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Özet: Günümüzde finansal işlemlerde çevrimiçi işlem imzalama ve onaylama işlemi SMS gibi kanallar 
üzerinden ve tam olarak güvenli olmayan altyapılar tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca bu amaca yönelik 
çözümler teknoloji, sektör ve iletişim kanalı kısıtlı olarak çalışmakta ve ölçeklenebilirlik sorunu 
yaşamaktadırlar. Bu çalışmada bu eksikliklerin aşılmasını ve iki faktörlü kimlik doğrulama temelli, düşük 
maliyetli, ölçeklenebilir ve bulut üzerinden güvenli çevrimiçi işlem imzalama ve onaylama hizmeti veren bir 
altyapı olan STS (Secure Transaction Signer) anlatılmaktadır. STS, sunduğu bulut sistemini kullanan banka 
veya üye kuruluş müşterilerine temel anlamda uçtan uca bir güvenli kimlik doğrulama ve şifreleme 
mekanizması oluşturacaktır. Böylece STS SMS ve mobil imza gibi teknolojilerin GSM operatör bağımlılığı 
sebebiyle uluslararası pazarda yaygınlaşma sorunlarına karşı alternatif, daha güvenli ve entegrasyona açık bir 
teknoloji ortaya koymaktadır.    
 
Anahtar Sözcükler: Finansal güvenlik, kimlik doğrulama, çevrim içi işlem imzalama, bulut bilişim 
 
 
STS (Secure Transaction Signer) - Cloud-Based End to End Online 
Transaction Signing Technology 
 

Abstract: In recent years, online transaction signing and validation processes are provided by some channels 
such as SMS and not fully secure infrastructure. Moreover; solutions, considered that aim, work with limited 
technology, sector and communication channel and have scalability problems. STS (Secure Transaction Signer) 
aims to handle these deficiencies and develop an infrastructure which is based on two-factor authentication, 
low-cost, scalable and online secure transaction signing and confirmation service through the cloud. STS will 
create an end-to-end secure authentication and encryption mechanism for banks and customers of 
member enterprises which use its offered cloud system. Thus; the work will yield an alternative technology 
solution which is more secure and open to integration accross the prevailing problem of industry in international 
market due to the dependency of GSM operators such as mobile signature technology. 
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1. Giriş 

 
Günümüzde özellikle finans sektöründe kritik veriye 
erişim içeren ve kritik işlem yapılan çevrim içi 
işlemlerde en büyük sorun, giriş yapan kullanıcının 
gerçekten müşteri mi yoksa müşteriyi taklit eden bir 
saldırgan mı olduğunu anlayabilmektir [1]. Bu 
saldırganlara karşı veri güvenliğini sağlamak çok 
önemli bir gereksinimdir. Yaygın olarak kullanılan 
SMS veya donanım tabanlı çözümler günümüzün 
gelişmiş saldırıları karşısında etkisiz kalmakta ve 
sahip olma maliyeti, kullanım zorluğu gibi açılardan 
yetersiz olmaktadırlar. Bu olgular ışığında standart 
akıllı telefonlar üzerinde çalışacak, bilinen güvenlik 

 
 
 
ataklarına karşı istenilen seviyede güvenlik ihtiyacını 
karşılayacak ve bulut tabanlı hizmet ile maliyet-etkin 
olacak bir çözüm geliştirmesi önemlidir. Bu çalışmada 
bu eksikliklerin aşılmasını ve iki faktörlü kimlik 
doğrulama temelli, düşük maliyetli, ölçeklenebilir ve 
bulut üzerinden güvenli çevrimiçi işlem imzalama ve 
onaylama hizmeti veren bir altyapı olan ve 
geliştirilmeye devam edilen STS (Secure Transaction 
Signer) sisteminin tasarımı ve ilgili çalışmalar 
anlatılmaktadır. Ayrıca sistem kapsamında 
kullanılacak şifreleme algoritmasının belirlenmesi 



amaçlı yapılan başarım değerlendirilmesine yönelik 
deneylerin sonuçları sunulmaktadır. 
 
 
2. STS Sistemi 
 
Bulut üzerinde güvenlik servisi olarak kurgulanan 
STS için öncelikli olarak güvenlik isterleri belirlenmiş 
ve bu isterlere bağlı olarak sağlanması gereken 
güvenlik servisleri detaylandırılmıştır. STS genel 
mimarisi Şekil 1’de görülmektedir. Daha sonra bu 
servisleri hayata geçirmek için gerekli kriptografik 
temel fonksiyonlar konusunda çalışılmış ve anahtar 
oluşturma, taşıma, kimlik doğrulama ve işlemlerle 
ilgili gizlilik, bütünlük, tekillik ve tekrar 
edilememezlik özelliklerini sağlayacak protokol 
tasarımları yapılmıştır [2]. Bu tasarımlar arasından 
operasyonel isterlere de uygun olan ve performans 
açısından sistem gereksinimlerini karşılayacak olanlar 
gerçeklenerek STS'ye entegre edilmektedir. 

 
Temel yöntem, açık anahtarlı kriptosistem (RSA, 
Diffie-Hellman, ECDSA, ECDH ) tabanlıdır [3]. Son 
kullanıcılar, üye kuruluşlar ve bulut içindeki öğeler 
için açık ve gizli anahtar ikilileri oluşturularak gizli 
anahtarların sadece ilgili sistem oyuncularının 
sorumluluğunda kalması sağlanacaktır. Açık 
anahtarlar için sistem içinde oluşturulacak bir sertifika 
otoritesi tarafından imzalanan X.509 sertifikaları 
kullanılacaktır. İlk aktivasyon işleminin anonim 
kullanıcılar ile (kimlik doğrulama olmaksızın) 
yapılması ve üye kurumların kendi belirleyeceği 
güvenlik yöntemleri ile aktif olan mobil cihazları 
kendi sistemlerinde ilgili hesaplarla eşleştirmesi (kayıt 
etmesi) planlanmaktadır. Gerek üye kuruluş ile 
kullanıcı arasındaki uçtan-uca, gerekse de sistem 
oyuncularının bulut ile iletişiminde kimlik 
doğrulamalı şekilde açılacak oturumlarda ortak geçici 
oturum anahtarları da oluşturulacaktır. Böylece kimlik 
doğrulamasının kesintisiz şekilde oturum içinde mesaj 
şifreleme (AES veya benzeri simetrik yöntemlerle) ve 
mesaj doğrulama (HMAC gibi) fonksiyonlarını 
destekler hale gelmesi sağlanacaktır. Çalışma 
kapsamında oturum açılmaksızın gizliliği ve 
bütünlüğü sağlanmış mesajların da iletilmesi 
gerekliliği ön analizlerimiz sırasında görülmüştür. Bu 
tip ihtiyaçların karşılanması için doğrudan dijital 
imzalama ve açık anahtarlı şifreleme yöntemleri 
kullanılması planlanmıştır (şifrelenecek verinin büyük 
olması durumunda zarflama yöntemi ile simetrik 
şifreleme desteği sağlanacaktır). Mesaj ve işlem 
bazında tekillik konuları için tekil rastgele sayılar ve 
zaman damgaları kullanılacaktır.  
 
Genel yaklaşımımız buluta olan güvenin mümkün 
olduğunca kısıtlandığı ve kullanıcı mahremiyetini 
koruyan tasarımlar geliştirmek olacaktır. Kullanıcı 

bilgilerinin üye kuruluş tarafında tutulduğu ve işlem 
bilgilerinin işlendiği modelde bulutun fonksiyonu 
sadece işlem bilgilerini taşımak ve işlem doğrulaması 
yapmaktır. Burada klasik açık anahtar kriptografisi 
tabanlı dijital imzalama ve şifreleme yöntemleri 
büyük ölçüde gereksinimleri karşılayacaktır. Ancak 
kullanıcı bilgilerinin ve açık anahtarlarının bulutta 
saklandığı alternatifte, bulutun STS'deki temel görevi 
gereği taşıyacağı işlem bilgisi ile üzerinde tuttuğu 
kullanıcı bilgilerini ilişkilendirememesi gerekir. 
Bulutun kullanıcı bilgilerini şifreli bir şekilde 
saklaması bulut tarafı için genel bir gereksinimdir. 
Bunun üzerine bihaber transfer (ing. oblivious 
transfer) mekanizmalarını da kurgulayarak buluttaki 
iki temel işlev arasında (işlem aktarımı ve 
onaylanması, kullanıcı bilgilerinin saklanması) 
bulutun bir ilişkilendirme yapamaması sağlanacaktır. 
 
3. Teknolojinin Güncel Durumu 
 
Çevrimiçi işlem güvenliği ve sahtekar ataklara karşı 
çeşitli standartlar kullanılmaktadır. Bunlardan bir 
tanesi müşteriyi iki veya üç faktör ile doğrulamaktır. 
Günümüzde en çok bilinen ikinci faktör doğrulama 
yöntemi SMS ile doğrulamadır. SMS ile doğrulama 
bir seviyeye kadar güvenliği sağlamış olsa da özellikle 
son yıllarda saldırganlar SMS’leri de ele geçirme 
yöntemleri uygulayarak müşterileri ve/veya kurumları 
mağdur edebilmektedir. SMS’lerin çalınabilmesinin 
en önemli nedenlerinden birisi akıllı telefon 
kullanımının artması ve kullanıcıların yeterli bilinç ile 
akıllı telefonlarını kullanmamalarıdır. 
 
Günümüzde kullanılan diğer bilinen ikinci faktör 
doğrulama yöntemi bir defalık şifre (one-time-
password) üreten yazılımsal ve donanımsal 
çözümlerdir. OTP çözümlerinin günümüz saldırıları 
olan oltalama, araya sızma atakları (man-in-the-
middle), tarayıcı üzerinden sızan ataklar (man-in-the-
browser) karşısında etkisiz olmaktadır. 
 

	  

Şekil 1 STS genel mimarisi. 

	  

 



Pazarda güvenlikli ve mobil kullanıcı tarafından onay 
mekanizması olarak bilinen mobil imza ürünü 
bulunmaktadır. Fakat bu ürün spesifik GSM 
operatörleri tarafından geliştirildiği için GSM 
operatörlerine bağımlıdır. Kullanıcı tarafında herhangi 
bir operatör değişikliği veya SIM card kayıp etme 
durumunda sorun olmakta, maliyet açısından zarar 
doğurmaktadır 
 
Ayrıca internette güvenli online işlem için online 
işlem imzacısı (transaction signer) teknolojisi ve tek 
kullanımlık şifre (OTP; one-time-password) de 
mevcuttur [4]. OTP bilgisi mobil kullanıcı cihazlarına 
SMS olarak gönderildiği ve kötücül yazılımlar ile 
SMS yönlendirme yapıldığından dolayı bilgi ve işlem 
güvenliği tehdit altında kalmaktadır. Bununla birlikte 
online işlem imzalayıcısı ile o anki spesifik online 
işlem imzalanarak güvenli bir sonuç elde edilmeye 
çalışılmaktadır. SMS yönlendirmesi yapılabildiği için 
OTP yöntemi ile işlem imzalama yöntemi de yeterli 
seviyede bir güvenlik altyapısı sağlamamaktadır. 
 
Dünya genelinde güvenlik gereksinimi bulunan 
hizmetler çoğunlukla son kullanıcı doğrulamasında 
ikinci faktör olarak “dongle” kullanımını 
gerektirmektedir [5]. Dongle elektronik olarak içinde 
bulundurduğu gizli verinin kopyalanmasını ve 
içeriğinin değiştirilmesini engelleyen bir çözümdür. 
Dongle cihazları üzerinde genellikle son kullanıcı 
doğrulama ve veri transferinin güvenliğinin 
sağlanması amacıyla kullanılan kişiye özel anahtarlar 
saklanmaktadır. Dongle kullanımı güvenli olmakla 
birlikte son kullanıcının ekstra bir cihaz taşımasını 
gerektirmektedir. Ayrıca USB portların kapalı olduğu 
kurumsal cihazlar üzerinde dongle kullanmak da 

sorun olabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre son 
kullanıcılar güvenlik amaçlı olarak cep telefonları 
harici ikinci bir aparat taşımak istememektedir. 
 
 
4. STS Sisteminin Yenilikçi Yönleri 
 
STS tasarımı ile sağlanacak yenilikçi yönler şu şekilde 
özetlenebilir: 

1. STS ile Bulut üzerinden bir güvenlik hizmeti 
verilecektir (Security-as-a-service). Bulut 
üzerinden güvenlik hizmeti verirken herhangi 
bir sektöre, GSM operatörüne bağımlı 
olunmayacaktır.  

2. Bulutta güvenlik standartlarına (Cloud Security 
Alliance) uygun olarak hem kullanıcı verileri 
hem de çevrim içi işlem verileri bulut 
üzerinden şifreli olarak transfer edilecek, 
veriler bulut tarafından deşifre edilmeyecektir. 
Kullanıcı verileri bulut üzerinde saklanması 
gerektiğinde kullanıcı mahremiyeti en yüksek 
seviyede tutulacaktır.  

3. Üye kuruluşlar ile mobil kullanıcı cihazları 
arasında uçtan uca şifreleme ve uçtan uca 
kimlik doğrulama yapılabilecektir. Yine bir 
bulut güvenlik standardı olarak şifreleme 
anahtar yönetimi ve kontrolü bulut servis 
sağlayıcısı üzerinde yapılmayacaktır. 

4. Uçtan uca şifreleme yapılırken anahtar 
üretiminin mobil cihaz tarafında yapılarak 
anahtarlar mobil cihaz üzerinde güvenli bir 
şekilde saklanacak ve kullanılacaktır. 

	  

Şekil 2 STS genel akış. 

	  



5. Bulutun sakladığı kullanıcı bilgileri ile ilettiği 
işlemler hakkında bir ilişkilendirme 
yapamayacağı özgün mahremiyeti artırıcı 
teknikler araştırılacaktır. 

 

 

6. Sistem geliştirilirken üye kuruluş tarafına en 
minimum seviyede geliştirme, bakım yükü ve 
maliyetinin yansıtılacaktır. 

7. Kullanıcı mobil cihazı üzerinden istediği 
sayıda üye kuruluş ile güvenli çevrim içi işlem 
hizmeti için kendisini kayıt ettirebilecektir. 
İşlemleri yaparken birden fazla mobil cihaz 
taşımak zorunda kalmayacak ve GSM operatör 
bağımlılığı olmadığı için operatör değiştiği 
zaman güvenli hizmet alımına kesintisiz devam 
edebilecektir. 

8. Güvenli işlemlerin onaylanma ve veri alışverişi 
gibi işlemlerde cihazlar arası doğrulama için 
kullanılan tek kullanımlık şifre (OTP) 
olmayacaktır. Çünkü OTP’ler SMS ile 
gönderildiği için SMS yönlendirme atakları ile 
güvenlik tehdit altına girmektedir. 

9. Güvenli ve bağlayıcı IP tabanlı interaktif mesaj 
servisi oluşturulacaktır. 

10. Her mobil cihazda kişiye ait olmayan anonim 
dijital sertifika kullanımı sağlanacaktır. Bu 
sayede kullanıcıların ve işlemlerin takip 
edilememesi ve güvence altında kalması 
sağlanmış olacaktır. 

11. Uygulama bütünlüğü yazılımsal olarak 
korunacaktır. Mobil uygulamanın 
değiştirilemeyecek, içine zararlı kod enjekte 
edilemeyecek, sahte uygulama ile sisteme giriş 
yapılamayacak, çalışma anındaki (runtime) 
saldırılardan korunacaktır. 

 

5. Sistem Süreçleri 
 
Sistemin aktif bir şekilde çalışır hale getirilebilmesi 
için temel olarak dört ana sürecin gerçekleşmesi 
gerekir. Bunlar sırasıyla aktivasyon, kayıt, oturum 
açma ve güvenli işlem imzalama süreçleridir. Sistemin 
Şekil 3’de verilmiştir. 
 
5.1 Aktivasyon  
 
Aktivasyon; mobil cihaz ile mobil uygulamayı 
birbirine bağlayan ve mobil cihazı tekil (unique) bir 
cihaz olarak merkezi sistemde kayıt eden bir işlemdir. 
Mobil uygulamayı belirtilen cihazdan kullanabilmek 
için uygulamayı aktif kullanılabilir hale getirmektir.  
Aktivasyonlar STS Serviste yüksek performanslı 
olarak gerçekleşecektir. STS Serviste üretilen 
aktivasyon kodu mobil istemci ile paylaşıldıktan sonra 
kullanıcı bir PIN belirleyerek tekrar servis tarafına 
gönderecektir. Bu iletimin güvenli olabilmesi için 
mobil istemci ile servis arasında güvenli bir kanal 
açılacaktır. Bu kanal sayesinde gerekli gizlilik 
sağlanacaktır.  
 
5.2 Kayıt 
 
Şekil 4’te gösterildiği gibi aktivasyon aşamasında 
mobil uygulama ile eşleştirilen mobil cihaz henüz 
anonim bir yapıya sahiptir. Kayıt işlemi sayesinde 
herhangi bir üye kuruluşta müşteri hesabı olan 
kullanıcının hesabı bu anonim mobil kimlik ile 
eşleştirilecektir. Bu sayede ilerleyen aşamalarda 
müşteri üye kuruluş üzerinden yapmak istediği çevrim 
içi işlemleri güvenli yapabilmek mobil cihazında 
kurduğu uygulamayı kullanabilecektir.  
 
Kayıt işlemi esnasında OTP doğrulamasının akabinde 
STS serviste saklanılan açık anahtar üye kuruluş ile 
paylaşılacak, mobil cihaza ait tekil kimlik numarası, 
müşteri hesap numarası ve açık anahtar eşleştirilerek 
üye kuruluşun veri tabanında saklanacaktır.  
 
5.3 Güvenli Oturum Açma ve İşlem İmzalama 
 
Müşteri üye kuruluş üzerinden güvenli bir işlem 
yapmak istediği zaman sistem kapsamında 
kendisinden mobil cihazı üzerinden onay alınması 
gerekecektir. Dolayısı ile işlem daha tamamlanmadan 
mobil cihazı üzerinden müşteriye bir push bildirim 
gidecektir. Burada müşterinin  yapacağı işleme örnek 
olarak banka üzerinden gerçekleştireceği yüksek 
meblağdaki bir para transferi (EFT) örnek olarak 
verilebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için 
müşteriye o esnada bir EFT işlemi yaptığına dair bir 
mesaj güvenli bir şekilde gitmelidir. Dolayısı ile 
gönderilecek mesaj kayıt esnasında üye kuruluş 
(banka) veri tabanında saklanan RSA açık anahtarı ile 
şifrelenmelidir. Ve aynı zamanda imza anahtarları ile 
mesaj imzalanmalıdır. Buradaki iletimde zarflama 
yöntemi kullanılarak mesaj AES anahtarı ile 

	  

Şekil 3. STS sistem süreçleri 

	  

 



şifrelenecek, bu anahtarda RSA açık anahtarı ile 
şifrelenecektir. Mobil cihaza şifrelenmiş mesaj 
geldiğinde mobil kullanıcı cihazı üzerinde sakladığı 
anahtarlarla gerekli işlemleri yapacak ve mesajları 
deşifre ederek kullanabilecektir.  
 
6. Ölçümler ve Değerlendirme 
 
Uçtan uca mesajların şifrelenerek imzalanması 
işlemleri için kullanılan RSA ve AES anahtarları için 
belirli uzunluklar dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda 
kullanılan şifre ve imza anahtarlarının büyüklüğüne 
sistemin çalışma performansı değişmektedir. Mobil 
cihazların olduğu ve çok sayıda cevap verilmesi 
gereken sistemlerde bu başarımın incelenmesi ve buna 
göre sistem parametrelerinin değerlerinin belirlenmesi 
önem arzetmektedir. Bu çalışma kapsamında gerekli 
inceleme yapılarak STS sistemini için olası seçenekler 
belirlenmiştir. 
 
İlk olarak aktivasyon esnasında mobil cihaz tarafında 
yapılan RSA anahtar üretim süreleri otuz adet işlem 
yapılarak elde edilen süreler ölçümlenmiştir. Süreler 
saniye cinsindendir. Buna göre elde edilen sonuçlar 
Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Üye kuruluş tarafından mesaj zarflama yöntemi ile 
gönderildikten sonra mobil kullanıcı tarafında 
anahatarların çözümlenmesi ve mesajın deşifre 
edilmesi için geçen süreler de on defa deneme sonucu 
ortalama olarak Tablo 2‘de listelenen değerleri 
vermiştir. 
 

Dolayısı ile görülmektedir ki bir seferlik olan RSA 
anahtarları üretiminde biraz daha fazla süre 
geçmektedir. RSA anahtar çiftinde 2048 bit boyutu 
için 1.9 saniyelik bir süre tolere edilebilir bir değer 
olarak kabul edilmiştir.  
 
Çözümleme sürelerinde ise en iyi performansı veren 
değerler olarak AES-256 ve RSA-2048 kullanımına 
karar verilmiştir. 
 
Yalnız yapılan ölçümlemelerde üye kuruluş tarafında 
çalışan servisler, veri tabanı bağlantıları ve STS servis 
tarafında çalışan obje ve metotlar aynı lokal ağ 
içerisindeki sunucularda çalıştırılmaktadır. Daha 
gelişmiş bir ölçüm çalışması olarak bu bileşenlerin 
dağıtık yapıda çalıştığı bir sistem örneği ele alınabilir. 
İleriki çalışmalarda bunun değerlendirilmesi 
planlanmaktadır. 
 
7. Sonuç 
 
Proje sonunda geliştirilecek ürün hem yurt içinde hem 
de yurt dışında kurumsal olarak geliştirilmiş ilk bulut 
tabanlı güvenli otantikasyon ve online işlem hizmeti 
veren bir sistem olacaktır. Bu doğrultuda proje 
kapsamında yapılacak çalışmalar ile güvenli bulut 
standartlarına uygun yapıda bir platform oluşturularak 
kullanıcılara güven seviyesi yüksek olan bir online 
işlem hizmeti sunularak, güvenlik sektörü için 
bilimsel açıdan katma değer sağlanmış olacaktır.  

	  

	  

Şekil 4 STS kayıt işlemi. 

 

	  
Tablo 2 Mesaj çözümleme süreleri 

 RSA 
1024 

RSA 
2048 

RSA 
3072 

RSA 
4096 

AES 
128 

0.07 0.10 0.19 0.35 

AES 
256 

0.08 0.10 0.19 0.35 

	  

	  

 

Tablo 1 RSA anahtar üretim süreleri 

RSA 1024 2048 3072 4096 
AES 
128 

0.28 1.9 13 31 

	  

 



STS projesi bankaların güvenlik mimarisinin 
geliştirilmesi ve casus işlemlerinin azaltılması 
doğrultusunda farkındalık sağlayacaktır. Geliştirilecek 
proje sırasında güvenli bulut hizmetleri konusunda 
elde edilen bilgi birikimi ile güvenlik mimarisi 
geliştirilecektir. Kullanıcı ile tüm sektörlerdeki 
firmalar arasında güvenli iletişim ve online işlem 
yapabilme potansiyeli artırılmış olacaktır. Kritik 
verilere erişim içeren ve kritik işlem yapılan çevrim 
içi işlemlerde güvenlik seviyesi daha güçlü hale 
getirilecektir. 

Teşekkür 

Bu çalışma TÜBİTAK TEYDEB STS Projesi 
(no.3141000) kapsamında desteklenmiştir. 
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