OUCH! | Özel Sayı

BU SAYIDA...
• Heartbleed nedir?
• Ne yapmalıyım?
• Oltalama saldırılarına hazırlıklı olun

Heartbleed – Neden Önemli?
Giriş

7 Nisan pazartesi günü SSL protokolünün en popüler
gerçekleştirimlerinden biri olan OpenSSL’de çok ciddi bir
zafiyet farkedildi. SSL Internetin genelinde kullanılan çok
önemli güvenlik protokollerinden biridir. SSL sadece sizin
çevrim-içi iletişiminizi şifrelemekle kalmaz aynı zamanda
çevrim-içi alışveriş yaparken ya da banka işlemleri
gerçekleştirirken sizin geçerli ve yasal ağ sitelerine
bağlandığınızdan da emin olmanıza yardım eder. Bu sayıda
bu zafiyetin sizin için önemini ve kendinizi korumanız için
ne yapabileceğinizi kısaca açıklayacağız.

Konuk Yazar
Jake Williams (@MalwareJake; malwarejake.blogspot.
com)

CSRgroup Computer Security Consultants’da

başuzmandır ve ayrıca SANS’da verilen Memory
Forensics (FOR526) ve Malware Reverse Engineering
(FOR610) derslerinin ortak yazarıdır.

Heartbleed Nedir?

Heartbleed zafiyeti, bir bilgisayar korsanının bir ağ sunucusuna bağlanarak sizin oturum bilgileriniz ve şifrenizi içerebilen
kritik verileri toplamasına izin verir. Eğer bir saldırgan bu tür verileri toplayabiliyorsa bu verileri sizin kullanıcı adınız ve
şifrenizi ile herhangi bir hesabınızla oturum açmada kullanabilir. Bu zafiyet son iki yıldır var olmasına rağmen 7 Nisan’da fark
edilmiş ve resmen duyurulmuştur. Heartbleed, Windows ve Mac işletim sahibine sahip bilgisayarları etkilemez, öncelikle
Facebook ve Gmail gibi kullandığınız ağ sitelerini etkiler. Biraz daha kafa karışıtırırsak, bu zafiyet internetteki tüm ağ siteleri
etkilemez ama çoğuna etkisi vardır. https://lastpass.com/heartbleed/ ağ bağlatısındaki Lastpass ağ sitesi kontrol aracı ile
kullandığınız bir ağ sitesinin eskiden ya da şu anda zafiyetinin olup olmadığını görebilirsiniz.

Ne Yapmalıyım?

Kendinizi korumanız için birçok adım bulunmaktadır. Bu adımlar sizi sadece Heartbleed zafiyetinden korumakta yardımcı
olmayacak dahası ileride karşınıza çıkabilecek diğer saldırılara karşı da koruma sağlayacaktır.
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•
•

İlk adım olarak, zafiyet sahibi olan ya da zafiyete karşı yamalanmış ağ sitelerindeki şifreleriniz değiştirin, tabi önce
en önemli hesabınızdan başlayın. Ağ sitesinin daha önceden zafiyete sahip olup olmadığını bilmiyorsanız bile
herhalükarda gidip şifrenizi değiştirin. Bu şifrenizi güncellemeniz ve çevrim-içi güvenliğinizi arttırmanız için size
verilen güzel bir şanstır.
Şifrenizi güncellerken sağlam, tahmin edilmesi zor şifreler seçtiğinizden emin olun. Ayrıca eğer ağ sitesi iki aşamalı
doğrulamayı destekliyorsa bu doğrulama yöntemini aktifleştirin. Bu hesabınızı daha güvenli kılacak ek bir basamaktır.
Her çevrim-içi hesabınız için ayrı ve benzersiz bir şifre kullandığınızdan emin olun. Bu yolla, bir ağ sitesi ele geçirilse bile
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diğer hesaplarınız güvende olacaktır. Bütün şifrelerinizi hatırlayamıyor
musunuz? Tebrikler, o zaman güçlü şifreler kullanıyorsunuz demektir.
Bu fırsatı tüm şifrelerinizi güvenli bir şekilde tutan şifre yöneticilerini
kullanmaya başlamakla değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Bu
marifetli araçlar sizin çevrim-içi aktivilerinizi kolaylaştırırken onları daha
da güvenli hale getirmenize yardımcı olacaktır.
E-posta müşteri yazılımlarınızı unutmayın. Outlook ya da Apple mail
gibi posta sunucusuna SSL kullanarak bağlanan bir e-posta yazılımı
kullanıyorsanız oradaki şifreleri de değiştirmeniz gerekebilir.

Eğer bu adımlarla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz, en sonda yer
alan Kaynaklar bölümünü gözden geçirin.

Oltalma Saldırılarına Karşı Hazırlıklı Olun

Kendinizi koruma konusunda en
iyi önlem, anahtar hesaplarınızın
şifrelerini değiştirmek ve her
biri için eşsiz ve güçlü şifreler
kullandığınızdan emin olmaktır.

Malesef kötü niyetli insanlar her türlü fırsatı kollarlar. Heartbleed’in haberlerde
duyurulduğundan ve siz dahil birçok insanın bunu okuduğunu bilirler. Böyle olunca da sizin kullandığınız (çevrim-içi bankalar
gibi) yasal ve geçerli sitelerden geliyormuşcasına sahte e-postalar hazırlayabilirler. Hatta güvenlik şirketleri gibi davranarak
Heartbleed zafiyetini kontrol etmeniz için size bedava araçlar sunabilirler.
Bu taktik (yaygın olarak oltalama olarak adlandırılan) yeni değildir. Saldırganlar sizi zararlı ağ sitelerine yönlendirmeye
ya da bulaşmış ek dosyaları açmanızla sonuçlanacak şekilde sizi oyuna getirmeye çalışırlar. Eğer bu saldırılara kurban
giderseniz bilgisayarınıza zararlı yazılımlar bulaşabilir. Bunun yerine eğer şifrenizi değiştirmek istiyorsanız, ağ tarayıcınıza
ağ sitesinin ismini (genellikle URL olarak adlandırılır) yazıp çevrim-içi şifrenizi değiştirin. Böylece geçerli ve yasal ağ sitesine
bağlandığınızdan emin olursunuz.
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