
TEMMUZ AYI GÜNCEL 
OLTALAMA SALDIRILARI



Siber suçlular, özellikle finansal kuruluşlarda müşterilerinin kişisel bilgilerini ve kart
bilgilerindeki 4 haneli numarayı ele geçirmeyi hedeflediler.

Saldırı sahte takvim daveti ve .ics formatındaki ekli dosya ile gerçekleştirildi.

Banka müşterilerinin ve diğer birkaç bankanın kimlik bilgilerini toplamak için IcedID kötü
amaçlı yazılımını yayan bir e-posta spam kampanyası ortaya çıkarıldı.
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Temmuz Ayı Güncel Oltalama Saldırıları Tarih: 24.07.2020

Zafiyet 1: Sahte Takvim Davetleri

İmza bölümünde Well Fargo Security bilgileri yer alırken, gönderen adresinin bptech.org 
olması dikkat edilmesi gereken noktadır.  E-posta Wells Fargo bankasından geliyor gibi 
görünse de aslında @bptech.org domainli bir okul adresinden geldigi görüntülenmektedir. 
Gönderen adı ele geçirdikleri e-posta sahibine ait olup, e-posta konusu ile Well Fargo 
tarafından gönderilmiş gibi gösterilmektedir. Saldırılarda gönderen adı taklit edilebilmekte 
olup, gönderen ismi yerine gönderen adresi dikkatli bir sekilde kontrol edilmelidir.

E-postadaki bağlantıyı açmak için telefonunuzu kullanın ifadesi şüpheli bir ifade diyebiliriz.
Aşağıdaki bağlantı adresleri WELLS FARGO bankasına ait gibi görünse de adresler 
mko37372112-my.sharepoint.com ve storage.googleapis.com olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Siber suçlular; logoları, isimleri, internet sitelerini ve e-postaları birebir taklit 
ederler ancak bağlantı adresi ve e-posta adresini taklit edebilmek için küçük değişiklikler 
(örneğin: “i” harfi yerine “l” harfi)  yaparlar. Bağlantı adreslerine tıklamadan önce kontrol 
edilerek resmi bağlantı adresi olduğundan emin olunmalıdır. 
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Dosya indirme islemini gerçeklestirdikten sonra dosya açıldıgında, O�ce 365 logo bilgisi 
ve “Access Document” butonu bulunan bir içerik ile karsılasılmaktadır. Dikkatli 
olunmasıgereken ise O�ce uygulamalarında dosya içeriğini görüntülemek için, O�ce 
uygulaması e-posta adresi ve sifre bilgilerini istemez.
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Bu saldırıda siber suçlular, kişisel bilgileri çalmak için hükümetin küçük işletme sahiplerine 
yardım fonu sağlama çabalarını taklit etmektedir.

Saldırı, zararlı dosyanın Dropbox sitesine yüklenerek; kişilere dosya transfer özelliği ile 
e-posta olarak gönderilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Gerçek Dropbox sitesi üzerinden 
servis edildiğinden dolayı gönderen adresi, konusu ve içeriği tamamen Dropbox kurumsal 
içeriğidir. Kurumsal firmalar başvuru sonuçlarını Dropbox gibi dosya paylaşım 
platformlarından göndermediği için oltalama saldırısı olduğu düşünülmelidir.

Zafiyet 2: COVID-19 Dropbox Transferi ile Kimlik Avı Saldırısı

“COVID-19-Relief-Payment.PDF” 
bağlantı adresine tıklandığında, 
Dropbox.com/transfer sayfasına 
yönlendirme yapılarak dosya indirme 
sayfası açılmaktadır.  

Dropbox.com/transfer sayfası
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Zafiyet 3: Sosyal Medya Saldırıları

Bu saldırı tiplerinde; Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını 
taklit ederek, her platformun etkili kullanıcılarına giriş bilgilerini almak için kimlik avı 
e-postaları gönderilmesi amaçlanmıştır.
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Instagram

Genel olarak bu saldırı örneğinde dikkat edilmesi gereken, talebiniz ya da beklentiniz 
doğrultusunda bir e-posta olup olmadığına karar vermektir. Sizin ile ilgisi olmadığını 
düşünüyorsanız, işlem yapmayın. Eğer beklediğiniz bir e-posta ise; gönderen adı, 
gönderen adresi, e-posta içeriği, ekli dosyanın ismi, indirme işlemi yapıldıysa 
dosyanın içeriğinin e-posta içeriği ile uyumlu olup olmamasına dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, kurumsal firmalar dosya paylaşımlarını başka bir 
kaynak aracılığıyla gerçekleştirmezler.

Siber suçlular, e-posta gönderen adresi 
olarak “instgram.38965485@gmail.com” 
kullanarak “48 saat içinde hesap kalıcı 
olarak silinecektir” uyarısı barındıran bir 
bildirim göndererek; Instagram politikası 
ve telif hakkı ihlali ile ilgili kullanıcıya 
aciliyet duygusunu aşılamayı ve 
kullanıcılara e-postayı düşünme ya da 
inceleme fırsatı vermeden bilgilerini ele 
geçirmeyi amaçlamışlardır. 
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E-posta içeriğindeki bağlantı 
adresine tıklandığında, 
“instagram.supportscenter.ml” 
adresine sahip Instagram giriş 
sayfasına yönlendirme 
yapılmaktadır. Giriş bilgilerini ele 
geçirmek ve her kullanıcı için özel 
bir onaylama butonu ve id bilgisi 
tasarlayarak saldırı 
gerçekleştirilmiştir.

Temmuz Ayı Güncel Oltalama Saldırıları Tarih: 24.07.2020

Facebook

Karşımıza çıkan sayfada “instagram.supportscenter.ml” adresine sahip bir Instagram giriş 
sayfası tasarlanmış, logo kullanılarak gerçek bir sayfa imajı verilmiş olsa da 
“supportscenter.ml” bağlantı adresi instagram’a ait olmayıp, instagram alt alan adı 
ekleyerek son kullanıcıda güven kazandırılmaya çalışılmıştır.  Instagram kurumsal sosyal 
medya sitesi, “www.instagram.com/accounts” şeklinde adres yapısı belirlemiştir. Bu 
kapsamda, bu e-postada verilen adres Instagram adres yapısına uymadığından dolayı 
sahte olarak oluşturulmuş bir sayfa olarak kabul edilmektedir. Ayrıca sayfada bulunan 
metin ne kadar resmi bir dil gibi gözükse de hizalama sorunları olmasından dolayı 
şüphelenilmesi gereken kriterler arasındadır. 

                                                                                                                  
“notificati0n-facebook-35967803@email.com” 
gönderici adresini kullanarak e-posta içeriğinde 
“Bir dizi şikâyet aldık, kullanıcı sayfanızı 
yayından kaldırmak zorunda kaldık” şeklinde 
kullanıcıya korku duygusu ile saldırıyı 
gerçekleştirmektedir. Bu durumun düzeltilmesi 
içinde alternatif bir çözüm yolu olarak “Bunun bir 
hata olduğunu düşünüyorsanız, itiraz formunu 
doldurun” şeklinde bir bağlantı adresi 
verilmektedir.

İlk bakışta gönderen adresi, Instagram dan gelmiş gibi gözükse de detaylı olarak 
bakıldığında instagram.38965485@gmail.com farklı bir şirketin alan adına sahip olduğu 
açıkça görülmektedir. Gönderen adresi, bir e-postanın oltalama olup olmadığı bilgisini 
veren en önemli kriterlerden biridir. Bu yüzden Instagram gönderen bilgisine sahip bir 
e-posta ise gönderen adresinin mutlaka “...@instagram.com” ya da 
“...@altalanadı.instagram.com” şeklinde Instagram alan adına sahip olması 
gerekmektedir. 

Siber suçlular,

Instagram kurumsal bir şirkettir, bu yüzden e-posta dilini resmi bir dil olarak kullanmaktadır. 
“Hi”, “Hello”, “Merhaba” gibi samimi hitap sözcükleri kullanılmaz. Kişiye özgü bir e-mail 
olduğunu belirtmek için kişilerin Instagram kullanıcı adı ile e-posta gönderimi 
yapılmaktadır. 
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Bu sitenin web adresi incelendiğinde “.com” “.net” gibi alan adları yerine, “.app” “.io” 
“zxyz” “. site” vb. alan adları kullanılarak son kullanıcıyı kandırmaya yönelik bir adres 
kullanıldığı görülmektedir. Buna ek olarak, bir önceki sayfada gösterilen 
https://www.facebook.com/copyright/appeal adresi ile açılan 
“facebook-policy-violations.web.app” adresi birbiri ile uyuşmamaktadır. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Karşılama sayfasında verilen bağlantı adresi ile yönlendirilen bu sayfanın adreslerinin 
aynı olmadığı görülmektedir. 

Bilgi girişi istenilen sayfadaki içeriklerde; cümle yapısı, anlatım bozukluğu ya da yazım 
hatası olmamasına dikkat edilmelidir. 

Sayfa içerisinde farklı başlıkların (stories,photos vb.) link verilerek yönlendirilip 
yönlendirilmemiş olduğunu kontrol edin. Bu saldırı örneğinde, diğer tüm linkler 
“facebook-policy-violations.web.app” adresine yönlendirildiği için başlıklara 
tıklandığında kullanıcı sayfa içinde kalması sağlanmıştır. 

Sayfanın en altında bulunan, sayfa dilini değiştirmek için konulan yazılar ise link 
özelliği kaldırıldığı için tıklanamamaktadır. Gerçek bir web sitesi ise, kullanılan her bir 
linkin yönlendirildiği farklı bir adres ya da sayfa vardır. 
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Gönderen adresinde “notification” kelimesinde “o” harfi yerine “0” kullanılarak kelimelerin 
yazım şeklinin değiştirilmesi ve alan adı olarak “@facebook.com” kurumsal alan adı olması 
gerekirken “@email.com” olarak bir alan adına sahip olması, oltalama saldırısı olduğunun 
sinyallerini veren önemli unsurlardır.

Yönlendirilen bir önceki sayfadaki 
bağlantı adresine tıklandığında, 
“facebook-policy-violations.web.app” 
alan adresli bir sayfa tasarlanarak; 
kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak 
amaçlanmıştır. 


