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Herkes İçin Aylık Güvenlik Farkındalığı Bülteni

Güvenli Bir Alışveriş
Giriş

Tatil sezonu çoğumuz için yaklaşıyor ve yakında milyonlarca kişi en güzel hediyeleri aramaya baslayacak. Çoğumuz gürültülü
kalabalıktan kaçınmak ve iyi fırsatları yakalamak icin çevrim-içi alışveriş edecek. Maalesef siber suçlular da sahte web siteleri
kurarak ve diğer taktikleri kullanarak insanları aldatmak icin faal olacaklar. Bu sayıda, çevrim-içi nasıl güvenli bir sekilde
alışveriş edebileceğinizden ve mağdur olmaktan nasıl kaçınabileceğinizden bahsedeceğiz.

Sahte Çevrim-içi Mağazalar

Siber suçlular, gerçek bir web sitesi görünümünde ya da iyi bilinen mağaza ya da markaların isimlerinin kullanan sahte çevrimiçi mağazalar yaratırlar. En iyi fırsatları yakalamak icin arama yaparken kendinizi bu sahte sitelerin birinde bulabilirsiniz. Bu
sitelerin birinden alışverişiniz sahte ya da çalıntı eşyalar ile sonuçlanabilir ya da bazen elinize bile ulaşmayabilir. Kendinizi bu
tür sahte çevrim-içi mağazalardan koruyun:
Mümkün olduğunda, daha önce bildiginiz, güvendiğiniz ve daha önce alışveriş ettiginiz web sitelerinden alışveriş
edin. Güvendiğiniz bu siteleri yer imlerinize (Bookmark) ekleyin.
Almayı düşündüğünüz urunun fiyatını bir de bilindik çevrim-içi mağazalardan sorgulayın. Eğer alışveriş yapmayı
düşündüğünüz site size inanılmayacak kadar iyi bir fiyat sunuyorsa, sahte bir site olabilir.
Eğer ziyaret ettiginiz web sitesi daha önce ziyaret ettiginiz başka bir siteye çok benziyorsa ama alan adı ya da
mağazanın adı biraz değişikse şüpheci davranın! örneğin, www.amazon.com alan adına sahip Amazon’dan
daha önce alışveriş ediyordunuz. şu an ziyaret ettiginiz sahte web sitesinin alan adı, Amazon’un alan adına çok
benzerdir ancak o harfi 0 (sıfır) ile değiştirilmiştir.
Alışveriş yapacağınız çevrim-içi mağaza hakkında başka kişilerin ne söylediklerini bulmak icin mağazanın adını
yazın ya da site arama motorundan web sitesini aratın. Çıkan sonuçlarda “sahte”, “dolandırıcı”, “bir daha asla”,
“hile” gibi ifadeleri arayın.
Her çevrim-içi üyelik icin eşsiz bir parola kullanın. Parolalarınızı hatırlayamıyor musunuz? Bir parola yöneticisi
kullanmayı dikkate alın.
www.sans.org/security-awareness

Meşru Sitelerdeki Dolandırıcılar
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Güvenilir bir sitede bile alışveriş ediyorken dikkatli olun. Büyük mağazalar, çoğunlukla dolandırıcılık niyetinden olabilecek kişi ya da
diğer organizasyonlar tarafından satılan ürünleri sunar. Bunun gibi mağazalar, gercek dünyadaki marketler gibidir, bazı satıcılar
diğerlerinden daha güvenilirdir. Satın alma işlemi gerçekleştirmeden her satıcının ismi ve itibarini sorgulayın. Markete yeni girmiş
veya alışılmadık derecede ucuza satış yapan satıcılardan sakının. Çevrim-içi mağazanın üçüncü kişilerden alim yapma sözleşmesini
gözden gecirin. şüpheye düştüğünüzde, üçüncü kişilerin mağazalarından değil de ürünün direk satış kanallarından alım yapın.

Alışverişleriniz için Çevrim-içi Ödemeler

Herhangi bir şüpheli ödemenin yapılıp yapılmadığını anlamak icin kredi kartı dökümünüzü düzenli olarak gözden gecirin. Eğer
mümkünse, her ödeme yapılışında e-posta, mesaj ya da uygulama tarafından bilgilendirilme seçeneğini aktif hale getirin. Eğer
şüpheli bir aktivite farkederseniz, bankanızı arayın ve haber verin. Maaş kartınızı kullanmaktan kaçının. Maaş kartınız parayı
direk banka hesabınızdan çeker ve eğer dolandırıldıysanız paranızı geri almanız daha zordur. Bir başka seçenek ise çevrim-içi
alışverişlerinizde kredi kartı bilgilerinizi paylaşmanıza gerek kalmadığınız PayPal gibi bilindik odeme servislerini kullanmaktır. Son
olarak, çevrim-içi alışverişlerinizde hediye kartı kullanmaya dikkate alın.
Çevrim-içi mağazanın çok iyi bir tasarımı ve profesyonel bir görünümünün olması bu siteyi meşru yapmaz. Eğer bi siteden rahatsız
olduysanız, kullanmayın. Onun yerine daha önce güvendiğiniz ve güvenli bir sekilde alışveriş ettiğiniz bir siteyi kullanın. Çok iyi bir
fırsat yakalayamayabilirsiniz ama daha meşru bir ürüne sahip olarak dolandırılmaktan kaçınırsınız.
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