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Abstract – Spywares can obtain every type of record information 

revealing private e-mail addresses, phone numbers, personal 

passwords, credit card numbers and Internet surfing habits of a user. 

These data can be used by evil-minded people such as for profit and 

also for inflicting serious damage to people or institutions. In this 

paper, some solution offers are presented to analyze the infection 

indications of spyware, infecting personal and institutional computer 

systems, correctly and to keep these important security holes under 

control. 
Keywords – Spyware, Protection from spyware, Information Security, 

Computer Security. 

 

Özet – Casus yazılımlar kullanıcıya ait e-posta adresi, telefon 

numarası, kiĢisel Ģifreler, kredi kartı numaraları ve internet 

alıĢkanlıklarını ortaya çıkarabilecek her türlü kayıt bilgilerini elde 

edebilmektedir. Bu bilgiler kötü niyetli kiĢiler tarafından kâr amaçlı 

olarak kullanılabileceği gibi Ģahıslara veya kurumlara ciddi zararlar 

vermek için de kullanılabilir. Bu makale çalıĢmasında, bireysel ve 

kurumsal bilgisayar sistemlerine bulaĢan casus yazılımların bulaĢma 

belirtilerini doğru analiz edebilme ve bu önemli güvenlik açıklarını 

kontrol altına alabilmek için bazı çözüm önerileri sunulmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler – Casus Yazılımlar, Casus Yazılımlardan Korunma, 

Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Güvenliği. 

 

I.  GĠRĠġ 

Elektronik ve bilgisayar alanındaki geliĢmeler, büyük bir 

ivme kazanarak hızlı bir Ģekilde geliĢmekte ve insanların 

yaĢamını kolaylaĢtıran çok önemli unsurlar haline gelmektedir. 

Günlük iĢ süreçlerinin elektronik ortamlara taĢınması, 

manyetik ortamdaki bilgilerin paylaĢılması, e-devlet 

uygulamaları gibi önem arz eden konuların yaygınlaĢmaktadır. 

Bu sebeple, kurulan bu sitemlerin biliĢim ağ güvenliğinin 

gerekliliği ve önemi son derece önemlidir.  Bu bağlamda olası 

tehdit ve tehlikelerin araĢtırılıp, bunlara karĢı gerekli 

önlemlerin alınması, bilgi, bilgisayar ve bilgisayar ağ 

güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem kazandığı 

görülmektedir. Bilgisayar sistemlerinin tehdit edilmesinde 

karĢımıza çıkan en önemli husus olarak casus yazılımlar 

gelmektedir [1-2].  

 

Casus yazılımlar virüs ve solucanlardan farklı olarak, hedef 

sisteme bir kez bulaĢtıktan sonra kendi kopyasını oluĢturarak 

yayılmaya ihtiyaç duymazlar. Casus yazılımların amacı, 

kullanıcıya ait e-posta adresi, telefon numarası, Ģifreler, kredi 

kartı numaraları ve internet alıĢkanlıklarını ortaya 

çıkarabilecek her türlü kayıt bilgilerini kullanıcının kendisine 

hissettirmeden ele geçirmektir. Elde edilen bu bilgiler kötü 

niyetli kiĢiler tarafından kâr amaçlı olarak kullanılırlar. 

 

Casus yazılımlar genellikle baĢka bir program kurulurken 

kullanıcı onayı ile bilgisayara kurulan ve daha sonra 

kullanıcının internetteki gezme alıĢkanlıkları ile ilgili 

istatistiksel bilgiler, Ģifreler ve hesap numaraları gibi önemli 

bilgileri internet üzerinden kötü niyetli kiĢilere iletebilen 

yazılımlardır. Casus yazılımlar genellikle donanıma doğrudan 

zarar vermezler ama kiĢiye ait bilgileri izin almadan elde 

edebilirler [3]. Bazı kaynaklarda  "snoopware" (burun sokan 

yazılım) olarak da adlandırılan casus yazılımlar, diğer kötücül 

yazılımlara göre özellikle Ġnternet kullanıcıları tarafından 

sistemlere farkında olmadan bulaĢtırılmaktadırlar [4]. Hemen 

hemen her yazılım, kurulumu esnasında kullanıcılara bir lisans 

anlaĢması sunar ve kullanıcılar da genellikle bunu okumaya 

bile ihtiyaç duymadan onaylar. Çoğu zaman okunmayan bu 

lisans anlaĢmalarının içeriğinde, internetten ücretsiz dağıtılan 

faydalı yazılımları kullanabilmek için kullanıcılar 

bilgisayarlarına casus yazılımların kurulmasını da kabul etmek 

zorunda bırakılır. “Freeware” ya da “Shareware” olarak 

bilinen ve genellikle web ortamından elde edilebilen bu 

yazılımların içerisinde gömülü olarak bulunan küçük 

yazılımlar kurulumla beraber kolayca bilgisayara 

yerleĢebilirler. Kullanıcı casus yazılımların kurulumundan bile 

haberdar olmayabilir. Okunmadan onay verilen lisans 

anlaĢmaları bu yükleme iĢlemlerini kullanıcıya hissettirmeden 

yasal kılar. 

Casus yazılımlar bilgisayara kurulduktan sonra bilgisayarın 

kayıt ortamlarını taramaya baĢlayarak, kiĢiye ait özel bilgiler 

ararlar. Bu bilgiler genellikle çerez, kütük (log) veya standart 

dosyalarda tutulur. Kaydedilen bilgiler arasında internet 

bankacılığı iĢlemlerinde kullanılan, kullanıcı adı ve Ģifresi de 

bulunmaktadır. Toplanan bilgiler bir dosyada birleĢtirilir ve 
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daha sonra bu dosya casus yazılımı gönderen kötü amaçlı 

kiĢilere, genellikle truva atı tarzındaki kötücül yazılımlar 

aracılığıyla açık bırakılan arka kapılar kullanılarak internet 

üzerinden gönderilir. Çalınan bu bilgiler çoğu zaman reklam 

amaçlı olarak kullanılır. Kullanıcının kiĢisel bilgilerine sahip 

olan site yöneticisi, kendi ürünlerini satabilmek için izin 

almadan kullanıcıya ve adres defterinde bulunan kiĢilere e-

posta gönderir. KiĢinin internet alıĢkanlıkları öğrenildiği için 

bu reklamlar kiĢinin ilgisini çekecek hale getirilmiĢtir. Çalınan 

bilgi, eğer kredi kartı detayları veya internet bankacılığı hesap 

numarası ve Ģifresi ise bu çok daha tehlikelidir. Bilgileri 

çalınan kiĢinin banka hesapları boĢaltılabilir ve kredi kartıyla 

internet üzerinden yapılan alıĢveriĢle limiti doldurulabilir. 

 

Casus yazılımların bulaĢma teknikleri incelendiğinde en 

bilindik yöntemlerin baĢında kullanıcı zafiyeti ve sosyal 

mühendislik yöntemleri gelmektedir. Bunlarla beraber 

özellikle download edilen crackli dediğimiz orijinal lisans 

numaralarına sahip programların arkasına yerleĢtirilen ve 

kullanıcının haberi bile olmadan bilgisayarlara yerleĢtirilen 

programların varlığı göze çarpmaktadır. 

 

Literatür tarandığında casus yazılımlar konusunun ülkemiz için 

hızla geliĢmekte olan bir konu olduğu ve bu konuda bazı 

tanımlamaların Türkçe’ye kazandırılmaya çalıĢıldığı 

görülmektedir. Bu çalıĢmalarda virüsler, solucanlar, truva 

atları, arka kapılar, mesaj sağanakları, kök kullanıcı takımları, 

telefon çeviriciler, korunmasızlık sömürücüleri, klavye 

dinleme sistemleri, tarayıcı soyma gibi yazılım türleri “ana 

kötücül yazılım türleri” olarak belirtilmektedir [5]. 

 

Bu makale çalıĢmasında, casus yazılımların çalıĢma yapıları ve 

bilgisayar sistemine bulaĢma belirtileri sunulmakta ve daha 

sonra bulunan casus yazılımlarına karĢı alınabilecek 

önlemlerden bahsedilmektedir.  Belirtilen çözüm önerilerine 

göre elde edilen bulgular değerlendirilmiĢtir.  

II. CASUS YAZILIMLARIN BULAġMA BELĠRTĠLERĠ 

Bilgisayar sistemlerinde gerekli korunma önlemleri 

alınmazsa, casus yazılımlar çok kolay bir Ģekilde sisteme 

girebilir. Ancak, alınabilecek tüm önlemler yapılsa da, casus 

bir yazılımın bulaĢması kesin engellenir Ģeklinde bir sonuca 

varmak mümkün değildir. Sisteme giren casus yazılımlar 

bilgisayar sisteminde amaç ve iĢlemlerini gizlice icra etseler 

de, önemli ve yaygın olarak görülen bazı belirtiler ile 

bilgisayar sistemine bulaĢtıklarını gösterebilirler. Bu 

belirtilerin önemli olanları, alt maddeler halinde Ģunlardır. 

A. Açılır Reklam Pencereleri 

Kullanıcı bir web sitesine girdiğinde, o site ile ilgisi olmayan 

açılır reklam pencereleri bombardımanına tutulabilir. Bu 

reklamlar genelde yetiĢkinler veya hoĢ bulunmayan baĢka web 

siteleri için olabilir. Bilgisayar açılır açılmaz veya webde 

gezinmezken bile görülen reklam pencereleri, bilgisayar 

sisteminde casus yazılımların olduğunun iĢaretçileri olabilir. 

Genellikle bu reklam pencereleri parazit yazılım Ģeklinde ifade 

edilen yazılım eklentileridir [5]. 

B. Web Tarayıcı Ayarlarının Değiştirilmesi 

Bazı istenmeyen casus yazılımlar, web giriĢ sayfasını veya 

arama sayfasının ayarlarını değiĢtirebilir. Bunun anlamı, 

internet tarayıcısı baĢlatıldığında açılan ilk sayfanın veya “ara 

(search)” seçeneği seçildiğinde görüntülenen sayfanın 

tanınmayan farklı sayfalar olmasıdır. Bu değiĢtirilmiĢ ayarlar 

düzeltilse bile, bilgisayar yeniden açıldığında düzeltilen 

ayarların tekrar eski değerlerine döndüğü görülür. Bu durum, 

sistemde baĢka bir casus yazılım olabileceğinin belirtisidir. 

 

Özellikle kullanıcıların farkına varmasının zor olduğu ARP 

zehirlemesi Ģeklinde tanımlanan durumlarda bulunmaktadır. 

MAC adreslerinin IP adresleri ile eĢleĢtirildiği ARP 

tablolarında yapılan değiĢiklikler, kullanıcının farkında 

olmadan verilerin farklı bilgisayarlara gönderilmesine sebep 

olur. ġekil-1’de görüldüğü gibi saldırgan veri akıĢının kendi 

bilgisayarı üzerinden geçmesini sağlamaktadır. 

 

ġekil-1. Ağlardaki ARP aldatmacası [6] 

 

Bir diğer aldatmaca ise DNS ayarlarının zehirlenmesi olabilir 

ki kullanıcının bunun farkına varması hemen hemen mümkün 

değildir. DNS aldatmacasında kullanıcı bağlanmak istediği 

sunucudan farklı bir sunucuya yönlendirilir ve kendini aslında 

gerçekten bağlanmak istediği sunucuya bağlanmıĢ zanneder. 

Bundan sonraki göndereceği tüm veriler korsan tarafından 

rahatlıkla ele geçirilmektedir. Bu tür zehirleme tarzındaki 

casus yazılımların tespiti zordur, ancak iyi tasarlanmıĢ 

güvenlik duvarları ile engellenebilir [7].   

C. Bilinmeyen İlave Bileşenler 

Casus yazılımlar web tarayıcısına istenmeyen veya gerek 

duyulmayan pek çok araç çubuğu ekleyebilir. Bunlar kaldırılsa 

bile tekrar görülebilirler. Bu durum casus yazılımların 

iĢaretçileri olabilir.  

D. Bilgisayar Başarımının Düşmesi 

Casus yazılımların sistem üzerinde etkin olacak biçimde 

tasarlanmıĢ olmaları gerekmez. Bu programlar bilgisayar 

sistemi üzerinde etkinlikleri izlemek ve reklam dağıtmak için 

kullandığı kaynaklar yüzünden bilgisayarı yavaĢlatabilir. 

Bazen yazılımdaki hatalar bilgisayarın çökmesine neden 

olabilir. Bilgisayarda herhangi bir iĢlem yapılmadığı sırada 

sabit diskin çalıĢtığını gösteren ıĢık yanıyorsa bu casus 

yazılımlardan kaynaklanabilir. Bir programın daha çok 

kilitlenmeye baĢlaması veya bilgisayarın görevlerini her 

zamankinden daha yavaĢ yapmaya baĢlaması bilgisayar 

sisteminde casus yazılım olabileceğini gösterir [8]. 
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E. Antivirüs ve Antispyware Yazılımlarının Çalışmaması 

Casus yazılımlar, kendi varlıklarını sürdürebilmek için bu 

programları kapatırlar veya sistemden silerler.  

F. Telefon Faturalarında Uluslararası Aramalar 

Bazı Ģirketlere para kazandırmak amacıyla 900'lü hatları 

ararlar ve uluslararası hatlara aramalar gerçekleĢtirerek telefon 

faturalarının kabarmasına neden olurlar. 

G. Yanlış Arama Sonuçları 

Varsayılan olarak belirlenen arama motorunda yapılan 

aramaları kendi sitelerine yönlendirir ve beklenmedik arama 

sonuçlarını kullanıcının karĢısına çıkarırlar. 

H. Internet Hızında Yavaşlama 

Sürekli bilgi toplama ve gönderme halinde olduklarından 

internet hızının sık sık yavaĢlamasına sebep olurlar.  

 

III. ÖRNEK CASUS YAZILIMLAR 

Bilinen ve bilgisayarlara sıkça bulaĢan bazı yaygın casus 

yazılımlar aĢağıda incelenmiĢtir. 

A. CoolWebSearch(CWS)  

Adware  kendi yazdığı programı satmak yerine, belirli firmalar 

tarafından sağlanan reklamları programın içine gömerek 

kullanıcıya sunan programların genel adıdır [9]. Adware 

(advertising-supported software) reklam destekli yazılım, 

yüklenildiği bilgisayara yüklenme iĢleminden sonra program 

kullanımdayken otomatik olarak çalıĢan, gösteren ve indirme 

yapan bir yazılım paketidir. Adware'lerin bazı tipleri spyware 

statüsündedir ve kiĢisel bilgilere gizlice ulaĢılmasında 

kullanılırlar [3]. CoolWebSearch de adware türünde bir casus 

yazılımdır. 

CoolWebSearch (CWS), web tarayıcı ana sayfasını, arama 

sayfalarını değiĢtirebilir, yapılan aramaları kendi arama 

motoruna yönlendirir ve ana sayfayı değiĢtirerek kendi 

yapımcısının ana sayfasına yönlendirir. Ayrıca, bu program 

tarayıcıların diğer ayarlarını da değiĢtirebilir. Bu adware 

tarayıcı ayarlarını değiĢtirirse, ayarlar bir daha eski haline 

getirilemeyebilir. 

B. EliteBar 

EliteBar, web tarayıcı ana sayfasını, arama sayfalarını 

değiĢtirebilir ve bilgisayarlarda çeĢitli reklamlar gösterebilir. 

Yapılan aramaları kendi arama motoruna ve kendi web 

sayfasına yönlendirir.  

C. PowerScan 

PowerScan, dolandırıcı bir antivirüs programıdır. Yüklendiği 

bilgisayarda tarayıcı ana sayfasını değiĢtirebilir ve çeĢitli 

reklamlar gösterebilir. Yapılan aramaları kendi arama 

motoruna ve kendi web sayfasına yönlendirir.   

D. Look2Me 

Türü adware olan Look2Me, bilgisayarda pop-up reklam 

gösteren bir programdır. Look2Me, bilgisayarda çeĢitli 

rahatsız edici reklamlar gösterilmesine sebep olan 

karakteristiğe sahiptir.  

E. PurityScan 

PurityScan, bilgisayarda pop-up Ģeklinde çeĢitli rahatsız edici 

reklamlar gösterilmesine sebep olan programdır.  

F. Clkoptimizer 

Clkoptimizer, PurityScan ile hemen hemen aynı rahatsızlık 

verici aktiviteleri gerçekleĢtiren, bilgisayarda pop-up reklam 

gösteren bir programdır.  

G. WebSearch Toolbar 

WebSearch Toolbar, web araması yapılan kelimeleri çalan bir 

araç çubuğu programıdır. Internet tarayıcı programına ekstra 

bir araç çubuğu yükleyerek, ayarları ile oynar. Ayrıca, 

bilgisayarda çeĢitli rahatsız edici reklamlar gösterilmesine 

sebep olan bu program, web adreslerini izleyerek web 

tarayıcılarına girilen bilgileri çalar. 

H. 180search Assistant/Zango 

180search Assistant ve Zango, kullanıcıları sponsorlarının web 

sayfalarına yönlendiren adware yazılımlardır. 180search 

Assistant ve Zango, bazı kelimeleri tanıyarak kullanıcıları, 

sponsorlarının web sayfalarına yönlendirir. 180search 

Assistant ve Zango, çeĢitli ücretsiz yazılımlar yolu ile 

bulaĢtıkları gibi internetten direkt olarak da indirilebilir ve 

kurulabilirler. 180search Assistant ve Zango, bilgisayarlarda 

sponsorların reklamı olan yeni tarayıcı pencereleri açılmasına 

ve sistemin yavaĢlamasına neden olurlar. 

İ. IST Istbar 

IST Istbar, internette müstehcen web sitelerini arayan bir 

toolbar'dır. Müstehcen içerikli pop-up pencereleri açabilir, 

ayrıca ana sayfanın ve arama sayfalarının üzerinde oynama 

yapabilir. IST Istbar, Internet Explorer'a bir toolbar yükler ve 

ayarlar ile oynar. Ayrıca bilgisayarda çeĢitli rahatsız edici 

müstehcen içerikli reklamlar gösterilmesine sebep olur. 

J. AbetterInternet 

AbetterInternet, genellikle VX2 ya da Transponder olarak 

bilinen ve bilgisayarda reklam gösteren bir programdır. 

AbetterInternet, internet tarayıcısının ayarlarını değiĢtirebilen 

bir tarayıcı yardım nesnesi (Browser Helper Object - BHO) 

yazılımıdır. Bunlar tarayıcıda çalıĢabilen, yanlıĢ adreslere 

yönlendirmeler yapabilen ve aramaların yanlıĢ sonuçlanmasına 

neden olabilen programlardır. Bu programların ortak 

özellikleri, genellikle diyalog kutuları ve Java Script hata 

teknikleri ile ya da yüklenen ücretsiz ve güvensiz programlarla 

yayılırlar. Bilgisayarlarda rahatsız edici reklam görüntülemeye 

çalıĢırlar. Ayrıca internet tarayıcısının ve sistemin genel 

performansının düĢmesine sebep olurlar. 

 

IV. CASUS YAZILIMLARI ENGELLEME  

Dünyada ve ülkemizde bilgi güvenliğine yönelik en büyük 

tehdit olan kötücül ve casus yazılımlar ile yapılan saldırılar 

çok yaygındır. Ancak kullanıcılar, bu tür saldırı ve tehdit 

oluĢturduklarından çoğunlukla haberdar değillerdir [2]. 

“Sistem ve bilgisayarları casus yazılımlara karĢı korumak 

%100 mümkündür” Ģeklinde bir kanıya varmak tam olarak 

mümkün olmayabilir. Ancak bir saldırının nereden ve ne 
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Ģekilde yapılabileceği tahmin edilebilirse alınan önlemler de o 

ölçüde etkili olacaktır [10]. Sistemi korumak için alınan 

güvenlik önlemleri,  saldırganların ya da korsanların kolay bir 

Ģekilde sisteme ulaĢmasını zorlaĢtıracaktır. ġekil-2’de, 

korunmak istenen sistemle ilgili alınabilecek önlem süreçleri 

temsili olarak gösterilmiĢtir. 

   

  

 

 

 

ġekil-2. Kötücül Yazılımlara KarĢı Savunma Süreci [2] 

ġekil 2’de belirtilen 1. türdeki kötücül ve casus yazılımlar, 

daha önleme aĢamasında iken bertaraf edilecektir. Bu 

aĢamada, herkesin kolayca tahmin edemeyeceği Ģifrelerin 

belirlenmesi, kiĢisel bilgisayarların herkesin kullanımına 

açılmaması, antivirüs yazılımların kullanılması gibi temel 

önlemlerin kullanıcı tarafından alınması yeterli olacaktır. 

Kurumsal yapıda oluĢturulacak temel güvenlik politikaları, bu 

türdeki casus yazılımlardan korunmayı zaten yüksek seviyede 

sağlayacaktır [15].  

Kötücül yazılımlara karĢı 2. tür engelleme 1.türdeki 

engellemeye göre daha teknik korunma yolları 

gerektirmektedir. Güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri, 

port tarayıcılar gibi yöntemler bu süreci güçlendirecektir [2, 

12]. ġekil 2’de belirtilen 3. türdeki kötücül ve casus 

yazılımların bulaĢmasını engellemek daha profesyonel 

korunma yollarını gerektirir. Bu aĢamada, özellikle yapay sinir 

ağlarının etkin kullanımı ile casus yazılımların sınıflandırma 

iĢlemini gerçekleĢtirebilen saldırı tespit sistemlerinin 

kullanılması etkin bir güvenlik sağlayacaktır [13]. 4. tür 

kötücül ve casus yazılımlar için pek yapılabilecek bir Ģey 

yoktur. Artık sisteme bulaĢmıĢlardır. Bu korunma süreçleri göz 

önünde bulundurularak bilgisayarların casus yazılımlara ve 

istenmeyen diğer yazılımlara karĢı korumasına yardımcı 

olabilecek bazı yöntemler Ģunlardır. 

A. Güvenlik Duvarı (Firewall) 

Güvenlik duvarı, iki ağ arasındaki IP trafiğini kontrol etmek 

için kullanılan donanım veya yazılımlardır. Güvenlik duvarı 

genel olarak; çeĢitli ağ saldırılarına karĢı bilgisayarı korumak, 

ağ trafiğini ve eriĢim politikalarını kontrol etmek, herhangi bir 

Ģüpheli durum tespit edildiğinde uyarı göndererek durumu 

kullanıcıya bildirmek için kullanılır. Birçok casus yazılım ve 

istenmeyen yazılımlar, diğer programlarla birlikte geliyor 

olsalar da casus yazılımların çok az bir kısmı bilgisayarlara 

uzaktan bilgisayar korsanlarınca yerleĢtirilir. Bir güvenlik 

duvarının yüklenmesi ya da iĢletim sisteminde yerleĢik 

bulunan güvenlik duvarının kullanılması, bu korsanlara karĢı 

faydalı bir savunma sağlar. Güvenlik duvarının bir bilgisayarı 

tek baĢına kesinlikle koruyamayacağı unutulmamalıdır. 

Güvenlik duvarının en etkili Ģekilde çalıĢabilmesi, birçok 

parçadan oluĢan bir güvenlik mimarisi içinde bulunmasına 

bağlıdır (ġekil-3). 

  

ġekil-3. Güvenlik Duvarı 

B. Yazılım Güncellemeleri 

Yazılımlar, eksiksiz, hatasız ve tam olarak yüklendiğinde iyi 

bir performans sunar. Yazılımların hataları, eksiklikleri ya da 

güvenlik açıkları giderildikçe, o yazılımı yeniden güncellemek 

gerekir. Aksi halde, güvenlik açıkları bakımından ciddi riskler 

oluĢturur. Henüz birkaç ay önce yeni bir antivirüs yazılımı 

yüklenmiĢ olsa bile, olası yeni virüs saldırılarına karĢı 

savunmasız kalabilir. Yazılım güncellemeleri, o programa ait 

sorunları engelleyebilecek veya düzeltebilecek, bilgisayarın 

güvenliğini artırabilecek veya performansını arttırabilecek 

yazılım ekleridir. Pek çok yazılım üreticileri, programın yeni 

bir güncelleĢtirmesi veya sürümünü çıkardığında kullanıcıları 

uyarır. ĠĢletim sisteminin güncelleĢtirmeleri otomatik olarak 

tespit edip, ek dosyaları yükleyebilmesi için ayarlanması çok 

önemlidir.  

Bilgisayarları casus ve kötü amaçlı yazılımlardan korumak 

amacıyla güncel casussavar yazılımların kullanılması gerekir. 

Bu amaçla kullanılacak programların lisanslı olması daha 

faydalı olacaktır. Lisanslı yazılımlar, güvenliği göz ardı 

etmeyen ve korunmasızlıkların en aza indirilmesine çalıĢıldığı 

yazılımlardır. Bu tür yazılımların, kullanıcılara hizmet veren 

müĢteri destek kanalları da bulunmaktadır [6]. 

 

C.  İnternet Tarayıcısı Güvenlik Ayarları 

Ġnternet tarayıcıları, bilgisayar korsanlarının asıl hedefidir. 

Kullanılan programı güvenilir hale getirmek için ilk baĢta 

genel güvenlik kuralları uygulanmalıdır. Ġnternet tarayıcısının 

güvenlik ayarları, bilgisayarın olası zararlı ve kötü amaçlı 

çevrimiçi içerikten korunmasına yardımcı olabilecek 

ayarlardır. Bu ayarlar üzerinde, "çok düĢük" ile "yüksek" 

arasında değiĢen güvenlik seviye ayarları yapılabilir, 

değiĢtirilebilir. En önemli tehlikelerden korunabilmek adına, 

"Internet" için en az orta derece seçilmelidir. En yüksek 

güvenlik seviyesinde riskli hareketler engellenir veya bu tür 

hareketler ile ilgili karar bir diyalog kutusu ile kullanıcıya 

bırakılır. 

   Tolerans       Saptama       Önleme 

1 

2 

3 

4 
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D.  Casus Yazılımlardan Korunma Yazılımları 

Virüslere karĢı antivirüs yazılımları kullanılarak önlem 

alınıyorsa, casus yazılımlara karĢı da casussavar yazılımlar 

kullanılarak sistem koruma altına alınmaya çalıĢılır. Sistemlere 

kurulan bu yazılımların en güncel halleri kullanılmalıdır. Çok 

sık rastlanan yanılgılardan biri de, virüs korunma programı 

bulunan bir bilgisayar sisteminin bütün kötücül ve casus 

yazılımlara karĢı da korunma sağlayacağının sanılmasıdır. 

Virüs korunma programları elbette çok önemlidir ama sayısız 

kötücül ve casus yazılıma karĢı ancak casus savar yazılımlar 

kullanılarak mücadele edilebilir [3]. 

E.  Internet Ortamında Dikkatli Gezinti Yapma 

Casus yazılımlara ve istenmeyen diğer yazılımlara karĢı en iyi 

savunma, ilk etapta bunlara ait dosyaları bilgisayarımıza 

indirmemektir. Ġstenmeyen yazılımları, indirmeden önce 

koruyucu bazı önerileri maddeler halinde sıralayabiliriz. 

- Programları sadece güvendiğiniz web sitelerinden indirin. 

Ġndirmeyi düĢündüğünüz bir programa güvenebileceğinize 

emin değilseniz, programın casus yazılım içerdiğine dair 

herhangi bir bilgi olup olmadığını görmek için adını sık 

kullandığınız arama motoruna yazın. 

- Ġndirdiğiniz her tür yazılımla iliĢkili tüm güvenlik uyarılarını, 

lisans sözleĢmelerini ve gizlilik beyanlarını üĢenmeden 

okuyun. 

- Bir pencereyi kapatmak için asla “Kabul” veya “Tamam” 

butonuna tıklatmayın. Bunun yerine pencerenin köĢesindeki 

kırmızı "X" düğmesini tıklatın veya pencereyi kapatmak için 

klavyenizde Alt + F4 tuĢlarına basın. 

- Popüler olan “ücretsiz” müzik ve film dosya paylaĢım 

programlarına dikkat edin ve bu programlarla birlikte aynı 

pakette yer alan yazılımların tamamını anladığınızdan emin 

olun. 

- Yönetici hesabı yerine standart bir kullanıcı hesabı kullanın. 

Standart hesap, kullanıcıların bilgisayarın çalıĢabilmesi için 

gerekli olan dosyaların silinmesi gibi, bilgisayarı kullanan 

herkesi etkileyen değiĢiklikler yapmasını engelleyerek 

bilgisayarı korumanıza yardımcı olabilir. Her kullanıcı için 

standart bir hesap oluĢturmanız daha güvenilir olacaktır. 

Windows iĢletim sisteminden standart hesabınızla oturum 

açtığınızda, yönetici hesabıyla yapabileceğiniz hemen her Ģeyi 

yapabilirsiniz, ancak yazılım yükleme veya güvenlik ayarlarını 

değiĢtirme gibi bilgisayarın diğer kullanıcılarını etkileyen 

Ģeyler yapmak istediğinizde,  yönetici hesabı parolası ile 

iĢlemlerinizi yapabilirsiniz [9]. 

 

- Bir siteden kredi kartı ile iĢlem yaptığınızda sitenin 

kullandığı protokolün http yerine https olduğuna dikkat edin. 

 

- Casus yazılımların “crackli” olarak ifade edilen kırılmıĢ 

halleri ile kullanıcının haberi olmadan kurulabileceği buna 

karĢı ise kullanılan programların lisans numaralı orijinal 

programlar olmasına dikkat edilmelidir. 

 

- Sosyal paylaĢım sitelerinde paylaĢılan linklerin güvenilirliği 

konusunda Ģüphe duyulduğunda, hemen linki açma yoluna 

gidilmemelidir.  

F. Güvenlik Araçlarının Kullanılması 

Anlatılan tedbirler alınmıĢ olsa bile sistemde saldırganların 

faydalanabileceği farklı açıklar olabilir. ġekil-2’de gösterilen 

tolerans basamağının casus yazılımlarca geçilmesini 

engellemek için sistem açıklıkları bilinmeli ve kontrol altına 

alınmaya çalıĢılmalıdır.  Bu açıklıklar çeĢitli güvenlik araçları 

kullanılarak tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir. 

Güvenlik araçları ayrıca sistemi izleme olanağı da sunarlar. 

Güvenlik araçlarının casus yazılımların tespitindeki yetenekleri 

tamamlayıcı bir etki oluĢturmaktadır. Sistemlerimiz de 

kullanabileceğimiz ve genelde freeware olarak dağıtılan bazı 

güvenlik araçlarının isimleri Ģu Ģekildedir [11]: NMAP, 

NESSUS, ETHEREAL, SNORT, TCPDUMP, DSNIFF, GFI 

LANGUARD, ETTERCAP, JOHN THE RIPPER, 

TRIPWIRE. Ayrıca ücretsiz olarak dağıtılan diğer bir ağ 

izleme programı olarak belirtebileceğimiz Wireshark programı 

da bu alanda oldukça popüler kullanılan bir programdır [14]. 

 

Bu yazılımlar aracılığı ile ağdaki veri paket akıĢları rahatlıkla 

gözlemlenebilir. Böylece ağ içerisinde DoS tipindeki 

saldırıların olup olmadığı, portların kullanım durumları, veri 

akıĢındaki düzensizlikler, casus yazılımların sızmaya 

çalıĢtıkları açık kapılar gibi bilgiler elde edilerek sistemin 

çalıĢma yetisi belli ölçülerde kontrol altında tutulabilir. 

G. Sosyal Mühendislik Zaafiyetleri 

Kullanıcılar, internet veya telefon aracılığı ile özellikle yardım 

amaçlı bilgi aĢırmaya çalıĢan Ģahıslara karĢı uyanık olmak 

durumundadır. Özellikle sazan avlama olarak tabir edilen 

phishing ve benzeri bilindik sosyal mühendislik yöntemlerine 

karĢı dikkatli olunmalıdır. Bir banka veya Ģirket, hiçbir Ģekilde 

kiĢisel bazı güvenlik sorularına cevap vermeden Ģahsi veya 

kiĢisel hesaplar ile ilgili bilgiler isteyemeyeceğini bilmelidir. 

Sosyal mühendislik ile ilgili casus yazılımların sistemlere 

bulaĢtırılmaması konusunda kullanıcılar temel bilgilere sahip 

olmalıdır. 

 

V. SONUÇ 

Bilgisayar sistemlerini ve bilgi güvenliğini tehlikeye atan 

tehditler gün geçtikçe artarak, çeĢitlenmektedir. Son 

zamanlarda bilgisayar güvenliğini tehdit eden, kiĢisel ve 

kurumsal veri güvenliği için önemli bir tehlike oluĢturan casus 

yazılımlar, oluĢturdukları sorunlar ile ön plana çıkmaktadır. 

Bilgisayar ortamında saklanan veya bilgisayar ağ sisteminde 

dolaĢan önemli ve kiĢisel bilgilerin kötü niyetli kiĢiler 

tarafından çalınmasının bir yolunun da casus yazılımlar olduğu 

unutulmamalıdır. Kötücül ve casus yazılımlardan korunmak 

için gereken önlemler alınmadığı takdirde sistemlere 

verebilecekleri zararlar konusunda geç kalınabilir. Hem 

bireysel kullanıcıların hem de kurumların casus yazılımlara 

karĢı bilinçlenmeleri ve gereken önlemlerini almaları bu 

konudaki zararı en aza indirgeyecektir. 
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