G Ü V E N L İ G Ü N L E R B Ü LT E N İ
Bilgisayar kullanıcılarına yönelik hazırlanır. Her
ayın 15’i çıkar. Diğer sayılara erişmek ve sonraki
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mesajların direk posta kutunuza gelmesi için
guvenligunler.com adresini ziyaret ediniz.

Fidye
Yazılımı
Bombalaması
Bu yazımızda son zamanlarda Wannacry, Petya kod adıyla
tüm dünyayı etkileyen kötü huylu bir yazılım türünden
bahsetmek istiyoruz. Ayrıca neden dikkatli kullanıcıların
bile fidye yazılımından korkması gerektiğini ve bu
zararlı yazılıma karşı tamamen nasıl korunabileceğinizi
anlatacağız.

“Fidye yazılımı” her geçen gün gelişen ve daha da

kullanıcılara bulaştırmak için reklam ağlarını bile

yaygınlaşan bir zararlı yazılımdır. Temelde iki türü

kullanabilmektedirler. Ayrıca yeni fidye yazılımları,

vardır: Şifreleyiciler ve kilitleyiciler. Dosyalar bir

işletim sistemi açıklarından da faydalanarak

defa şifrelendiğinde bir daha açılamaz ve dosya

diğer bilgisayarlara kullanıcıların haberi olmadan

içerisinde bulunan verilere ulaşılamaz. Bilginizi geri

bulaşabilmektedir.

alabilmeniz için ise ödeme yapmanız istenmektedir.

Fidye yazılımları nasıl bulaşır?

Fidye yazılımı e-postanızdaki bağlantıya
tıklamanızla ya da internet üzerinden bilinmeyen bir
linkten dosya indirmeniz ile bilgisayarınıza intikal eder

Eski “model” fidye yazılımları oltalama

ve dosyaları şifreler. Bilgisayarınız kullanım dışı kalır ve

mesajındaki* bağlantılardan bulaşırken

bu dosyaların açılması için bilgisayar korsanı tarafından

yeniler, siber suçlular fidye yazılımlarını

sizden elektronik para (bitcoin) talep edilir.
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»» Çok pahalıya mal olabilir.
»» Hızlı bir şekilde yayılır.
»» E-posta aracılığıyla gelir.
»» İnternetten dosya, oyun, vs. indirdiğinizde
bulaşabilir.
»» Artık bilgisayardan bilgisayara
bulaşabiliyorlar.

Korunmak için ne
yapmalıyım?
Veri Yedeklemesi
Şirketinizde önemli bilgilerinizi
mutlaka bilgi işlem tarafından

12 Mayıs 2017 itibariyle yeni bir boyuta geçen

yedeği alınan ortak alanlara

fidye yazılımları eskiden hedef aldığı bilgisayar

yedeklemelisiniz. Kişisel

üzerinde etkinken artık bu cihazdaki güvenlik

bilgisayarınızı ise harici bellek ile

açıklarını kullanarak etkileşim halinde olan diğer

yedeklemeli ve bilgisayarınıza bağlı

bilgisayarlara da bulaşmaya başladı. Microsoft’un

tutmamalısınız.

MS017-010 kodlu açığını kullanan bu yazılımlar
oldukça geniş kullanıcı kitlesini etkiledi.

Anti-virüs yazılımları ve
güvenlik yamaları
Bilgisayarınızda anti-virüs yazılımının

Rakamlarla Fidye Yazılımları

2.581.026
Dünya çapında Nisan 2017 itibariyle fidye
yazılımının saldırısına maruz kalan kullanıcı sayısı

325 Milyon $

kurulu ve güvenlik yamalarının
güncel olduğundan emin olunuz ve
bu yazılımların ayarlarını uzmanlara
sormadan değiştirmeyiniz.

Güvenli e-posta
kullanımı
Tanımadığınız kaynaklardan gelen

“Cryptowall” isimli fidye çetesinin kurbanlarından

e-postaların linklerini açmayınız.

aldığı meblağ

Şüphe duyduğunuz mesajları spam

%18

klasörüne taşıyınız ve güvenlik

Spam mesaj içinde yer alan fidye virüsü yüzdesi

birimine haber veriniz.

17000 $

Güvenli internet
kullanımı

ABD’de bulunan bir hastanenin “Locky” isimli fidye

Uygulama yüklemek için mutlaka

virüsü bulaştıktan sonra verilerine ulaşabilmek için

kurumların resmi websitelerini

ödediği meblağ

kullanın. Kaynağını bilmediğiniz

150

yazılımları ve tanımadığınız

Wannacry fidye yazılımından etkilenen ülke sayısı

yüklemeyiniz. İnternet sağlayıcınızın

200.000

zararlı site kontrolü yapan “güvenli

Wannacry fidye yazılımından etkilenen kullanıcı

ediniz.

sayısı

websitelerinden yazılım

internet kullanım” paketlerini tercih
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Unutmayın
»» Kurumlar sizin adınızı kullanarak e-posta
gönderir ve “Sayın Müşterimiz” gibi bir hitap
kullanmaz.
»» Kurumlar fatura içerikli mesaj gönderirken

REFERANSLAR
Oltalama mesajları yazılımları:
https://www.bilgiguvenligi.gov.tr/son-kullanicikategorisi/phishing-saldirilari-ve-sahtesistemler.html

mutlaka abone numarasını kullanır. Mutlaka

Rakamlarla fidye yazılımları:

abone numaranızın doğruluğunu kontrol

http://www.securityweek.com/group-behind-

ediniz.
»» Gerçek kurumlar size e-posta gönderirken
“.zip, .rar, .7z” gibi uzatılı dosyalar göndermez.
»» Gerçek kurumların fatura indirme linkleri
kurumların resmi sayfasıdır. Farklı adreslerden

cryptowall-30-made-325-million-report
https://securelist.com/ksn-report-ransomwarein-2016-2017/78824/
https://blog.barkly.com/ransomwarestatistics-2016

gönderim yapmaz.

Fidye yazılımı bulaşırsa
ne yapmalıyım ?
»» Öncelikle paniğe kapılmayın. Bilgisayarınızda
başka işlem yapmayın.
»» Karşı tarafa herhangi bir ödeme yapmayın.
Bu karşı tarafı cesaretlendirerek daha çok
saldırmalarına yol açar.
»» Hemen yardım masası ve güvenlik birimine
haber vererek bilgisayarınızın kontrol
edilmesini sağlayın.
»» Tüm şifrelerinizi değiştirin. (bilgisayar giriş
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