırıcıya belli bir komisyon karşılığı satılır.  

 

 Kopyalama cihazı ile kart manyetik data bilgileri toplanabilir 

 Telefon/Mektup ile sipariş(MO/TO)işi yapan işyerlerine verilen kimlik, kart 

adres, telefon numarası gibi bilgilerin depolandığı veriden direkt alınıp 

satılabilir.   

Dolandırıcılıktan daha çok kartın amaç dışı kullanımına örnek olarak; faizsiz kredi kullanmayı 
hedefleyen kötü niyetli üye işyeri davranışıdır. 
 
İşyeri başka bankadan aldığı kendi/ortağı/çalışanların kartını kendi POS cihazında kullanarak 
bir ay sona ödeyeceği düşük faizli nakit krediye kavuşacaktır. 
 
Yine işyeri birden çok yakını/akrabasını kullanarak yüksek tutarlarda satış 
gerçekleştirmektedir. Kart hamilleri ile anlaşmalı itiraz süreci sonunda kart hamillerinin 
borcunu kapatarak yine kredi kullanmaktadır.  
 
Üye işyerleri almış oldukları POS’ları amacı dışında müşterilerine satış yapmış gibi 
göstererek müşteri nakit ihtiyacını karşılarlar. Ödeme esnasında müşteriden komisyon 
keserler. Fiktif işlem olarak da adlandırılan bu kullanım tam olarak bir dolandırıcılık olmayıp, 
TCK 241. Maddede yer alan “Tefecilik” suçunu işaret etmektedir.  . 
 
Anlaşmalı İşyeri Kuralı (AIK) dolandırıcılığı; kart hamili ile POS üye işyeri sahibinin kendi 
arasında yaptığı anlaşma gereği, işyerinde gerçekleşen Chip&PIN işlemler için kart hamilinin 

Görsel 62: Kart manyetiği kopyalama kiti. 
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kendi bankasına mal veya hizmeti alamadığı gerekçesi ile harcama itirazında bulunmasıdır. 
Bunun neticesinde, POS bankasından istenilen evrakların temin edilememesi ve POS üye 
işyerinin ortadan kaybolması neticesinde bir zarar oluşmaktadır. Çok kısa sürede yüksek ciro 
rakamlarına ulaşan yeni üye işyerleri “riskli işyeri” olarak değerlendirilmelidir. 
 

2. Sahte Üye İşyerleri 
 
Sahte evrak ve belgeler ile dolandırıcılıkta kullanılacak ödeme aracı olan POS başvurusunda 
bulunan kişiler, geçici kiraladıkları bir işyerinde yerine getirmeyecekleri taahhütlerle satışta 
bulunurlar. Komisyonunun kesilmesi ile hesaplarında birikmiş satış miktarını da alarak 
ortadan kaybolurlar. Bu tür zararlar işyeri anlaşmasını gerçekleştiren bankanın 
sorumluluğundadır. 
 
Örnek: İşyeri bir turizm acentesidir. Gerek fiziki gerek sanal POS üzerinden bayram öncesi 
son derece cazip fiyatlarla tatil paketi satmaktadır. Hiç bir zaman rezervasyon 
gerçekleşmediği için satışlarda sınır olmamıştır. Bir hafta içerisinde yarım milyona yakın satış 
yapıp, bayram öncesi şubesine uğrar. Bankada birikmiş (üye işyeri anlaşmasından 
kaynaklanan komisyonu hariç) tüm tutarı alarak ve iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. 
 

3. Offline İşlem Dolandırıcılığı 
 
Kartların “Offline Floor” limitleri dâhilinde bir üye işyerinde belli bir tutar altında art arda kart 
limitinin çok üzerinde işlem yapılarak bankaların zarara uğratılması şeklinde oluşan bir 
dolandırıcılık yöntemidir. Kart ve POS offline işlem yönetimi bu yönden önem kazanmaktadır. 
 

D. Kurye Dolandırıcılıkları 

 
Kart dağıtım firmalarında dönemsel çalışanların gerçekleştirdikleri dolandırıcılıklara 
rastlanmıştır. Bu kişilerin kendilerine dağıtım amaçlı verilen kartları dolandırıcılık şebekesi ile 
anlaşarak kopyaladıkları, müşteri bilgileri ile aktif ederek kullandıkları örneklere rastlanmıştır. 
 
Yaşanan bir vakada, kartı müşteriye teslim ettikten kısa bir süre sonra kurye müşteriye geri 
giderek kartı hatalı teslim ettiğini söylemiş ve geri almıştır. Kurye teslim ettiğine dair zaten 
imza almış olması nedeniyle, kuryenin yaptığı harcamalar müşteri üzerinde görünmekte ve 
bu durum ekstrenin müşteriye ulaşmasına kadar anlaşılmamıştır.  
 

E. Müşteri Suiistimalleri/Dolandırıcılıkları 

 
Bazı vakalarda banka kartı sahiplerinin bilerek ve isteyerek suça dâhil oldukları tespit 
edilmiştir. Kart sahibi dolandırıcılık eylemi öncesinde ya da hemen sonrasında karakola 
giderek kartını kaybettiğini beyan eder.  
 
Dolandırıcılar illegal yöntemlerle ele geçirdikleri hesaplardaki tutarları ATM’lerden, 
POS’lardan çekmek amacıyla kart hamilleri ile belli bir komisyon karşılığında anlaşırlar. 
Dolandırıcılık yöntemi ile ele geçirilen tutar bu hesaplara transfer edilir. Kart sahibi hesaba 
gelen tutarı çekerek dolandırıcı şahsa elden verir ya da Moneygram, Western Union gibi, 
isme ve ya hesaba, kolay ve anında para transferi yapan kuruluşlar aracılığıyla yurt dışındaki 
bir hesaba gönderir.  
 
“Banka kartı” sahibi tüm bu işlemleri komisyon karşılığında gerçekleştirir. Dolandırıcılık işlemi 
tamamlandıktan sonra kart sahibi bankaya kayıp/çalıntı bildiriminde bulunur ya da olayın 
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bankası tarafından tespit edilmesi durumunda karakolda verdiği ifade tutanağına dayanarak 
kendisinin suçsuz olduğuna inandırmaya çalışır.  
 
Yaşanan örneklerde kart hamillerinin iyi niyetlerinin suiistimal edildiği gibi kötü niyetli oldukları 
vakalar da görülmüştür.  
 
Müşteriye kart verilirken, kaybedilmesi durumunda mutlaka banka ile irtibata geçilmesi 
gerektiği aksi takdirde oluşabilecek her türlü olumsuzlukta kendisinin yasal olarak sorumlu 
olacağı önemle belirtilmelidir.   

F. Kart ile Yapılacak Dolandırıcılık Eylemlerinden Korunma 

 
Banka kartları ile gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleri, genel olarak şube dışında 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda alınacak önlemlere aşağıda değinilmiştir. 
 

Müşterilerin Kart Hususunda Dikkat Etmeleri Gereken Konular: 
 

 Kimlik bilgilerinin mahremiyetini korumalıdır. 

 Fiziki olarak sahip olduğu kimlik doğrulama unsurlarını korumalıdır.  

 İletişim bilgilerinin kendisinin ve içeriğinin gizliliğini sağlamalı, bu iletişim 

bilgilerine erişen unsurları (kullanıcı kodu, şifre vb.) korumalıdır. 

 Finansal/Finansal olmayan, hakkında bilgi toplanabilecek üyeliklerini, bilgilerini 

özenli kullanmalıdır. (Facebook, Instagram, Twitter, vakıf dernek üyelikleri, 

banka hesap bilgileri vb.) 

 Dolandırıcılıklar hususunda en azından kullandığı ürünlerin güvenliği 

hususlarında bilgi sahibi olmalıdır. (Banka web sitelerinde güvenlik hakkındaki 

sayfalar vb.) 

 Yüz yüze olmayan ortamlarda kurduğu iletişim araçlarının güvenliğini 

maksimum seviyede sağlamalıdır. (Telefon, tablet gibi akıllı iletişim 

cihazlarının işletim sistemlerini orijinal tutmalı, kırılmış işletim sistemleri 

kullanılmamalıdır.)  

 Güvenli olmayan ortamlarda bilgi paylaşmamalı/işlem yapmamalıdır (İnternet 

kafeler gibi.) 

 Tanımadığı kişilerden gelen talimat, teklif ve önerilere şüpheli yaklaşmalıdır. 

 Ödeme aracı olan kartlar kullanılırken, kart hamili işlemleri göreceği şekilde 

yapılmasını sağlamalıdır. 

 ATM’de olağan dışı bir durumda ya da yardım teklif eden kişilere şüpheli 

yaklaşılmalı, bunun yerine varsa banka görevlisinden, yoksa çağrı 

merkezlerini arayarak yardım talep edilmelidir. 

 İtibarı olmayan internet alış veriş/telefonla sipariş, mektupla sipariş alan 

firmalar ile kart ve kimlik bilgilerinin paylaşılmaması önemlidir. 

 Müşterilerin rızası dışında gerçekleşmiş harcamalardan haberdar olabilmesi 

için hesap kesim cetvellerini, güncel dönem borçlarını düzenli takip etmesi ve 

incelemesi gerekmektedir. 

 Şüphe duyulan bir durumda ivedi olarak yetkililerle irtibata geçilmelidir.  
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V. BÖLÜM 

Çağrı Merkezi Hedefli Dolandırıcılıklar 
 
Çağrı merkezi,(Çağrı Merkezleri Derneğinin tanımladığı şekliyle); kurumların temasta 
oldukları kişi ve/veya kurumlarla olan ve tüm iletişim kanalları ile gerçekleşen “Etkileşimlerini” 
yönettikleri, “İnsan, Teknoloji, İş Süreçleri ve Stratejinin” koordineli şekilde bütünleştirildiği 
“İletişim Yönetim Sistemlerini” ifade eder. 
 
Daha basit bir ifade ile müşterileri taleplerini 7/24 karşılayan, bankacılık satış ve pazarlama 
faaliyetlerine destek veren, şubeye gitmeyen, gidecek vakti olmayan, şubenin kapalı olduğu 
saatlerde ya da şube bulunmayan ortamlardaki müşteriler için hizmet sürekliliğini sağlayan 
merkezler olup ürün ve bilgilendirme taleplerin karşılanması görevleri vardır.  
 
Bu hizmetleri verirken inbound (müşteriden gelen aramalar)  ve outbound (çağrı merkezinden 
yapılan müşteri aramaları) tabir edilen hizmet şekli vardır. Her iki hizmet için kullanılan 
araçları telefon, faks, e-posta, SMS, anlık ileti, web tabanlı iletişim araçları gibi teknolojiler 
kullanılmaktadır.  
 
Bu noktadan itibaren teknolojik her türlü tehdit çağrı merkezlerini de hedefleyebilmektedir. 

A. Çağrı Merkezlerinden Verilen Hizmetlere Örnekler 

 
 Bankacılık işlemleri: 

 Vadeli / vadesiz hesap bakiyesi, otomatik talimatlar hakkında bilgi alma, 

 Repo,  

 Fatura ödeme, 

 Havale, Eft işlemleri vb. 

 
 Kredi Kartı / Banka Kartı:   

 Ekstre borcu, güncel borç bakiye ve detay,  

 İletişim bilgilerinin paylaşımı/güncellenmesi (cep telefonları ve ana iletişim 

adresi hariç),  

 Kart gönderim adresi ekleme, güncelleme, 

 Kart borcu ödeme, limit işlemleri, 

 Yeni kart talepleri / ek kart talepleri, 

 Kart iptalleri, 

 Karta hesap bağlama. 

 

 Satışı yapılabilir ürünler /hizmetler ve bu ürünlerin iptalleri: Kredili mevduat 

hesabı tanımı, internet bankacılığı, vb. 

 

 Fatura ile ilgili talimatlar 

 

 Şifre işlemleri 

Çağrı merkezi yukarıda örnekleri verilen işlemleri risk algısına göre müşteri tanıma kriterlerini 
bir birleşim ile oluşturmaktadır.  
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B. Çağrı Merkezlerinde Müşteriyi Tanıma Kriterleri 

 
Çağrı merkezlerinde kullanılmakta olan müşteri tanıma kriterleri aşağıda anlatılmıştır: 

 
 Sabit Soru Setleri: Müşterilerin bankaya verdikleri bilgilerden oluşmaktadır. 

(Örnek: doğum tarihi, doğum yeri, ilkokul adı, anne kızlık soyadı vb.) 

 Hareketli Soru Setleri: Müşterinin bankacılık işlemlerinde belirli bir periyotta 

kayıt yaratan sorulardan oluşmaktadır. (Örneğin: En son kart harcamanız, 

hesabınıza gelen en son bakiye vb.) 

 Sabit Şifreli İşlemler: Müşterilerin bildikleri ürüne dair oluşturdukları 

şifrelerdir. (Örneğin: Kart şifreleri, telefon bankacılığı şifresi vb.) 

 Değişken Parolalar: Müşteriye verilmiş bir cihaz ile üretilen ya da SMS 

aracılığı ile gönderilen tek kullanımlık şifrelerdir. (Örneğin: SMS, OTP vb.) 

 Ses Tanıma: Bankalar müşterilerini tanımak amacıyla ses metrislerini 

oluşturabilmektedir. Ancak ses metrisi henüz müşteri tanı kriterleri içerisinde 

sayılmamaktadır. 

C. Müşteri Bilgilerinin Elde Edilmesiyle Çağrı Merkezlerinin Aranması 

 
Çağrı merkezleri üzerinde amaçlanan dolandırıcılıklar sosyal mühendislik vakaları ile elde 
edilen bilgilerin yanı sıra çağrı merkezi temsilcilerinin zafiyetlerinden faydalanarak 
gerçekleştirilmektedir. 
 
Müşteri temsilcileri kendilerini arayan müşterileri yönetimlerinin düzenlediği müşteriyi 
tanımaya yönelik soru setleri ile karşılamakta ve işlem gerçekleştirmektedirler. Dolandırıcılar 
zaman içerisinde sosyal mühendislik yöntemleri ile müşteri doğrulama sorularının tamamını 
öğrenmiş olup, bu bilgilerden eksik olanları müşterinin bizzat kendisinden ya da şubelerinden 
temin edip çağrı merkezlerinin verdiği hizmetleri dolandırıcılık amaçlı kullanabilmektedirler.  
 
Çağrı Merkezinde yapılan işlemler güvenlik teyidi sonrasında gerçekleştirilmektedir. Güvenlik 
teyidinin başarılı şekilde yapılamaması durumunda işlem gerçekleştirilmemektedir. Çağrı 
Merkezi doğrulama işlemlerinde de güvenlik teyidi sorularında dinamik (SMS şifre, kart şifre, 
hesap hareketi vb.) unsurlarda kullanmaktadır. Bunun dışında müşteriye sorulacak sorular 
müşterinin kişisel bilgileri ile sınırlı kalmaktadır. 
 
Senaryo 1: Müşteriye, banka adı verilerek sahte çağrı merkezi (dolandırıcı) araması 
gerçekleştiriliyor. Müşteriye ulaşıldığında; “X fatura talimatının gerçekleştirilemediği, gecikmiş 
tahsilatın sağlanabilmesi için kart bilgilerinin iletilmesi ve teyit edilmesi gerekir.” bilgisi 
veriliyor. Bu arama sanki banka çağrı merkezinden çıkmış gibi yapılıyor  ama arama yapan 
çağrı merkezi değil dolandırıcı bir ekip. Müşterinin o anlık zafiyetinden yararlanılarak kart 
bilgileri alınabilir ve kart limiti dolandırıcılık amaçlı kullanılabilir. 
 
Senaryo 2: Dolandırıcılar çağrı merkezini arayarak x kişi adına ek kart talebinde bulunur. 
Kartın teslim adresini değiştirme ihtiyacı duymaz. Hangi adresine gönderileceği bilgisini alır. 
Teslim gününü ve saatini daha sonraki aramalarında öğrenecektir. Kurye ile teslim yeri olan 
işyeri binasının önünde sanki tesadüfen karşılaşmış ve bir yere gidiyormuş gibi sahte kimlik 
ibraz ederek kartı teslim alır.  
 
Çağrı merkezini yeniden arayarak kimlik doğrulama  kriterlerini geçer.. Kartın şifresini 
oluşturacağı Otomatik Sesli Yanıtlama (IVR) sistemlerinden yeni şifreyi oluşturur ve kartı 
dolandırıcılık amaçlı kullanmaya başlar. 
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VI. BÖLÜM 

Veri Sızıntısı Dolandırıcılıkları 
 
 
Veri sızıntısı, hassas verilerin, işlendiği ve geçtiği her türlü kanaldan kasten ya da yanlışlıkla 
verilerin dışarıya sızması durumudur. 
  
Bu çalışmada veri sızıntılarının sebepleri üç ana başlık altında açıklanmıştır: 
 

A. Kurum İçinde İyi Niyetli Çalışanlar 

 
Herhangi bir sebeple veri güvenliği politikalarının ihlal edilmesi veri sızıntılarının başlıca 
sebeplerindendir. 
 
Kaybolan bilgisayarlar, e-posta ve harici cihazlar üzerinden yapılan iletimler önemli veri kaybı 
riski yaratmaktadır. Üçüncü parti iş ortakları ve satıcı firmalarla olan ilişkilerde veri paylaşımı 
aşırı derecede genişlediğinde veya ortaklar veri güvenliği politikalarını uygulamayı 
başaramadıklarında veri sızıntısı riski artmaktadır. İş süreçleri ve yöntemleri gibi hassas 
verilerin kötü niyetli kişilerce öğrenilmesi, ele geçirilmesi veya saldırılara açık halde 
bulunması (Özellikle eskimiş veya izinsiz iş süreçlerinin korunmaması veya 
güncellenmemesi) sızıntı riskini arttırmaktadır.  
 

B. Kurum İçindeki Kötü Niyetli Çalışanlar 

 
Kurum içindeki kötü niyetli çalışanların kötü bir amaca hizmet için gerçekleştirdikleri veri 
sızıntıları (Müşteri bilgileri, hesap bilgileri, vb.) olabilmektedir.  
  

C. Kuruma Dışarıdan Yöneltilebilecek Hedefli Saldırılar 

  
Söz konusu saldırılar genelde, fark edilmeden bir kuruluşun kullandığı sistemin içine sızılarak 
ve kötü niyetli kişi veya sistemlere bilgi aktaran zararlı kodların sisteme sokulması ve 
bunların kullanılması yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
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Sonuç ve Değerlendirme 

 
Kitap boyunca her ne kadar detaylı bir şekilde dolandırıcılık faaliyetleri ve bunlardan korunma 
yöntemleri anlatılsa da, dolandırıcılık süreci her zaman kendini yenileyen ve dinamik bir 
yapıya sahiptir. Bu noktadan hareketle gelecekte, bu kitapta hiç değinilmeyen yeni 
yöntemlerin geliştirilmesi ve bundan dolayı mağdur olan tarafların da olabileceği 
kaçınılmazdır.  
 
Öte yandan şimdi olduğu gibi gelecekte de, aslında tüm dolandırıcılık faaliyetlerinin 
merkezinde insan faktörü olacak ve mümkün olduğunca insan zaaflarından faydalanılarak 
dolandırıcılık faaliyetleri yürütülecektir. 
 
Herkesin potansiyel bir kurban olduğu dolandırıcılık konusunda, kişiler ve kurumlar bilgili ve 
uyanık oldukları seviyede korunabileceklerdir.  
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Terminoloji 

 
Aşağıda bilişim, teknoloji ve dolandırıcılık literatüründe sıkça karşılaşabileceğiniz bazı 
terimlere hem İngilizce hem de Türkçe karşılıkları ile açıklamalarına yer verilmiştir. 
 

 

NO TÜRKÇE İNGİLİZCE AÇIKLAMA 

1 Abone Kimlik Modülü Subscriber Identification 
Module (SIM) 

Mobil telefonların GSM servis 
sağlayıcıdan hizmet almasını 
sağlayan mikroçip. 

2 Açılır Kapanır Pencere Pop-Up Bir siteye girildiği zaman onunla 
birlikte açılan reklam pencerelerine 
pop-up denilmektedir. 

3 Alfanümerik Alphanumeric Harfleri, rakamları, bazen de 
güdüm karakterlerini, özel 
karakterleri ve boş karakterleri 
kapsayan kümedir. (Ör. 
Şifrelemelerde "alfa nümerik 
karakterler giriniz" şeklinde 
uyarılarla karşılaşılabilir.) 

4 Alternatif Dağıtım Kanalları 
(ADK) 

Alternative Distribution 
Channels (ADC) 

Müşteri ile yüz yüze gelinmeden 
gerçekleştirilen bankacılık 
işlemlerini sağlayan araç veya 
ortamlardır. (Ör. İnternet 
Bankacılığı, Çağrı Merkezi, ATM 
vb.) 

5 Anonim Anonymous Kimlik belirtilmeyen durum ve 
ortamlardır. 

6 Arama Motoru Search Engine İnternet üzerinde bulunan içeriği 
aramak için kullanılan bir 
mekanizmadır. (Ör. Google, 
Yandex, Yahoo, vb.) 

7 Atak, Saldırı Attack Bir bilgisayar sistemine izinsizce 
girme, bir web sayfasını kirletme, 
bir Truva atı sokma veya bir kodu 
kırma, vb. girişimlerdir. 

8 Ateş Duvarı Firewall İnternet üzerinden bir sisteme 
girişleri koruma amaçlı olarak 
kısıtlayan/yasaklayan ve genellikle 
bir internet gateway servisi (ana 
internet bağlantısını sağlayan 
servis - ağ geçidi) olarak çalışan 
bir bilgisayar üzerinde bulunan 
güvenlik sistemine verilen genel 
addır. 

9 Bağlantı Link İnternette bir sayfa içinde bağlantı 
sağlanarak başka bir sayfaya 
yönlendirme sağlayan 
fonksiyondur. Bağlantılar genellikle 
altı çizgili ya da farklı renklerde 
görülür. Üzerine geldiğinizde 
mouse el işaretine dönüşür.  

10 Bilgi Sızıntı Engellemesi Data Leakage Prevention Veri sızıntısı engelleme. 
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(DLP) 

11 Bilgisayar Korsanı Hacker Şahsî bilgisayarlara veya çeşitli 
kurum ve kuruluşlara ait 
bilgisayarlara ve ağlara izinsiz 
olarak giriş yapan kişilere denir. 

12 Biyometri Biometer Kullanıcının fiziksel ve davranışsal 
özelliklerini tanıyarak kimlik 
saptamak üzere geliştirilmiş 
bilgisayar kontrollü, otomatik 
sistemler için kullanılan genel bir 
terimdir. 

13 Çerez Cookie Tarayıcı üzerinde tutulan 
tanımlama bilgisidir. 

14 Çevirim Dışı Off-line Bilgisayar sisteminde sunucuya 
bağlı olmama halidir. 

15 Çevirim İçi On-line Bilgisayar sisteminde sunucuya 
bağlı ve çalışır durumda olma 
halidir. 

16 Doğrulama Authentication Elektronik bankacılıkta, kimlik 
denetimi, yetki denetimi; aslına 
uygunluğu kanıtlama, kimlik, yetki 
ve sayışım denetim protokolleridir. 

17 Dolandırıcılık Fraud Bankacılık sisteminde 
dolandırıcılık, sahtekârlık, hırsızlık, 
çıkar amaçlı yapılan kötü niyetli 
girişimleri ifade eder. 

18 Eklenti Attachment Bilgisayarda bir mesaja (e-posta) 
eklenen dosyadır. 

19 Ekran Kaydedici Screen-Logger Ekran görüntüsü alan casus 
yazılımlardır. 

20 Elektronik Bankacılık Online Banking Şubesiz bankacılık. Alternatif 
Dağıtım Kanalları üzerinden 
yapılan bankacılık işlemleridir. 

21 E-Posta ve Telefon ile Sipariş Mail Order/Telephone 
Order (MO/TO) 

İnternet veya Telefon üzerinden 
alışveriş işlemidir. 

22 Erişim Access Elektronik bankacılıkta bilgisayar 
öz kaynaklarını kullanma olanağını 
elde etme olarak sıkça 
kullanılmaktadır. Bir sisteme erişim 
hakkını, kullanma hakkını elde 
etmek olarak da bilinir. 

23 Etkinleştirme Activation Elektronik bankacılıkta sunulan bir 
ürünün kimlik doğrulama koşuluna 
bağlı olarak kullanıma açılması 
süreci olarak kullanılmaktadır. 

24 Flaş Oynatıcı Flash Player Flash Player  Çeşitli ekran 
ve tarayıcılarda benzersiz 
uygulama, içerik veya videoların 
hatasız görüntülenmesini sağlayan 
tarayıcı tabanlı bir medya 
oynatıcısıdır.  

25 Güvenli Hiper-Metin Transfer 
Protokolü 

HyperText Transport 
Protocol Secure (HTTPS) 

İnternet ağında data transfer 
protokolüdür ancak SLL ile 
şifrelenmektedir. 
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26 Güvenli Soket Katmanı Secure Sockets Layer 
(SSL) 

Sunucu ile istemci arasındaki 
iletişimin şifrelenmiş şekilde 
yapılabilmesine imkân veren 
standartlaşmış bir teknolojidir. 

27 Hesap Ele Geçirme Account Takeover Kredi kartı limitinin veya karta bağlı 
hesap bakiyesi boşaltmak için 
kullanılan kartın kendisi veya kartla 
işlem yapılabilecek asgari bilgileri 
ele geçirilmesiyle yapılan 
dolandırıcılık türüdür. 

28 Hiper-Metin Transfer 
Protokolü 

Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP) 

İnternet ağında data transfer 
protokolüdür. 

29 İndirme Download Elektronik bir ortamdan dosya 
çekme işlemi. 

30 İnternet Dolandırıcılığı Alarm 
Sistemi 

Internet Fraud Alarm 
System (IFAS) 

Bankaların ortak paylaşımda 
bulunduğu internet dolandırıcılığı 
alarm sistemidir. 

31 İnternet Protokol Adresi Internet Protocol Address 
(IP) 

İnternet adresleme sistemidir. (Ör. 
http//www.ornek.com adresi 
aslında 195.175.68.4 rakamlarına 
karşılık gelir.)  

32 Kablosuz Erişim Wireles Fidelity (Wi-Fi ) Kablosuz erişim noktaları aracılığı 
ile yerel alan ağına bağlanmayı 
ifade eder. 

33 Kabloya Eşdeğer Mahremiyet  Wired Equivalent Privacy 
(WEP) 

Kablosuz ağ bağlantılarında (Wi-
Fi) Veri bağ tabakasında çalışan 
bir şifreleme yöntemidir. 

34 Kart Hesabını Ele Geçirme  Account Takeover Kart bilgilerinin veya fiziki olarak 
kartın dolandırıcı tarafından ele 
geçirilmesidir. 

35 Kırılmış Yazılım Crack Orijinal olmayan, program, oyun 
vb. uygulamaları orijinal 
yapmamıza yarayan korsan 
dosyalardır. 

36 Koklama Sniffing Birden fazla bilgisayar arasında 
yapılan bilgi alış-verişini gizlice 
yakalamaya ve bilgi edinmeye 
"sniffing" denilir. 

37 Kötü Amaçlı Yazılım Malware Bir virüs, solucan ya da Truva Atı 
gibi zarar verici işlemler yapabilen 
bilgisayar programıdır. 

38 Kullanıcı User Bir sistemi, uygulamayı kullanan 
olarak tanımlanan kişidir. 

39 Laminasyon Lamination Farklı yüzeylerin ve katmanların, 
ısı, basınç ve yapıştırıcılar ile bir 
araya getirilerek tek bir katman 
haline getirilmesi işlemidir. 

40 Lazer Perfore Laser Perfore Görsellerin üzerine yerleştirilmiş 
özel işaret veya simgelerdir. 

41 Manyetik Kopyalama Skimming Plastik kart kopyalama 
dolandırıcılığına verilen addır. 

42 Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi MERNIS Merkezi Nüfus İdaresi Sistemidir. 

43 Mobil İletişim İçin Küresel 
Sistem 

Global System for Mobile 
Communications (GSM) 

Cep telefonu iletişim sistemidir. 
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44 Morötesi Ultraviyole  (UV) Dalga boyu 100 ile 400 nm 
arasındaki ışınıma denir.  

45 Oltalama Phishing  Dolandırıcıların rastgele kullanıcı 
hesaplarına gönderdikleri, 
kullanıcının özel bilgilerini (şifre, 
parola, müşteri numarası, kullanıcı 
adı, kredi kart numarası vb.) 
elektronik ortamlarda ele 
geçirilmesini amaçlayan saldırı 
türüdür. 

46 Ortadaki Adam Saldırısı Man In the Middle Attack 
(MitM) 

Saldırganın sunucu ve istemci 
arasına girerek kullanıcı bilgilerini 
ele geçirmeyi amaçlayan saldırı 
türüdür. 

47 Otomatik Para Çekme 
Makineleri  

Automatic Teller Machine 
(ATM) 

Özellikle para çekme/yatırma için 
kullanılan ve bunu yanı sıra hesap 
hareketleri, havale, eft, fatura 
ödeme gibi işlemler için kullanılan 
insansız çalışan uçbirim aygıtıdır.  

48 Ön Ödeme Dolandırıcılığı Advance-Fee Fraud (AFF) 419 dolandırıcılığı olarak da bilinir, 
ön ödeme yoluyla dolandırıcılık 
yapılmasıdır. 

49 Para Transferi Kontrol 
Numarası  

Money Transfer Control 
Number (MTCN) 

Para gönderim işleminde Western 
Union tarafından işleme özel 
oluşturulan bir numaradır. 

50 Reklam Bandı Banner İnternet sitelerinde tanıtım, reklam 
amacıyla yerleştirilen, farklı 
boyutlarda, sabit ya da hareketli 
olabilen panolardır. 

51 Reklam E-Postası 
(İstenmeyen) 

SPAM E-mail Kullanıcı tercihinden bağımsız 
olarak yapılan her türlü elektronik 
posta gönderimidir. 

52 Sahte Alan Adı Fake Domain Sahte alan adlarına denir. Ör. 
www.sahtealanadi.com 

53 Sanal Özel Ağ Virtual Private Network 
(VPN) 

İnternet üzerinden başka bir ağa 
bağlanmayı sağlayan bağlantı 
çeşididir. 

54 Satış Noktası Point Of Sales Terminal 
(POS) 

Kredi kartlarının işlem yapabilmesi 
için kullanılan cihazdır. 

55 Solucan Worm  Network üzerinde kendilerini bir 
makineden başka bir makineye 
kopyalayabilen, kendi kendilerine 
çoğalma yeteneklerine sahip olan 
zararlı yazılımlardır. 

56 Sosyal Ağ Social Network Sanal ortamlarda sosyal iletişim 
kurmaya yarayan ağlardır. (Ör: 
Facebook, Twitter, Instagram, vb.) 

57 Sunucu Server Diğer bilgisayarlara veri sunan çok 
daha kapasiteli bilgisayara verilen 
addır. 

58 Swift Swift Tüm dünyadaki bankalar arasında 
elektronik fon transferi standardı 
sağlayan bir sistemdir. 

59 Şifre Üreten Cihaz Token Bir sisteme giriş için şifre üreten 
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cihazlara ya da yazılımlara denilir. 
(hard token/soft token) 

60 Şifreleme Encryption Gizlenmek istenen bir bilginin 
(metin, fotoğraf, ses kaydı, kişisel 
bilgiler vb.) bir algoritma yardımıyla 
bir başkası tarafından okunmasını 
ya da değiştirilmesini engellemek 
için yapılan şifrele işlemine denir. 

61 Tarayıcı Browser "www." üzerinde dokümanların 
transfer edilip görüntülenmesini 
sağlayan programlara "browser 
(tarayıcı)" adı verilir. (Ör. İnternet 
Explorer, Google Chrome, Firefox, 
vb.) 

62 Tarayıcıdaki Adam Saldırısı Man In The Browser (MitB) İnternet tarayıcısı üzerine zararlı 
yazılım yerleştirilerek kullanıcı 
bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan 
saldırı türüdür. 

63 Tek Kullanımlık Şifre One Time Password (OTP) Online bankacılıkta işlem onayları 
veya login ekranlarında kullanılan 
ek güvenlik sağlayan tek 
kullanımlık şifredir. 

64 Truva Atı Trojan Horse Bir bilgisayar programına 
bağlanarak gizlenen, tahribatını 
yaparken programın olağan 
çalışmasına izin veriyormuş gibi 
gözüken virüslerdir. 

65 Tuş Kaydedici Key-Logger Klavyeden basılan her tuşun 
loglarını tutan casus yazılımlardır. 

66 Tuş Takımı Pin Pad POS cihazlarında, kart sahibinin 
şifresini özel olarak girmesi için 
kullanılan cihazlara denir. 

67 Uyarı Alarm Dolandırıcılık ve suiistimal takip 
ekiplerinin olağandışı bir duruma 
almış oldukları her türlü ikazdır. 

68 Varolmayan Kart Card not Present (CNP) Bilgileri kullanılabilmesi için 
dolandırıcı tarafından oluşturulmuş 
fakat fiziki olarak basılmamış 
karttır. 

69 Veri Kanalı Port Bir bilgisayarla dış aygıtlar 
arasındaki kablo ile iletişimi 
sağlayan veri kanalıdır. (Ör. SCSI, 
USB, vb.) 

70 Virüs Önler Anti-Virus  Bilgisayar güvenliğini 
sağlayabilmek için bazı virüsleri 
temizlemeye yönelik 
programlardır. 

71 Vishing Vishing Kimlik avcılarının, IP üzerinden 
ses (VolP) uygulamasını kullandığı 
ses ile aldatma yöntemidir. 
Telefonla kişisel bilgilerin ele 
geçirilmesidir. 

72 Western Union Western Union (WU) Bir para transfer sistemidir. 

73 Wi-Fi Korumalı Erişim Wi-Fi Protected Access Wi-Fi üzerinde, “WEP” şifreleme 
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(WPA) sisteminden daha güvenli ve daha 
yeni bir teknolojidir. 

74 Yerel Hizmet Ağı Local Area Network (LAN) Ev, okul, laboratuvar, iş binaları 
vb. gibi sınırlı coğrafi alanda 
bilgisayarları ve araçları birbirine 
bağlayan bir bilgisayar ağıdır. 

75 Yüklemek Upload Elektronik bir ortama dosya 
yükleme işlemidir. 
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