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Deloitte Kiber Təhlükəsizlik və Texnologiya 
Xəbərlərinin icmalı 
16-cı buraxılış 

 

Azərbaycan 

Azərbaycan Türkiyədə keçiriləcək Aerokosmik və Texnologiya 
Festivalına 11 startapla qatılacaq  

Bu il sentyabrın 21-26-da İstanbul Atatürk hava limanında “Teknofest - Aerokosmik və Texnologiya 

Festivalı” keçiriləcək. 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərbaycan ilk dəfə 

festivala qatılaraq 11 startapla təmsil olunacaq. 

Mənbə: xeberler.az, 27 avqust 2021 
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Naxçıvanda İnternet xidmətlərinin keyfiyyətinin ölçülməsi ilə 
bağlı monitorinqlərə başlanılıb  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında internet xidmətlərinin keyfiyyətinin ölçülməsi məqsədilə 

monitorinqlərə başlanılıb. 

Naxçıvan Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyindən verilən məlumata görə, qurumun səlahiyyətli 

mütəxəssislərinin iştirakı ilə Şərur və Kəngərli rayonlarında monitorinqlər aparılır. 

Mənbə: xeberler.az, 26 avqust 2021 

“Aztelekom” yeni texnologiyalara əsaslanan telefon rabitəsi 
təqdim edir  
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən “Aztelekom” 
MMC tərəfindən yüksək keyfiyyətli beynəlxalq və şəhərlərarası telefon rabitəsinin təmin olunması 
məqsədilə “Alcatel 1000 S-12” tipli stansiya yenilənərək müasir standartlara cavab verən İMS (IP 
multimedia subsystem) texnologiyasına əsaslanan platformaya keçirilib 

Mənbə: xeberler.az, 23 avqust 2021 

“Azercell” azad olunmuş ərazilərdə şəbəkəsini genişləndirir  

44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın böyük qələbəsi nəticəsində doğma torpaqlarımızın 

azad olunması ölkəmizin həyatında yeni bir mərhələyə təkan verdi. İşğaldan azad olunmuş 

ərazilərimizin yenidən qurulması və bərpası istiqamətində dövlət səviyyəli layihələrin təşkil 

olunması da bundan xəbər verir. 

Şanlı ordumuzun demək olar ki, ardınca bütün cəbhə boyu irəliləyən "Azercell" komandası Cəbrayıl 

rayonundan başlayaraq azad edilmiş tarixi torpaqlarımızda, eləcə də qədim Şuşa şəhərində 4G 

şəbəkəsini işə salmağa müvəffəq olub. "Azercell" işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin sürətli 

inkişafına öz töhfəsini vermək məqsədilə zəruri platforma olacaq mobil telekom infrastrukturunun 

qurulmasını intensiv şəkildə davam etdirir. 

Mənbə: xeberler.az, 9 avqust 2021 

Banklarda fövqəladə hallarda informasiya təhlükəsizliyinə dair 
tələblər müəyyənləşib 
Hər bir bankda informasiya sistemlərinin və informasiya texnologiyalarının zədələndiyi, dağıldığı və 

ya təhlükəyə məruz qaldığı hallarda informasiya təhlükəsizliyinin davamlılığı təmin edilməlidir. 

Bu, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə təsdiqlənən “Banklarda informasiya təhlükəsizliyinin 

idarə edilməsi Qaydası”nda əksini tapıb. 

Mənbə: xeberler.az, 4 avqust 2021 

Azərbaycanlıların şəbəkədə üzləşdikləri fırıldaqlar haqqında 
statistika  

Son altı ay ərzində kiber cinayətkarların internetdə azərbaycanlılara hansı aralıqlarla hücum etdiyini 

aydınlaşdırılıb, həmçinin ən populyar fırıldaqçılıq sxemləri təsvir edilib. Bu müddət ərzində ölkədə 

fişinq səhifələrinə 115 mindən çox, skam resurslarına isə 36 mindən çox keçid cəhdi bloklanıb.  

Mənbə: xeberler.az, 5 avqust 2021 
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Rusiya 

Fırıldaqçılar Dövlət Xidmətlərindəki rusların hesabına girirlər  

Rusların ictimai xidmətlər portalındakı hesabları cinayətkarların diqqətini çəkir. Haklanmış hesablar 
“darknet”də satışa çıxarılır və bu cür təkliflərin sayı qorxunc bir sürətlə artır. Mütəxəssislər, bir 
hesabı sındırmağın təhlükələri, fırıldaqçıların nə üçün məlumat axtardıqları və onu satmaqla nə 
qədər qazandıqları barədə "İzvestiya" ya danışdılar. 

 Mənbə: iz.ru, 27 avqust 2021 

Mütəxəssislər ən çox hack edilən sosial şəbəkə hesablarını 
açıqlayıblar  

"VKontakte", Instagram, həmçinin Telegram və WhatsApp messencerlərinin istifadəçilərinin 
hesabları ən çox hack cəhdlərinə məruz qalır. Ancaq hücumlara yalnız sosial şəbəkələr həssas 
deyildir. Məsələn, hakerlər kosmetika şirkətinin serverlərini sındıraraq oğurlanmış Rusiya 
vətəndaşlarının 1,3 milyondan çox pasport taramasından ibarət 809 GB arxivini ictimaiyyətə təqdim 
etdilər. 

Mənbə: iz.ru, 25 avqust 2021 

Pirat saytları ildə 1 milyard dollardan çox gəlir əldə edir  

Pirat saytları ildə təxminən 1,3 milyard dollar qazanır. İzvestiya telekanalı xəbər verir ki, analitiklər 
6 min veb sayt və 900 tətbiq üzərində araşdırma aparıblar. Portallar lisenziyasız proqramlara 
sahibdir və qanunsuz axınla məşğuldur. Pirat portallarında reklamın 4% -i, tətbiqlərdəki reklamın 
24% -i böyük markaların payına düşür. Reklamların çoxu klikbaitdir. Mütəxəssislərin fikrincə, bu 
cür reklam böyük markaların nüfuzuna xələl gətirir. 

 Mənbə: iz.ru, 13 avqust 2021 

Rusiya qadcetlərə əvvəldən quraşdırılması üçün lazım olan 
proqram siyahısını yeniləyib  

Rusiya hökuməti 2022-ci ildə qadcetlərə əvvəlcədən quraşdırılması lazım olan rus proqramlarının 
(proqram təminatlarının) siyahısını təsdiqlədi. Rəsmi hüquqi məlumat portalındakı məlumatlar 
bunu sübut edir.  

Mənbə: iz.ru, 10 avqust 2021 

Moskvada kibertəhlükəsizlik məsələsi müzakirə edildi  

Moskvada İnternet təhdidləri ilə bağlı dəyirmi masa keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyində qeyd edildiyi 
kimi, problemin Rusiya hüdudlarından kənara çıxması polis işini çətinləşdirir. Dəyirmi masanın vacib 
mövzularından biri uşaqların zərərli məlumatlardan və kiberhücumdan qorunması idi. İştirakçılar 
məktəblərdə müvafiq fənlərin tətbiq edilməsinin lazım olduğu fikrini ifadə etdilər. 

Mənbə: iz.ru, 6 avqust 2021 
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Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi kiber cinayətlərin sayının 
artdığını qeyd etdi   

Son altı ay ərzində Rusiyada informasiya və telekommunikasiya texnologiyaları sahəsində 
cinayətlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,3% artmışdır. Bu barədə Daxili İşlər 
Nazirliyinin 2021-ci ilin altı ayı üzrə hesabatında deyilir. 

Mənbə: iz.ru, 2 avqust 2021 

 

Qazaxıstan 

Qazaxıstan Sanitariya və Epidemioloji Xidməti rəqəmsal 
texnologiyaları tətbiq edir  

Qazaxıstan Respublikası Sanitariya və Epidemioloji Nəzarət Komitəsinin Rəqəmsallaşdırma 
Departamenti, 2021–2023 -cü illər üçün sanitariya -epidemioloji xidmətin səmərəliliyinin artırılması 
və avtomatlaşdırılması üçün rəqəmsal üsullar təqdim edən bir konsepsiya hazırladı. Xüsusilə, 
rəqəmsallaşdırma sanitariya -gigiyenik nəzarət, texniki qaydalar və mütəxəssislərin təhlili 
şöbələrinin fəaliyyətinə təsir göstərəcək. 

Mənbə: profit.kz, 31 avqust 2021 

Qazaxıstanda onlayn ödənişlərin həcmi artıb  

Finprom.kz xəbər verir ki, il ərzində nağdsız ödənişlərin həcmi 2,4 dəfə artaraq, demək olar ki, 30 
trilyon təngəyə bərabər olub. Koronavirus pandemiyası kiçik və orta sahibkarlığın fəaliyyətinə öz 
düzəlişlərini etdi. Pandemiyadan ən çox əziyyət çəkən KOBİ sektorudur. Özünü təcridetmə rejimi 
və kilidləmə kiçik şirkətlərin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərməyə davam edir. Bir çox sahibkar 
fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırmalı oldu. Bu ilin avqust ayına qədər müvəqqəti olaraq 
fəaliyyət göstərməyən kiçik müəssisələrin sayı 19,3 min ədəd artdı. 

Mənbə: profit.kz, 24 avqust 2021 

Pulsuz hüquqi yardım almaq üçün tətbiq yaradılıb  

Qazaxıstanlılar mobil hüquq tətbiqində pulsuz hüquqi yardım ala biləcəklər. Sputnik.kz xəbər verir 
ki, beləliklə, ölkə əhalinin hüquqi savadlılığını artırmağı və hüquqi yardımın əhatə dairəsini 
artırmağı planlaşdırır. Müvafiq memorandumu "Adildik Jolu" ictimai birliyi və respublika hüquq 
məsləhətçiləri kollegiyası imzaladı. 

Mənbə: profit.kz, 23 avqust 2021 
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Qırğızıstan 

Qırğızıstanda İnternetdə artıq anonimlik yoxdur  

Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov "Etibarsız (yalan) məlumatlardan qorunmaq haqqında" 
qanunu imzaladı. Bu qanun internetin hakim təbəqənin maraqları naminə tənzimlənməsi üçün ilk 
cəhd sayıla bilər. AKİpress xəbər verir ki, bir maaşla yaşayan şəxsin internetdə korrupsiya və ya 
digər cinayətlərdə ittiham olunacağı ehtimalı azdır. 

Mənbə: profit.kz, 25 avqust 2021 

Artıq Bişkekdə ictimai nəqliyyatda təmassız ödəniş etmək 
mümkündür  

Qırğızıstanda ictimai nəqliyyatda gediş haqqı üçün ilk təmassız ödənişin başladığı elan edilib. Kabar 
xəbər verir ki, Bişkekdəki bütün bələdiyyə nəqliyyatında sərnişinlərə Qırğızıstandakı hər hansı bir 
bankın Visa kartı ilə təmassız ödəniş etmək imkanı verilir. 

Mənbə: profit.kz, 5 avqust 2021 
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