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Herkes İçin Aylık Güvenlik Farkındalığı Bülteni

Oltalama Saldırılarını Durdurmak
Giriş

E-posta ve mesajlaşma servisleri (Skype, Twitter veya Snapchat gibi) en öncelikle kullandığımız iletişim yöntemleridir.
Tüm bu teknolojileri iş hayatımız dışında arkadaşlarımız ve ailemiz ile iletişim halinde olmak için de kullanırız. Dünyadaki
pek çok insan bu teknolojilere bağlı olduğu için oltalama adı verilen yöntem siber saldırganların öncelikli saldırı yöntemi
haline gelmiştir İş veya ev kullanıcısı olduğunuzdan bağımsız olarak oltalama saldırılarını nasıl fark edeceğinizi ve
durduracağınızı öğrenin.

Oltalama nedir?

Oltalama e-posta veya mesajlaşma hizmetlerini kullanarak sizi kandırıp kötü niyetli bir bağlantıyı tıklayarak şifre
paylaşmanızı yada enfekte olmuş bir e-posta eklentisini açmanızı sağlayan bir saldırı türüdür. Saldırganlar bu mesajları
ikna edici hale getirmek için çok çalışırlar ,aciliyet veya merak gibi duygusal tetikleyicilerinizi harekete geçirirler.
Mesajlarınızı tanıdığınız bir kişiden veya sıklık ile kullandığınız güvenilir bir şirketten geliyormuş gibi gösterebilirler.
Ya da belki bankanızın logolarını ekleyebilir veya mesajın daha meşru görünmesi için bankanızın e-posta adresinden
geliyormuş gibi gösterebilirler. Saldırganlar daha sonra bu mesajları milyonlarca kişiye gönderirler. Tuzaklarına kimlerin
düşeceğini bilmezler, tek bildikleri ne kadar çok insana ulaşırlar ise o kadar çok kurbanları olacağıdır.

Kendinizi Koruyun

Genel olarak bir e-postayı veya mesajı açmanız veya okumanız normal bir durumdur. Bir oltalama saldırısının işe
yaraması için kötü niyetli kişilerin sizi kandırmak için birşeyler yaptırması gerekir Neyseki bir mesajın saldırı olduğuna
dair ip uçları vardır. En yaygın olanları:
Aşırı derecede aciliyet hissi uyandırır , örneğin banka hesabınızın kapanması yada mahkemeye verileceğiniz konusunda
tehdit eder ve iyiliğiniz için sizden acil aksiyon talep eder. Saldırganlar size acele ettirerek hata yapmanızı isterler.
İş yerinizdeki politika ve süreçleri uygulamamanız için baskı yaparlar
Güçlü bir merak duygusu uyandırır veya gerçek olamayacak kadar iyidir (Hayır, piyango kazanmadınız).
“Değerli Müşterimiz” gibi genel bir hitap içerir. Oysa ki sizin ile iletişim kuran şirketler yada arkadaşlarınız adınızı bilirler.
Kredi kartı numaranız, parolanız veya meşru göndericinin bilmesi gereken diğer bilgiler gibi son derece hassas
bilgi isterler.
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Mesaj resmi bir kuruluştan geliyor gibi görünür, ancak yetersiz dilbilgisi hataları , yazım hataları içerir veya @ gmail.com
gibi kişisel bir e-posta adresini kullanır.

Mesaj resmi bir e-postadan (patronunuz gibi) gelir, ancak yanıt verildiğinde başka birisinin kişisel e-posta hesabına
gider.
Bildiğiniz birinden gelen bir mesaj gibidir, ne var ki üslup veya kelime seçimi o kişiye aitmiş gibi görünmez.
Şüpheleniyorsanız, gönderdiğini düşündüğünüz kişiyi doğrulamak için arayın. Bir siber saldırganın arkadaşınız veya
birlikte çalıştığınız bir kişiden geliyormuş gibi görünen bir mesaj oluşturması kolaydır.
Sonunda sağduyu, en iyi savunmanızdır. Bir e-posta veya mesaj garip, şüpheli veya gerçek olamayacak kadar iyi
görünüyorsa, bu bir kimlik avı saldırısı olabilir.
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