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Sosyal Mühendislik
Giriş
Diğer insanların bilgisayarlarına, hesaplarına ve mobil
cihazlarına girmek için siber suçluların sadece gelişmiş araçlar
ve teknolojiler kullandığı düşüncesi genel bir yanılgıdır. Bu
tamamen yanlıştır. Siber suçlular, sizin bilgilerinizi çalmanın
ve bilgisayarlarınızı ele geçirmenin en kolay yollarından birinin

Konuk Yazar
Alissa Torres, ileri düzey adli bilisim ve bilgi güvenliği
olaylarına müdahale konusunda uzman ve sertifikalı
bir SANS eğitmenidir. Sanayide olay yöneticisi olarak
siperde görev almış ve iç güvenlik takımında adli bilişim

sadece sizinle konuşmak ya da sizi yanlış yönlendirmek

araştırmacısı olarak çalışmıştır. Alissa’ya Twitter’dan

olduğunu öğrendiler. Bu sayıda, bu tür insani saldırıların nasıl

@sibertor ile ulaşabilirsiniz.

işlediğini, ki buna sosyal mühendislik saldırıları diyoruz, ve
kendinizi korumak için neler yapmanız gerektiğini öğreneceğiz.

Sosyal Mühendislik
Sosyal Mühendislik, saldırganın kendi isteği doğrultusunda davranmanız için kandırıldığınız bir tür psikolojik saldırıdır. Dolandırma
ya da kandırma düşüncesi yeni değildir, sosyal mühendislik binlerce yıldır varolmuştur. Ancak siber saldırganlar bu tekniği internette
kullanmanın son derece etkili olduğunu keşfetmişler ve milyonlarca insanın bir anda hedef alınabileceğini öğrenmişlerdir. Sosyal
Mühendisliğin nasıl işlediğini öğrenmenin en kolay yolu, yaygın olan gerçek bir örneğe bakmaktır.
Internet Servis Sağlayıcınız ya da Microsoft teknik destek hizmetleri gibi bilgisayar destek hizmetlerinden olduğunu iddia eden
bir kişiden telefon alırsınız. Arayan kişiler, bilgisayarınızın garip davrandığını tespit ettiklerini, örneğin bilgisayarınızın interneti
taradığını ya da istenmeyen e-posta (spam) gönderdiğini, ve bilgisayarınıza virüs bulaşmış olduğunu düşündüklerini belirtirler.
Bu sorunu araştırmak ve bilgisayarınızı daha güvenli hale getirmek için iş başındadırlar. Bir sürü teknik terim kullanırlar ve
bilgisayarınıza virüs bulaşmış olduğuna sizi ikna etmek için kafa karıştırıcı adımlardan bahsederler.
Örneğin, bazı dosyaların bilgisayarınızda olup olmadığını kontrol etmenizi isteyebilir ve sizi bu dosyaları nerede bulacağınız
konusunda yönlendirebilirler. Bu dosyaları bulduğunuzda telefondaki kişi, bu dosyaların sizin bilgisayarınıza virüs bulaştığının
bir göstergesi olduğuna sizi ikna edecektir ki aslında bu dosyalar her bilgisayarda bulunan yaygın sistem dosyalarından başka
birşey değildir. Bilgisayarınıza virüs bulaştığı konusunda sizi oyuna getirince, bir ağ sitesinden onların güvenlik yazılımını alma
konusunda size baskı yapacak ya da bilgisayarınızı onarmak için uzaktan erişimi vermenizi isteyeceklerdir. Ancak onların
sattıkları program aslında kötü niyetli bir yazılımdır. Eğer alırsanız ve yazılımı yüklerseniz sadece kandırılmakla kalmayacak bir
de bunu yapmaları için onlara para ödemiş olacaksınız. Eğer uzaktan erişim hakkını verirseniz, gerçekte onlar virüs bulaştırarak
bilgisayarınızı ele geçireceklerdir.
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Unutmayın, bunun gibi sosyal mühendislik saldırıları sadece
telefon konuşmaları ile sınırlı değildir. E-posta, kısa mesaj,
Facebook mesajları, Twitter bildirimleri ya da çevrim-içi
sohbetlerini kullanarak yapılan oltalama saldırıları dahil hemen
hemen her teknoloji ile mümkün olabilir.

Sosyal Mühendislik Saldırılarını
Belirlemek ve Durdurmak
Sosyal

Mühendislik

saldırılarına

karşı

savunmanın

en

kolay yolu sağduyunuzu kullanmaktır. Eğer bir şey şüpheli
görünüyorsa ya da ters giden bir şey varmış gibi geliyorsa
o zaman bu bir saldırı olabilir. Sosyal mühendislik saldırıları
aşağıdaki gibi bazı ortak işaretler taşır:

•

Birisi aşırı derece aciliyet hissi yaratıyorsa. Eğer
kendinizi hızlı bir karar verme noktasında buluyorsanız,
şüpheci davranın.

•

Sosyal Mühendislik saldırılarının nasıl
engelleneceğini, durdurulacağını ve nasıl
tespit edileceğini öğrenmek kendinizi
korumak için uygulayabileceğiniz en etkili
adımlardan biridir.

Birisi ulaşmaması gereken bir bilgi soruyorsa ya da
zaten önceden bilmesi gereken.

•

İnanılmayacak derecede iyi bir şey olmuşsa. Kuraya
katılmamanıza rağmen kazandığınız konusunda bilgilendirilmeniz bu durum için bilinen yaygın bir örnektir.

Eğer birinin sizi sosyal mühendislik saldırısının kurbanı yapmaya çalıştığından şüpheleniyorsanız, o kişi ile bir daha asla iletişim
kurmayın. Eğer bu telefondaki kişi ise, kapatın. Eğer çevrim-içi sohbette ise, bağlantınızı kapatın. Eğer güvenmediğiniz bir yerden
gelen bir mail ise, silin. Eğer işle ilgili bir saldırı ise, işyerindeki yardım masasına ya da bilgi güvenliği takımına haber verin.

Gelecekteki Olası Saldırıları Engellemek
Neyse ki gelecekteki olası saldırılara maruz kalmanızı engellemenize yardımcı olacak önlemler vardır.

•

Şifrelerinizi Asla Paylaşmayın. Hiçbir kurum şifrenizi sormak için sizinle iletişime geçmez. Eğer biri size şifrenizi
soruyorsa bu bir saldırıdır.

•

Çok Fazla Bilgi Paylaşmayın. Bir saldırgan sizin hakkınızda ne kadar çok bilgiye sahipse sizi o kadar kolay
bulup istedikleri şeyi yaptırmak için yanlış yönlendirebilir. Zaman içinde küçük bile olsa kendinizle ilgili paylaşımlarınız,
hayatınızın bütünü hakkında bilgi sahibi olmak için bir araya getirilebilir. Ne kadar az bilgi paylaşırsanız, ürün eleştiri,
forumlar, e-posta listeleri ya da sosyal medya siteleri dahil, o kadar az saldırıya uğrarsınız.
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•

İrtibatta bulunduğunuz kişileri doğrulayın.

Zaman zaman bankanızdan, kredi kartı şirketinden, mobil

servis sağlayıcınızdan ya da başka bir organizasyondan yasal gerekçelerle aranabilirsiniz. Eğer bilgi isteğinin yasal olup
olmadığı hakkında herhangi bir şüpheniz varsa arayan kişinin adını ve ona ulaşabileceğiniz bir numarayı isteyin. Güvenilir
bir kaynaktan şirketin telefon numarasını bulun, örneğin kredi kartınızın arkasında bulunan numaradan, hesap özetinizde
yazan numaradan ya da şirketin ağ sayfasında bulunan telefon numarasından (tarayıcınıza URL’i sizin yazdığınızdan emin
olun). Böylece şirketi aradığınızda gerçekten şirket personeli ile konuştuğunuzdan emin olursunuz. Bu biraz uğraştırma
gerektirse de kimliğiniz ve kişisel bilgilerinizi korumak bu ek adıma değerdir.

Daha Fazla Bilgi İçin
Aylık OUCH! güvenlik farkındalığı bültenine üye olun, OUCH! arşivlerine erişin ve

http://www.securingthehuman.org adresini ziyaret ederek SANS güvenlik farkındalığı çözümleri hakkında daha fazla
bilgi edinin.

Türkçe Çevirisi
Selma Süloğlu, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde doktorasını tamamlamış olup SOSoft Bilişim Teknolojilerinde biyometrik
güvenlik sistemleri üzerinde çalışmaktadır.
Sema Yüce, Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketlerinde ve özellikle bilişim, telekomünikasyon, sanayi, perakendecilik gibi
sektörlerde; bilgi güvenliği, iş sürekliliği, risk yönetimi, altyapı hizmetleri, yazılım geliştirme ve proje yönetimi alanlarında yönetici
ve danışman olarak 15 yılı aşkın süredir görev yapmaktadır.

Kaynaklar
E-posta Oltalama Saldırıları:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#february2013

Güvenli Ağ İletişimi:		

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#march2013
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http://www.onguardonline.gov/topics/avoid-scams
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