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Deloitte Kiber Təhlükəsizlik və Texnologiya 
Xəbərlərinin icmalı 
17-ci buraxılış 

 

Azərbaycan 
Dövlət Xidməti: “Linux”da hakerlərin istifadə etdiyi Top-15 
boşluq müəyyən olunub 
Linux bazasında bulud mühitləri ilə əlaqəli təxminən 15 mln ziyanverici hadisənin təhlil nəticələrinə 

görə məlum olub ki, kriptomaynerlər və şantaj proqramları bütün ziyanverici proqramların 54 %-ni, 

veb-örtüklər isə 29 %-ni təşkil edir. 

Xeberler.az bildirir ki, bu barədə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti – 

Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzinin yaydığı məlumatda deyilir. 

Mənbə: xeberler.az, 2 sentyabr 2021 
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Dövlət strukturları tərəfindən açılan kibertəhlükəsizlik 
sorğularının sayı azalıb   

Bu ilin avqust ayında Azərbaycanda kompüter təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlət strukturları tərəfindən 

açılan sorğuların sayı iyul ayı ilə müqayisədə 16,9% azalaraq 285 ədəd təşkil edib. 

Xeberler.az bildirir ki, Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzindən verilən məlumata görə, 
avqust ayı ərzində mərkəzə daxil olan sorğulardan 93%-nə baxılıb və təmin edilib. 

Məlumata əsasən, avqust ayında Azərbaycan internet məkanında dövlət qurumlarına aid 6 domen 
və 16 yeni subdomen qeydiyyatdan keçib. Mərkəz tərəfindən informasiya təhlükəsizliyi üzrə audit 
keçirilərək, müvafiq dövlət qurumlarına 12 hesabat təqdim edilib. 

Mənbə: xeberler.az, 6 sentyabr 2021 

Azərbaycan qlobal innovasiyalar reytinqində mövqeyini 
yaxşılaşdırıb    
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (WIPO) hər il tərtib etdiyi qlobal innovasiyalar reytinqində 

Azərbaycanın mövqeyi yaxşılaşıb. 

Bu gün İsveçrənin Cenevrə şəhərində dərc edilmiş 2021-ci il üzrə reytinqdə Azərbaycan 80-ci yerdə 
qərarlaşıb. 2020-ci ildə Azərbaycan bu reytinqdə 82-ci yeri tutmuşdu. 

Mənbə: xeberler.az, 20 sentyabr 2021 

Azərbaycanda kibergigiyena üzrə əməkdaşlıq platforması 
yaradılır  

Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin ("ASAN 

Xidmət") Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzində (EHİM) kibergigiyena üzrə əməkdaşlıq 

platformasının yaradılmasına dair əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. 

Müqavilə müvafiq platformanın istifadəsi, idarə edilməsi, informasiya təhlükəsizliyinin təşviqi və 

müvafiq təbliğat işlərinin aparılmasını əhatə edir. Rəqəmsal transformasiya və texnoloji inkişaf 

dövlət və özəl sektor əməkdaşlarının kibertəhlükəsizlik tədbirlərinə daha həssas yanaşmasını tələb 

edir. Məlumatların qorunması və informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi zəruri avadanlıqlarla 

yanaşı, həm də internet və məlumatlardan istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət 

edilməsini zəruri edir. 

Mənbə: xeberler.az, 14 sentyabr 2021 

Azərbaycan hökumətin rəqəmsallaşması səviyyəsinə görə dünya 
ölkələri arasında yüksəkdədir  
Azərbaycan Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan “GovTech yetkinliyi indeksi”nin (GovTech Maturity 

İndex- GTMI) cari il üzrə hesabatında yüksək nəticələr əldə edib.198 ölkəni qiymətləndirən indeksdə 

Azərbaycan rəqəmsallaşma səviyyəsinə görə ikinci pilləyə layiq görülərək yalnız 30% ölkələrin daxil 

ola bildiyi “hökumətin rəqəmsallaşmasına yüksək səviyyədə diqqət ayıran” adlandırılan və 59 

ölkədən ibarət qrupda yer alıb. Bu qrupa Çin, Rusiya, Belarusiya, İrlandiya, Çexiya və s. ölkələr də 

daxil ediliblər. 
Mənbə: xeberler.az, 17 sentyabr 2021 

Kriptoqraf troyanlar Azərbaycan istifadəçilərini də hədəfə alıb  

https://xeberler.az/new/details/dovlet-strukturlari-terefinden-acilan-kibertehlukesizlik-sorgularinin-sayi-azalib--27012.htm
https://xeberler.az/new/details/dovlet-strukturlari-terefinden-acilan-kibertehlukesizlik-sorgularinin-sayi-azalib--27012.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycan-qlobal-innovasiyalar-reytinqinde-movqeyini-yaxsilasdirib--27066.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycan-qlobal-innovasiyalar-reytinqinde-movqeyini-yaxsilasdirib--27066.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycanda-kibergigiyena-uzre-emekdasliq-platformasi-yaradilir--27042.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycanda-kibergigiyena-uzre-emekdasliq-platformasi-yaradilir--27042.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycan-hokumetin-reqemsallasmasi-seviyyesine-gore-dunya-olkeleri-arasinda-yuksekdedir--27054.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycan-hokumetin-reqemsallasmasi-seviyyesine-gore-dunya-olkeleri-arasinda-yuksekdedir--27054.htm
https://xeberler.az/new/details/kriptoqraf-troyanlar-azerbaycan-istifadecilerini-de-hedefe-alib--27080.htm


2021-ci ilin ilk altı ayı ərzində kriptoqraf troyanlar MDB ölkələrində 10 746 korporativ istifadəçiyə 

hücum edib. Hücumlar Azərbaycanda da qeydə alınıb. Hazırda bu regionda ən çox yayılmış 

kriptoqraflar hücumları məsafədən giriş protokolu (RDP) üzərindən həyata keçirib. Bu halda 

təcavüzkarlar istifadəçi məlumatlarını toplayır, cihaza uzaqdan qoşulur və zərərli proqramları 

mexaniki şəkildə işə salırlar. Bu tip troyanların əksəriyyəti “fidyə proqramı bir xidmət kimi” (RaaS, 

ransomware as a service) sxemi əsasında çalışır. 

Mənbə: xeberler.az, 23 sentyabr 2021 

 

MDB 

Rusiya 

Nazirlər Kabineti İT layihələrinin inkişafı üçün bir platforma 
yaratmağı təklif etdi  

Rusiya Federasiyasında İT layihələrinin inkişafı üçün bir platforma görünə bilər. "İzvestiya" telekanalı 
xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti xüsusi xidmətin yaradılmasını təklif edib. Sayt, İT sənayesinin sürətli 
inkişafı üçün əvvəllər qəbul edilmiş ikinci həll paketinin bir hissəsi olaraq hazırlanacaq. Sənəddə 
müxtəlif istiqamətlərdə 60 dəstək tədbiri nəzərdə tutulur.  

Mənbə: iz.ru, 21 sentyabr 2021 

Mütəxəssislər Rusiya banklarına kiber hücumların rekord 
tezliyini qeyd ediblər  

Mütəxəssislər, Rusiya Federasiyasındakı banklara kiber hücumların rekord tezliyini qeyd edirlər. 
İzvestiya telekanalı xəbər verir ki, sentyabrın 16 -dan sentyabrın 25 -dək hakerlər xidməti pozmaq 
üçün 75 dəfə cəhd ediblər. 

Mənbə: iz.ru, 29 sentyabr 2021 

Moskvada onlayn səsvermə sisteminə edilən 950-dən çox kiber 
hücum dəf edildi 

Moskvalı mütəxəssislər onlayn səsvermə infrastrukturuna edilən 950 -dən çox kiber hücumu dəf etdi. 
Bu barədə sentyabrın 20 -də Moskva İnformasiya Texnologiyaları Departamenti məlumat yayıb. 

Mənbə: iz.ru, 20 sentyabr 2021 

Rusiya İT mütəxəssisləri üçün daimi yaşayış icazəsi almaq 
prosedurunu sadələşdirəcək  

Rusiya hökuməti, Rusiya informasiya texnologiyaları sənayesinin inkişafı üçün əlavə şərtlərin 
yaradılması üçün yol xəritəsini - İT sənayesini dəstəkləmək üçün ikinci tədbirlər paketini təsdiqlədi. 
Bu barədə çərşənbə axşamı, sentyabrın 14 -də Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat 
verilib. 

Mənbə: iz.ru, 14 sentyabr 2021 
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Kiber fırıldaqçılar kompüterlər üçün video kartları sındırmaq 
üçün üsul hazırladılar  

Kiber fırıldaqçılar, Windows əməliyyat sisteminin (OS) təhlükəsizlik sistemini aşaraq video kart 
üzərində nəzarəti ələ keçirmək üçün bir üsul hazırladılar. Bu barədə 31 Avqust Çərşənbə günü 
"Bleeping Computer" portalı məlumat yayıb. 

Mənbə: iz.ru, 1 sentyabr 2021 

 

Qazaxıstan 

Kazakhtelecom, ümumi sahəsi 180 kv.m olan yeni modullu 
məlumat mərkəzini istifadəyə verdi 

"Kazakhtelecom" ASC -nin filialı olan informasiya texnologiyaları bölməsi Almatıda 168 raf yeri 
tutumlu yeni modullu məlumat emal mərkəzini işə saldı. Bu layihə operatorun mövcud məlumat 
mərkəzləri arasında unikaldır - tikintisi zamanı ən son və ən müasir texnologiyalar tətbiq edilmişdir. 

Mənbə: profit.kz, 23 sentyabr 2021 

Qazaxıstanda yaşayış icazəsi qeydiyyata alındıqda ev sahibləri 
SMS alacaqlar   

Qazaxıstan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənayesi Nazirliyinin 
"Vətəndaşlar üçün Hökumət" Dövlət Korporasiyası, qeydiyyatdan çıxarılan yeni şəxslərin və sakinlərin 
qeydiyyatı haqqında ev sahiblərinə SMS mesajları göndərmək üçün yeni bir xidmət təqdim etdi. İndi 
vətəndaşları PSC (Əhaliyə Xidmət Mərkəzləri) vasitəsilə qeydiyyata alarkən ev sahibinə telefonunda 
qeydiyyatdan keçdiyi şəxsin məlumatları ilə bir mesaj gələcək. Sahibi yaşayış yerindən kimisə yazmaq 
istəsə, işdən çıxarılan şəxs də bu barədə bir mesaj alacaq. 

Mənbə: profit.kz, 24 sentyabr 2021 

Qazaxıstanda +997 telefon kodu olacaq   

Qazaxıstan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənayesi Nazirliyi öz milli 
beynəlxalq telefon koduna keçməyi planlaşdırır. Qazaxıstan, Rusiya Federasiyasına da verilən +7 
telefon kodu əvəzinə Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyinin Telekommunikasiya Standartlaşdırma 
Bürosunda "+997" kodunu saxlamışdır. Telekom operatorları ilə Qazaxıstan Respublikasının rabitə 
şəbəkələrində yeni beynəlxalq telefon koduna keçid planı hazırlanmışdır. 

Mənbə: profit.kz, 21 sentyabr 2021 
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Qırğızıstan 

Qırğızıstan və Qazaxıstan rəqəmsal əməkdaşlığı müzakirə 
ediblər  

Qazaxıstan nümayəndə heyətinin nümayəndələri Qazaxıstanda həyata keçirilən rəqəmsal inkişaf 
layihələrindən və gələcəklə bağlı planlardan danışdılar. Görüş zamanı tərəflər rabitə və internet 
sahəsində tərəfdaşlıq məsələlərini, həmçinin Astana Hub ilə Qırğızıstan Respublikasının Yüksək 
Texnologiyalar Parkı arasında startap ekosisteminin inkişafı, investisiyaların cəlb edilməsi, 
sürətləndirmənin yaradılması və təmin edilməsi sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə 
ediblər. proqramlar. Üstəlik, Bağdat Musin türkdilli ölkələrdən startaplar üçün regional ekosistem 
yaratmaq təşəbbüsünün olduğunu söylədi. 

Mənbə: profit.kz, 29 sentyabr 2021 

Bişkekdəki heykəllərin yaxınlığında QR kodlar quraşdırılır  

Layihəni həyata keçirən Este ictimai fondunun verdiyi məlumata görə, Bişkekdə heykəllərin 
yaxınlığında QR kodlu lövhələr quraşdırılır. Xüsusilə, QR kodu xalq yazıçısı Çingiz Aytmatovun 
Kiyevskaya küçəsindəki heykəlində göründü. İndi hər kəs ağıllı telefondan istifadə edərək lövhədən 
kodu skan edə və heykəl haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilər: qoyulduğu zaman, kimə həsr 
olunduğu, bu şəxsin kim olduğu, bioqrafik məlumatlar, foto və video materiallar və s.  

Mənbə: profit.kz, 30 sentyabr 2021 
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