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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Gelişen teknolojiyle birlikte verilerin iletilmesinin yanı sıra iletimin güvenliği de mühim hale 

gelmiştir. Bankaların ve şirketlerin internet üzerinde veri aktarımından; askeri haberleşmeye, sosyal 

medya üzerinden gönderilen mesajların uçtan uca şifrelenmesine kadar birçok alanda şifrelemeye 

bir diğer adıyla kriptografiye ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu güvenliğin sağlanması için ise 

çeşitli algoritmalar kullanılmaktadır. 

 Bu projede de bilgi güvenliğini sağlamak adına; zamana göre anahtar değerini değiştiren ve 

şifreyi iki farklı karakter kümesinde elde edebilen bir şifreleme algoritması üretilmiştir. Algoritmada 

anahtar değeri belirlenirken zaman değişkeni, Pi sayısı, İkili Goldbach Teoremi ve Üçlü Goldbach 

Teoremi; şifreleme işlemi gerçekleştirilirken ise Ascıı ve Binary kodları kullanılmıştır. Şifreyi farklı 

karakter kümelerine çevirerek frekans analizi, Kasiski gibi saldırılara karşı güvenlik artırılmış ve 

zamana göre anahtar değeri güncellenerek şifrenin 3. şahıslar tarafından kırılabilmesi için tanınan 

süre en aza indirgenmiştir. Böylece istenen gizlilik ve güvenliğin diğer algoritmalara kıyasla daha 

güçlü olması hedeflenmiştir. 

Üretilen algoritma günlük hayatta kullanılan mesajlaşma uygulamalarında (Whatsapp, 

Telegram, Bip vs.) ve internet üzerinden yapılan herhangi bir bilgi alışverişinde gizliliği sağlamak 

için kullanılabilir. Bu sayede kullanıcılar bilgilerinin güven içerisinde olduğunun bilinciyle rahatça 

mesajlaşıp, bilgi alışverişinde bulunabileceklerdir. 

2. Problem/Sorun: 

Kriptolojinin ihtiyaç alanının bu kadar genişlemesinin nedeni bilgi güvenliğine karşı büyüyen 

ve farklılaşan tehdit unsurlarıdır. Bu durumu her geçen gün büyüyen internet ağı tetiklemiştir. Bu 

tehdit unsurları kişileri, kurumları ve en önemlisi ulusları olumsuz etkilemektedir. Bir devlete ait 

milli istihbarat bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ve bu bilgilerin devletin istemeyeceği 

şekilde kullanılması, yayılması; devletin çöküş sürecini başlatabilir. Bu nedenle bilgi dediğimiz bu 

büyük gücün iyi korunması gereklidir. (1) 

Bu projedeki amaç veri aktarımının güvenliğine dikkat çekmek, bu alanda faydalı olacağına 

inanılan bir şifreleme algoritması tasarlamak ve tasarlanan algoritmanın kırılabilmesi için tanınan 

zamanı en aza indirgeyerek güçlü bir şifreleme algoritması üretmektir. Bu projede diğer 

algoritmalardan farklı olarak zaman değişkeni, pi sayısı ve Goldbach asalları kullanılmış, anahtarın 

zamana göre değişiminin algoritmanın güvenilirliğine etkisi incelenmiştir. Bu sayede veri 

güvenliğinde önemli olanın var olanlar üzerinde tartışmanın yanı sıra yeni ve yerli üretimler yapmak 

olduğuna dikkat çekmek istenilmiştir. 

3. Çözüm  



3 

 

Son zamanlarda gündemde olan WhatsApp, Telegram, Facebook gibi mesajlaşma ve sosyal 

medya uygulamalarındaki gizlilik problemi, bizi “Kullanılan şifreleme algoritmaları ne kadar 

güvenli ve nasıl daha güvenli hale getirilebilir?” sorusuna yönlendirdi. Bunun yeni bir şifreleme 

algoritması üretmeye karar verdik. Ürettiğimiz bu şifreleme algoritmasıyla 3. şahıs ve programlara 

şifreyi kırabilmeleri için tanınan süreyi en aza indirgemeyi ve elde edilen şifrelerin iki farklı 

karakter kümesi yardımıyla aynı düzende oluşmamasını hedefledik. 

a. Güçlü (İkili) Goldbach Varsayımı 

Goldbach Hipotezi veya Goldbach Varsayımı; Alman Matematikçi Christian 

Goldbach’in 7 Haziran 1742 tarihinde, Leonhard Euler’e yazdığı bir mektuptan günümüze 

ulaşmıştır. Güçlü Goldbach Varsayımı “2’den büyük her çift sayı iki asal sayının toplamı 

şeklinde yazılabilir.” biçiminde ifade edilir. “Son olarak 2012’de yapılan bir çalışma ile bu 

varsayımın 4 × 1018′den küçük tüm sayılar için geçerli olduğu gösterilmiştir, ama 

matematiksel bir ispatı yapılamamıştır.”(2) Bu varsayım bizim projemizde yalnızca 2400’e 

kadar olan sayılar için kullanılacaktır. 

b. Zayıf (Üçlü) Goldbach Varsayımı 

Zayıf Goldbach Varsayımı; “5’ten büyük her tek sayı, üç asal sayının toplamı şeklinde 

yazılabilir. (Bir asal aynı toplamda birden fazla kullanılabilir.)” biçiminde ifade edilir. Bu 

varsayım ‘zayıf’ olarak adlandırılır çünkü Goldbach’in Güçlü Varsayımı kanıtlanırsa bu da 

doğru olacaktır. Çünkü 4'ten büyük her çift sayı iki tek asal sayının toplamıysa, 4'ten büyük 

her çift sayıya 3 eklemek 7'den büyük tek sayıları üretecektir (ve 7'nin kendisi 2 + 2 + 3'e 

eşittir).(3) 

Projemizin güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini test etmek amacıyla ürettiğimiz şifreleme 

algoritmasını Python programlama dilinde yazdık ve Tkinter kütüphanesi ile basit bir arayüz 

oluşturarak şifreleme işlemlerini gözlemledik. Ürettiğimiz arayüz “Şifreleme Tercihi” ve “Saat 

Tercihi” olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor. 

 

(Resim 2:Şifreleme İşlemleri ve Kullanıcının Karşılandığı Arayüz) 
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“Şifreleme Tercihi” bölümü, “Parola”, “Kod” ve “Hiçbiri” alt başlıklarından oluşuyor. Bu 

seçenekler kullanıcıya mesajını saat değişkenin yanında kod veya parola yardımıyla da 

şifreleyebilme imkânı veriyor. 

“Kod” seçeneği işaretlendiğinde kullanıcının mailine rastgele 6 basamaklı bir kod gönderilir ve 

kullanıcı bu kodu uygulamaya doğru girdiğinde mesaj başarıyla şifrelenir. Yanlış girildiği takdirde 

uyarı kutucuğu ortaya çıkar, uygulama kendini kapatır ve “Şüpheli bir giriş denemesi tespit 

edildi!” şeklinde bir mail gönderir. 

(Resim 3: Kullanıcıya Gönderilen Örnek Mail) (Resim 4: Kullanıcıya Gönderilen Örnek 

Uyarı Maili) 

Yazdığımız bu program mesajlaşma uygulamalarının arka planında gerçekleşen şifreleme ve 

deşifreleme işlemlerini temsil etmektedir. 

4. Yöntem 

I. Mesajın Karakter Kümemize Çevrilmesi 

Şifreleme ve deşifreleme işlemlerinin farklı coğrafya ve dillerde de problem 

oluşmadan gerçekleşmesi için yeni bir karakter kümesi tanımladık.  

 
(Resim 5: Karakter Kümesinin Tanımlandığı Kodlar) 

İlk olarak şifrelemek istenilen mesaj karakter kümemizdeki karşılıklarına çevrilir ve 

bitişik halde yazılır. Örnek Mesajımız:  

T  –   e –  k    – n –   o – f –   e  – s –   t 

 

637-305-466-433-680-920-305-535-124 

Elde edilen karşılıklar bitişik halde yazılır: 637305466433680920305535124  
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II. Anahtar Değerinin Belirlenmesi 

Anahtar değerini başlıca iki adımda elde ettik. İlk adımda Goldbach Teoremleri ikinci 

adımda ise Pi sayısından faydalandık. 

İlk adımda mesajın gönderildiği saat ve dakika arasında nokta işareti bulunmadan 

bitişik halde yazılır. (Örneğin: 12.38=>1238, 12.39=>1239) Bu değer çift ise İkili 

Goldbach Teoremi, tek ise Üçlü Goldbach Teoremi yardımıyla sayı asal toplamlarına 

ayrılır. Bu işlemler uygulandığında birçok farklı kombinasyon çıkar ve Python bu farklı 

kombinasyonlardan bizim için en büyük değeri sağlayan kombinasyonu seçer. 

Seçilen asal toplamlar birbiriyle çarpılır ve çıkan sonuç zamana bağlı anahtar 

değerimizi verir. 

Goldbach Teoremleri 5’ten büyük sayılar için uygulanabilir olduğundan zamana 

bağlı anahtar değeri 00.00 ve 00.01 saatleri için 1; 00.02, 00.03, 00.04, 00.05 için ise 

sırasıyla 2, 3, 4 ve 5 alınmıştır. 

 

Saat 12.39 için:                                                   Saat 12.40 için 

12.39=>1239                                                       12.40=>1240 

1239=3+619+617                                               1240=599+641 

          Saat 12.39 ve 12.40 için Zamana Bağlı Anahtar Değerleri 

3*619*617=1145769                                          599*641=383959 

(x = Zaman değeri) için zamana bağlı anahtar değerini (n) veren fonksiyon: 

f(x) = x’in asal toplamlarının çarpımı 

 

Algoritmamız tıpkı banka işlemlerinde olduğu gibi şifreleme işlemini kod veya 

parola yardımıyla da gerçekleştirebilir. Bunun için zamana bağlı anahtar değerine (Asal 

toplamların çarpımı) belirlenen parola veya kod eklenerek işlemlere devam edilir. 

 

          Saat 12.39 ve 12.40 için Zamana Bağlı Anahtar Değerleri 

3*619*617=1145769+PAROLA                              599*641=383959+PAROLA 

 

İkinci adımda Pi sayısının virgülden sonraki kısmının n. basamağından itibaren 

(n=Saate Bağlı Anahtar Değeri) mesajın kod karşılığının basamak sayısı kadarı alınır. 

Alınan bu değer şifrelemede kullanılacak anahtar değeridir. (n=Saate Bağlı Anahtar 

Değeri) ve (a=Mesajın Kod Karşılığının Basamak Sayısı) için anahtar değerini veren 

fonksiyon: 

g(n)= Pi’nin n. basamağından itibaren ilk a sayı 

Örnek mesajımız için: 

Kod Karşılığı= 637305466433680920305535124 

Basamak Sayısı(a)=27 

Saate Bağlı Anahtar Değerleri(saat 12.39 için, saat 12.40 için)=1145769,383959 

Pi’nin 1145769. basamağından itibaren=…5102405930949463354051079353830… 

Pi’nin 383959. basamağından itibaren=…2180564878996785730688499639032… 

 

Saat 12.39 için anahtarımız:                                    Saat 12.40 için anahtarımız: 

510240593094946335405107935                          218056487899678573068849963 
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(Resim 6: Anahtar Değerini Belirlemek için Yazılan Kodlar) 

 

III. Şifreleme ve ASCII- Binary Kodlarına Dönüş 

Mesajımızın kod karşılığıyla gönderim saatine bağlı olan anahtar değeri toplanır. 

Kod karşılığı ve anahtar değeri toplamı sonucunda elde edilen değerin basamak sayısı 

çift ise ikili gruplara ayrılarak ASCII’deki karşılıklarına çevrilir.  

Kod karşılığı ve anahtar değeri toplamı sonucunda elde edilen değerin basamak sayısı 

tek ise sayı Binary karakter kümesindeki karşılıklarına çevrilir.  

Basamak sayısına göre farklı karakter kümelerini kullanma sebebimiz; basamak 

sayısı tek olduğu takdirde ikili gruplar oluşturulamaması ve iki farklı karakter kümesi 

kullanarak algoritma güvenliğini artırmaktır. 

Saat 12.39 için: 

Kod Karşılığı=637305466433680920305535124 

Anahtar Değeri=510240593094946335405107935 

+ 

 
1147546059528627255710643059 (28 basamaklı) 

11-47-54-60-59-52-86-27-25-57-10-64-30-59 

ŞİFRE: \x0b/6<;4V\x1b\x199\n@\x1e; 

 

Saat 12.40 için: 

Kod Karşılığı=637305466433680920305535124 

Anahtar Değeri=218056487899678573068849963 

+ 

 
855361954333359493374385087 

ŞİFRE: 111000 110101 110101 110011 110110 110001 111001 110101 110100 

110011 110011 110011 110011 110101 111001 110100 111001 110011 110011 110111 

110100 110011 111000 110101 110000 111000 110111 

IV. Şifrenin Çözümü (Deşifre) 

Çözülecek şifre Binary kodlarından oluşuyorsa; Binary kodları Latin alfabesindeki 

karşılıklarına çevrilir. Bu işlem sonucunda elde edilen sayıdan anahtar değeri çıkarılır. 

Sonuç şifrelenen mesajın kendi karakter kümemizdeki kod karşılığıdır. Bu değer karakter 

kümemize göre Latin alfabesine çevrilir ve şifre böylece deşifre olur.  
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Çözülecek şifre ASCII karakter kümesine göre şifrelenmiş ise (1 ve 0 dışında 

karakterler varsa) ASCII kodları Latin alfabesindeki karşılıklarına çevrilir. Bu işlem 

sonucunda elde edilen, şifreleme kısmında yapılan ikili gruplardır. Bu ikili sayı grupları 

bitişik halde yazılır. Elde edilen sayıdan anahtar değeri çıkarılır. Sonuç şifrelenen 

mesajın kendi karakter kümemizdeki kod karşılığına eşittir. Bu değer karakter kümemize 

göre Latin alfabesine çevrilir ve şifre böylece deşifre olur. 

Saat 12.39 için: 

ANAHTAR: 510240593094946335405107935 

ŞİFRE: \x0b/6<;4V\x1b\x199\n@\x1e; 

11-47-54-60-59-52-86-27-25-57-10-64-30-59 =>1147546059528627255710643059 

1147546059528627255710643059 

510240593094946335405107935 

- 

 
637305466433680920305535124=>637-305-466-433-680-920-305-535-124 

 

637-305-466-433-680-920-305-535-124 

T  –   e –  k    – n –   o – f –   e  – s –   t 

Saat 12.40 için:  

ANAHTAR: 218056487899678573068849963 

ŞİFRE: 111000 110101 110101 110011 110110 110001 111001 110101 110100 110011 

110011 110011 110011 110101 111001 110100 111001 110011 110011 110111 110100 

110011 111000 110101 110000 111000 110111 

855361954333359493374385087 

 

855361954333359493374385087 

218056487899678573068849963 

- 

 
637305466433680920305535124=>637-305-466-433-680-920-305-535-124 

 

637-305-466-433-680-920-305-535-124 

T  –   e –  k    – n –   o – f –   e  – s –   t 

V. Algoritmanın Doğruluk Testi 

Python programlama dilinde mantıksal boolean operatörleri yardımıyla her zaman 

değeri için(00.00-24.00 arasındaki tüm saat dakika kombinasyonları) “Şifrelenip deşifre 

edilmiş mesaj ile gönderilen mesaj aynı mıdır?” sorgusu yapılmıştır (Resim 7). 

Böylece algoritmanın şifreleme ve deşifre etme işlemlerini her zaman değerinde 

doğru şekilde yapıp yapmadığı sorgulanmış, olumsuz geri dönüş alınmamıştır. Yüksek 

donanımlı bilgisayarlarda bu işlem döngü içerisine alınarak rastgele oluşturulan çok 

sayıda kelime kontrol edilebilir. 
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          (Resim 7: Algoritma Doğruluk Testi) 

VI. Programın Arayüzünün Oluşturulması 

Başlangıçta Python konsolunda gözlemlediğimiz şifreleme ve deşifreleme 

işlemlerini Tkinter kütüphanesi yardımıyla oluşturduğumuz basit arayüzde 

gözlemlemeye başladık. Böylece projemizin günlük hayata uygulanmasını test etmiş 

olduk. 

 

 
(Resim 8: Arayüz Oluşturmak için Yazılan Kodlar) 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bilgi gizliliği ve güvenliğini hedefleyerek yola çıktığımız bu projede bir şifreleme algoritması 

ürettik. Bu algoritmayı üretirken; algoritmalara saldırı sırasında bolca vaktin bulunması ve tek bir 

alfabe veya karakter kümesine bağlı kalınarak şifrelerin hep aynı düzende oluşması zafiyetini göz 

önünde bulundurduk.  

Algoritmamızda pi sayısının virgülden sonraki kısmını anahtar değerimizle ilişkilendirdik. Pi 

sayısını tercih etmemizin sebebi; pi sayısının virgülden sonraki kısmının içerisinde çok sayıda farklı 

kombinasyon bulundurması ve anahtar değerimizi belirlemede bize fazlasıyla yetecek kadar 

basamak sayısına sahip olması oldu.  

Asal sayılar sadece 1’e ve kendilerine bölünebilmektedirler. Bizim projemiz için asal sayıları 

önemli kılan ise bunlardan iki veya üç tanesini bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan bir diğer sayıdır. 

Asal sayıları birbiriyle çarptığımızda bulduğumuz sayıyı tekrardan bölenlerine ayırmak; bu sayıyı 

elde etmek kadar kolay değildir. Bir yönden basit bir çarpma işlemi ancak diğer yönden oldukça zor. 

Asal terimler çarpılarak hızlıca büyük bir sayı oluşturulur ancak onu oluşturan terimleri bulmak için 

sayının büyüklüğüne göre onlarca bilgisayar ve binlerce gün gerekebilir. Bu asal sayıları belirlerken 

de Güçlü ve Zayıf Goldbach Teoremlerinden faydalandık. Çift saatler için Güçlü, tek saatler için ise 

Zayıf Goldbach Teoremlerini kullandık. Bu şekilde zaman değişkenini de algoritmamıza dahil etmiş 

olduk.  Zaman değişkenini algoritmamızda kullanmamızın sebebi; aynı mesajı bir daha aynı şekilde 

şifrelememek ve şifrenin kırılma süresinden önce anahtarı değiştirerek güvenliği artırmaktır.  

Sonuç olarak herhangi bir kelimeyi 1000’in üzerinde anahtar değeriyle şifreleyebilen ve bu 

şifrelemeyi bir düzene bağlı kalmaksızın farklı karakter kümelerinde yapan bir algoritma üretilmiştir 

6. Uygulanabilirlik  

Ürettiğimiz bu algoritma hâlihazırda kullanımda olan veyahut pazara yeni çıkarılacak 

mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarında özel şirketlerin veya bankaların güvenlik 
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sistemlerinde, geçtiğimiz yıl siber saldırı tehlikesi geçiren EBA eğitim platformu gibi web 

sayfalarında kullanılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

        

Tablo 1: Proje Zaman Çizelgesi 

Değişken bir ücret olan patent başvuru ücreti haricinde ticari amaçlı kullanılmak 

istendiğinde yazılım-kodlama üzerine bir proje olduğundan ek bir maliyet bulunmamaktadır.  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemiz internet üzerinden bilgi alışverişi gerçekleştirilen uygulamalar, web sayfaları, 

devletler, bankalar ve şirket gibi kuruluşlara ve bu kuruluşların kullanıcılarına veya 

müşterilerine yöneliktir. 

9. Riskler 

Üretilen algoritma başka bir güvenlik algoritmasıyla birlikte kullanılmak istendiğinde 

algoritmalar birbiriyle uyuşmayabilir. Dolayısıyla iki farklı algoritmanın beraber kullanılması 

istendiğinde uyum problemleri ortaya çıkabilir. 

Şu anda algoritma kendi oluşturduğumuz 900 karaktere sahip olabilecek bir karakter kümesi 

içerisinde şifreleme yapabiliyor. 900 karakterden fazlası tanımlanmak istendiğinde limit yetersiz 

kalabilir. Ancak bu karakter kümesi limiti 9000, 90000, 900000… şeklinde katlanarak 

artırılabilir. 

Anahtar değerini belirlerken kullandığımız zaman değişkeni sadece saat ve dakikadan 

oluşmaktadır ancak yüksek donanımlı bilgisayarlarda saat ve dakikanın yanında tarih, saniye, 

salise gibi değerlerde hesaba katılabilir. Böylece anahtar değeri anlık olarak değişecek ve tarihe 

de bağlı olduğu için sonsuza kadar farklı anahtar değerleri elde edilebilecektir. 

10. Kaynaklar  
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