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Özet: Phishing dolandırıcıların kullanıcı hesaplarına e-mail gönderdikleri bir çevrimiçi saldırı türüdür. 

Genellikle hesapları güncelleyebilmek için kredi kartı numarası veya şifre gibi kişisel bilgiler sorulur. Bu e-

postalarda kullanıcıları bir başka web sitesine yönlendiren URL linkinin yer alır. Bu site aslında ya sahte ya da 

kopyalanmış bir Web sitesidir. Kullanıcılardan bu siteye gittiklerinde de phishing saldırısını yapan kişiye 

iletilmek üzere kişisel bilgilerini girmeleri istenir. EMD algoritması ile orijinal ve sahte web sitelerinin imaj 

imzaları belirlenerek phishing tespiti yapılabilir. 

Anahtar Sözcükler: EMD,  korunma yolları,  phishing. 

 

 

Phishing, Spear Phishing, Protection Methods and Phishing Detection using Earth 

Movers Distance (EMD) Algorithm. 

Abstract: Phishing is online attack that frauds send e-mail to users account. Generally, credit card numbers or 

passwords that need to be updated are asked to the users. There are a fake URL links that takes to the users to 

another web page. In fact, this site is generally a fake and copied one. Users are asked for personal information 

that delivers the information to frauds that use phishing attack. Image signatures of original and fake web pages 

are determined using EMD algorithm and Phishing detection can be made. 

Keywords: EMD, phishing, protection methods. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ozkan@mersin.edu.tr
mailto:terdogan@mersin.edu.tr


1.Giriş 

Phishing "Password" (Şifre) ve "Fishing" (Balık 

avlamak) sözcüklerinin birleştirilmesiyle 

oluşturulan Türkçe’de yemleme veya oltalama 

olarak kullanılan bir saldırı çeşididir [1]. 

Günümüzde internet kullanıcılarının yaklaşık 

%80’lik kısmı çoğunlukla e-posta, internet 

bankacılığı, e-alışveriş gibi birçok kullanım alanları 

yoluyla kötü niyetli internet kullanıcıları tarafından 

istismar edilmektedir. Phishing yöntemi kullanarak 

bilgisayar kullanıcılarını tuzaklarına düşüren 

dolandırıcılar özellikle Kredi, Debit/ATM Kart 

Numaraları/CVV2,  Şifreler ve Parolalar,  Hesap 

Numaraları ve İnternet Bankacılığına Girişte 

Kullanılan Kullanıcı Kodu ve Şifreleri çalmaktadır.  

2. Phishing Saldırısı 

Phishing dolandırıcıların rastgele kullanıcı 

hesaplarına e-mail gönderdikleri bir çevrimiçi 

saldırı türüdür. E-postalar, bilinen Web sitelerinden 

veya kullanıcın bankasından, kredi kartı 

şirketinden, e-mail ya da internet hizmeti 

sağlayıcısından gönderilmiş gibi gözükür. 

Genellikle hesapları güncelleyebilmek için kredi 

kartı numarası veya şifre gibi kişisel bilgiler 

sorulur. Bu e-postalarda kullanıcıları bir başka web 

sitesine yönlendiren URL linkinin yer alır. Bu site 

aslında ya sahte ya da kopyalanmış bir Web 

sitesidir. Kullanıcılardan bu siteye gittiklerinde de 

phishing saldırısını yapan kişiye iletilmek üzere 

kişisel bilgilerini girmeleri istenir. 

Bazı e-postalarda ise; bir yarışma düzenlendiği ve 

bu yarışmaya katılması teklif edilen kullanıcılara 

ödül olarak BMW marka bir araç kazandıkları 

ancak gerekli kişisel bilgileri vermeleri gerektiği 

söyleniyor. Bu gibi durumlarda bilgilerini veren 

kullanıcının tüm bilgileri dolandırıcının yani 

korsanın eline geçiyor. 

Bir başka kullanılan teknikte ise; gelen e-posta da 

müşteriye kişisel bilgilerini güncellemesi gerektiği 

tüm bilgileri tekrar girmesi bunun kendileri 

açısından daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli 

olduğu söyleniyor. 

Son zamanlarda bazı bankaların başlatmış oldukları 

ve cep telefonları ile para transferine imkân veren 

sistem kullanılarak banka müşterilerine sanki kendi 

hesaplarına para gönderilmiş veya alınmış gibi 

gösterilip sahte banka sitesi linki (bağlantı yolu) 

verilerek bu paranın tahsil edilebilmesi için bilgi 

güncelleştirmesi istendiği belirtilmektedir  [2]. 

3. Hedef Odaklı Phishing 

Bu saldırı türünce siber saldırganlar e-postaları, 

kurbanların güvendikleri bir organizasyon ya da 

kişiden geliyormuş gibi göstererek kurbanlarına 

gönderirler. Ancak klasik phishing e-postalarından 

farklı olarak, hedef odaklı phishing mesajları 

belirlenmiş bir hedef kitleye yöneliktir. Milyonlarca 

potansiyel kurbana bir e-posta göndermek yerine, 

siber saldırganlar hedef odaklı phishing mesajlarını 

çok az sayıda (5-10 kişi) seçilmiş kişiye 

gönderirler. Klasik phishingden farklı olarak, hedef 

odaklı phishing ile siber saldırganlar seçtikleri 

hedef kişileri araştırırlar, örneğin hedefledikleri 

kurbanın sosyal medya hesaplarını detaylı olarak 

araştırılar, forum, günlük gibi ortamlardaki 

mesajlarını incelerler. Saldırganlar bu araştırmalara 

dayanarak hedefledikleri kurbanlarla direkt ilişkili 

ve özel e-posta içerikleri oluştururlar. Böylece, 

bireylerin bu saldırıların kurbanları olma olasılıkları 

da oldukça artar [3]. 

4. Korunma Yolları 

İşlemlerinizi online yaparken, işlem yaptığınız web 

sayfasının güvenli olup olmadığını kesin suretle 

kontrol edin. İnternet tarayıcınızın üst kısmında 

bulunan adres bölümünde bulunan 

adresin "https://" olup olmadığını kontrol 

edin. “https://”’in sonunda bulunan “s” harfi bu 

sayfanın güvenli ve çeşitli şifreleme metotları ile 

işlem yaptırdığını belirtir.  

Ek olarak, internet tarayıcınızın sağ alt kısmında 

yer alan kapalı kilit işareti, yine güvenli ve 

şifrelenmiş bir sayfada işlem yaptığınızı gösterir. 

Bu işaret sayfanın SSL ile şifrelendiğini ve sitenin 

gerçekten çalıştığınız kuruluşa ait olup olmadığını 

göstermekte (Şekil 1), üzerine iki kez tıklandığında 

ise daha detaylı bilgi alınmaktadır.  

Şekil 1. SSL ile şifrelenmiş güvenilir web sayfası 

Bankalar başta olmak üzere hiç bir ciddi kuruluş 

kişisel bilgilerinizi e-posta yoluyla almaya ya da 

değiştirmeye kalkışmaz. E-Posta yazıp "kişisel 

bilgilerinizi değiştirmek için şuraya tıklayın" 

demez. Kredi kartı numaraları, kişisel bilgiler, e-

posta dahil her türlü şifre hiç bir zaman e-posta ile 

açıkça yollanmamalıdır. Bir e-posta teknik olarak 

gideceği yere varana kadar birçok noktadan 

geçmektedir. Bu noktalarda e-postaların içeriğinin 

"dinlenmesi" her zaman mümkündür. 

Özellikle Kablosuz Internet'in kullanıldığı alanlarda 

mecbur kalınmadıkça banka gibi yerlere 

girilmemeli, kredi kartı, şifre vs. ile ilgili işlemler 

nereyle olursa olsun yapılmamalıdır. Havadaki 

sinyaller üçüncü şahıslar tarafından dinlenebilir 

(MIM) [4]. 

http://www.chip.com.tr/redir/?url=https%3A%2F%2F%26quot%3B
http://www.chip.com.tr/redir/?url=https%3A%2F%2F%E2%80%9D%E2%80%99in


 İşletim sisteminizi ve “internet security” 

yazılımınızı devamlı olarak güncelleyin.  

 Her bir hesap için farklı şifreler belirleyin. 

 Belirlediğiniz şifreleri düzenli aralıklarla 

değiştirin.  

 Sahte sitelerde, çoğu zaman sayısal 

adresler kullanılmaktadır. Bu tür sitelere 

itibar etmeyin. 

 

5. Dünyada Phishing İstatistikleri [5] 

 

Şekil 2. Aylara göre günlük phishing saldırıları. 

 

Şekil 3. 2014 ilk yedi ayı içerisinde phishing saldırılarında 

kullanılan dosya uzantı türleri. 

Şekil 4. Mayıs 2014 ayı şirket büyüklüğüne göre phishing 

saldırıları. 

Şekil 5. 2014 yılı şirket büyüklüğüne göre phishing saldırıları 

6. Earth Movers Distance (EMD) Algoritması ile  

Phishing Tespiti. 

Phishing saldırılarını artması sebebiyle değişik 

korunma yolları da buna paralel olarak 

geliştirilmektedir. Orijinal ve sahte web sayfalarının 

görünüm bakımından aşırı benzerlik teşkil etmesi 

sahte sayfaları orijinalinden ayırt etme işini 

zorlaştırmaktadır. EMD bu sistemlerden bir 

tanesidir. Genel olarak bu sistemde orijinal web 

sayfasının ve sahte web sayfasının imajları 

çıkartılarak, orijinal web sayfasının imza ve 

koordinatları belirlenir ve sahte web sayfası ile 

benzerlikleri karşılaştırılır. Bu işlemi 

gerçekleştirmek için orijinal web sayfasını imajı 

düşük çözünürlüğe çevirilir ve web sayfasındaki 

imajların koordinatları ve renk sistemlerinin analizi 

yapılır ve web sayfasının imaj imzası yaratılır. Web 

sayfasının imaj imzaları arasındaki mesafeleri 

hesaplamak için EMD algoritması kullanılır. Her 

imza için benzerlik eşiği belirlenir. Böylece, sahte 

web sayfası ve orijinal web sayfası imaj imzaları 

uzaklıkları karşılaştırılarak eşiği geçen web 

sayfalarında phishing tespiti yapılır [6]. 
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