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Deloitte Kiber Təhlükəsizlik və Texnologiya 
Xəbərlərinin icmalı 
8-ci buraxılış 

 

Azərbaycan 

“Hökumət buludu”na Keçid Planı” təsdiqlənib 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
3 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Hökumət buludu” (“G-cloud”) Konsepsiyası”nı və bu 
Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Keçid Planınını təsdiq edib. “Hökumət buludu”nun 
arxitekturasına, inkişafı (miqyaslanma) və yüksəksəviyyəli miqrasiyaplanına uyğun olaraq, “Hökumət 
buludu”nun Milli Data Mərkəzinin, o cümlədən “bulud” platformasının mərhələli şəkildə inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı tədbirləri nəzərdə tutulur. 

Mənbə: xeberler.az, 1 noyabr 2020 

Elektron poçt sisteminə edilən fişinq hücumlarının sayı artıb 

https://xeberler.az/new/details/hokumet-buluduna-kecid-plani-tesdiqlenib--25865.htm
https://xeberler.az/new/details/elektron-poct-sistemine-edilen-fisinq-hucumlarinin-sayi-artib--25868.htm


Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzindən daxil olan məlumata görə, hakerlər pandemiya 
dövründə, xüsusən də iyun ayında Azərbaycana qarşı kiberhücumlarda aktivlik göstərib, COVİD-19 
məzmunlu çoxsaylı fişinq hücumları həyata keçiriblər. Həmin kiberhücumlar mütəmadi olaraq 
Mərkəz tərəfindən monitorinq edilib və kiberhücumda istifadə olunan indikatorlar “AzStateNet” 
şəbəkəsi üzrə bloklanılıb, əldə edilmiş yeni siqnaturlar isə “local sandbox” sisteminə əlavə edilib.  
Müxtəlif təhlükəsizlik “firewall” və antivirus şirkətləri tərəfindən bloklanması üçün qlobal 
təhlükəsizlik laboratoriyalarına göndərilib. 

Mənbə: xeberler.az, 2 noyabr 2020 

NRYTN: Sosial şəbəkələrdə saxta elanlar yerləşdirilir 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi (NRYTN) yanında Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi 
sosial şəbəkə istifadəçilərimizə qarşı həyata keçirilən növbəti “fişinq” kampaniyasını qeydə alıb. 
Məlumatda həmçinin deyilir ki, “Facebook”, “Instagram” və digər sosial şəbəkələrdə “Azərbaycan 
vətəndaşlarını əbədi olaraq dəyişdirəcək elan” başlığı altında saxta elanlar yerləşdirilir. Məqsəd 
istifadəçilərin diqqətini cəlb edərək zərərli keçidlərə daxil olmağa sövq etməklə onları “tələ”yə 
salmaqdır. 

Mənbə: xeberler.az, 10 noyabr 2020 

Məlumat Hesablama Mərkəzi beynəlxalq auditdən keçəcək 
Azərbaycan Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi 
(MHM) SSL təhlükəsizlik sertifikatlarının verilməsi xidmətinin göstərilməsi üçün növbəti dəfə 
beynəlxalq auditdən keçəcək. Qeyd edək ki, MHM "WebTrust Program for Certification Authorities" 
proqramı üzrə auditdən keçir. Layihə kommersiya xarakteri daşıyır və SSL sertifikatlarının verilməsi 
bəzi hallar istisna olmaqla ödənişli olacaq. 

Mənbə: xeberler.az, 10 noyabr 2020 

Azərbaycanda internetdə dələduzluq mənbələri aşkarlanıb 

2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları arasında Kaspersky mütəxəssisləri internetin Azərbaycan 
seqmentində dələduzlar (scammer) tərəfindən istifadəçilərin pul vəsaitlərini  ələ keçirmək üçün 
yaradılmış 2845 mənbə aşkar edib. Kaspersky həlləri azərbaycanlı istifadəçilərin bu cür saytlara daxil 
olmaq  üçün etdiyi təxminən 84 346 cəhdi bloklayıb. 

Mənbə: xeberler.az, 12 noyabr 2020 

“Asan İmza” yeni elektron xidmət istifadəyə verib 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti yeni elektron xidmət istifadəyə verib. Bu, qüvvədə 
olan “Asan İmza” sertifikatlarının onlayn yenilənməsi və Şəxsi tipli “Asan İmza” sertifikatı əsasında İş 
(Biznes) və Dövlət və bələdiyyə tipli “Asan İmza” sertifikatlarının onlayn əldə olunması xidmətidir. 

Mənbə: xeberler.az, 16 noyabr 2020 

 

“WhatsApp” üzərindən müəllim və tələbələrə “fişinq” 
hücumlar edilir 

https://xeberler.az/new/details/nrytn:-sosial-sebekelerde-saxta-elanlar-yerlesdirilir--25899.htm
https://xeberler.az/new/details/melumat-hesablama-merkezi-beynelxalq-auditden-kececek--25900.htm
https://xeberler.az/new/details/azerbaycanda-internetde-deleduzluq-menbeleri-askarlanib--25903.htm
https://xeberler.az/new/details/asan-imza-yeni-elektron-xidmet-istifadeye-verib--25921.htm
https://xeberler.az/new/details/whatsapp-uzerinden-muellim-ve-telebelere-fisinq-hucumlar-edilir--25924.htm
https://xeberler.az/new/details/whatsapp-uzerinden-muellim-ve-telebelere-fisinq-hucumlar-edilir--25924.htm


Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi 
“WhatsApp” üzərindən həyata keçirilən daha bir “fişinq” kampaniyasını qeydə alıb. Kiberdələduzlar 
tərəfindən həyata keçirilən növbəti “fişinq” kampaniyasının hədəfi müəllim və tələbələrdir. Belə ki, 
“WhatsApp” üzərindən “Pulsuz laptop dəstəyi 2020” başlığı ilə göndərilən “spam” mesajlarda guya 
kompüter şirkətləri tərəfindən müəllim və tələbələrə pulsuz noutbukların təqdim edildiyi bildirilir. 

Mənbə: xeberler.az, 16 noyabr 2020 

Azərbaycanda daha bir fişinq dələduzluğu faktı qeydə alınıb 

Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzindən verilən məlumata görə, dələduzlar fişinq 
hücumu təşkil etmək məqsədilə cert.az internet səhifəsini hədəfə alıb. Fişinq hücumu saxta – 
onlinebanking.somee.com sayt üzərindən təşkil olunub. Hazırda qeyd olunan sayt Mərkəz tərəfindən 
“Qara siyahıya” daxil edilib. 

Mənbə: xeberler.az, 18 noyabr 2020 

BNA: "BakıKart"ın balansını internet üzərindən artırmaq 
mümkün olacaq 

Yaxın vaxtlarda "BakıKart" nəqliyyat kartlarının balansının artırılması xidməti internet üzərindən 
mümkün  olacaq. Bunu "Caspian Energy Club"un təşkilatçılığı ilə keçirilən "Online Baku City Forum"da 
çıxış edən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) Yol hərəkətinin təşkili şöbəsinin müdiri Tərlan Səfərov 
deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda bununla bağlı, həmçinin "Visa" və "Mastercard" bank kartları 
vasitəsilə də sərnişin nəqliyyatından istifadəyə görə təmassız ödənişləri aparmaq imkanının 
yaradılması istiqamətində işlər aparılır. 

Mənbə: xeberler.az, 25 noyabr 2020 

 

MDB 

Rusiya 

Mütəxəssislər yeni kiber fırıldaqçılıq sxemi barəsində 
xəbərdarlıq edir 
Group-IB mütəxəssisləri xəbərdar edir ki,  kiber fırıldaqçılar Twitch canlı yayım platformasından - 
istifadə etməyə başlayıb. Hücumçular  populyar oyunların canlı yayımlarını kopyalayır, asan qazanc 
vəd edən bannerlər əlavə edir. İstifadəçilər saxta mənbələrə keçdikdə pullarını və bank kartı 
məlumatlarını itirir. Platformaya  eyni vaxtda daxil olan təqribi ziyarətçi sayı 1,5 milyon nəfərdir.  

Mənbə: banki.ru, 11 noyabr 2020 

Nazirlik operatorlara telefon fırıldaqçılarının qarşısını almağı 
təklif edir 

 Telefon nömrələrindən istifadə edərək saxtakarlığa (fırıldaqçılığa) qarşı mübarizə və trafik mənbəyini 
müəyyənləşdirmək üçün telekom operatorlarının texniki vasitələri məcburi şəkildə quraşdırması 

https://xeberler.az/new/details/azerbaycanda-daha-bir-fisinq-deleduzlugu-fakti-qeyde-alinib--25929.htm
https://xeberler.az/new/details/bna:-bakikartin-balansini-internet-uzerinden-artirmaq-mumkun-olacaq--25962.htm
https://xeberler.az/new/details/bna:-bakikartin-balansini-internet-uzerinden-artirmaq-mumkun-olacaq--25962.htm
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10936675
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10936675
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10936904
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10936904
https://www.securitylab.ru/news/512789.php
https://www.securitylab.ru/news/512789.php
https://www.securitylab.ru/news/512789.php


təklif olunur. Bu, Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinin yeni qanun layihəsindən irəli gəlir. Abunəçi (müraciəti  
xüsusi yoxlama sisteminə yönləndirəcək) operatora müəyyən bir nömrə barədə şikayət edə bilər. 
Spam və ya saxtakarlıq faktının təsdiqlənməsi halında operator nömrəni bloklamaq məcburiyyətində 
qalacaq. 

Mənbə: banki.ru, 16 noyabr 2020 

Mütəxəssislər, Rusiyalılara qarşı kiber hücumlarda istifadə 
olunan zərərli proqramların əsas növlərinin adlarını çəkib 
Check Point tərəfindən aparılan araşdırmaya görə, bank troyanları, kriptomaynerlər və viruslar ən 
çox brauzerlərə sirayət etmək üçün Rusiyada və dünyada kompüterlərə edilən hücumlarda istifadə 
olunur. Məsələn, Emotet Trojan, Rusiyadakı və dünyadakı təşkilatların 13% -nə hücum edərək ən 
geniş yayılmış zərərli proqram sayılır. May - oktyabr 2020-ci il üzrə hesabata əsasən Rusiyada ən aktiv 
zərərli proqram, Trickbot bank troyanı və XMRig kriptomayneridir. 

Mənbə: banki.ru, 17 noyabr 2020 

Daxili İşlər Nazirliyi telefon əlaqəsi zamanı kart məlumatları 
haqqında sorğu daxil olduqda   əlaqəni  kəsməyi  tövsiyə edir 

Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi tövsiyə edir ki, telefon əlaqəsi zamanı  həmsöhbətçi  bank kartı haqqında 
məlumat tələb edərsə , telefon əlaqəsi dayandırılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi 
İrina Volkun sözlərinə görə, bu cür zənglərdən sonra məlumatları dəqiqləşdirmək üçün bankla əlaqə 
saxlamaq tövsiyə olunur. 

Mənbə: banki.ru, 25 noyabr 2020 

NATO, Rus hakerləri ilə mübarizə üçün aldadıcı texnika ilə 
təcrübələr aparır 

Son kiber təlimlərdə NATO mütəxəssisləri rəqiblərini öyrənmək üçün bal qabları (honeypot) ilə 
işləməyi öyrəndilər. 16-20 Noyabr tarixlərində NATO-nun Estoniyada keçirdiyi kiber təlimləri zamanı 
mütəxəssislər, hökumət tərəfindən maliyyələşdirilən hakerlərin xüsusi qurulmuş  tələlərdən istifadə 
edərək tələyə salınmasını tətbiq etdilər. 

Mənbə: securitylab.ru, 25 noyabr 2020 

Tədqiqat: fişinq mənbələri il ərzində 118% artmışdır 

Group-IB- tərəfindən edilən açıqlamaya əsasən, mütəxəssislər, , il ərzində 118% daha çox fişinq 
qaynağı aşkarlayaraq  bloklayıb. Analitiklər bu artımı  pandemiya ilə əlaqələndirir: pul qazanmağın ən 
sadə yollarından biri olan veb fişinq, gəlirlərini itirən əksər auditoriyanın diqqətini çəkib. Fişerlər yeni 
reallığı nəzərə alaraq, əvvəllər onlar üçün xüsusi iqtisadi təsiri olmayan xidmətlərə və ayrı-ayrı 
brendlərə hücumlar həyata keçirməyə başlayıb. 

Mənbə: banki.ru, 25 noyabr 2020 

Group-IB: şirkətlərin korporativ şəbəkələrinə girişlərin satışları 
dörd dəfə artıb 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10937019
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10937019
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10937504
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https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10937490


Darknet forumlarında satılan korporativ şəbəkələrə girişlərin həcmi il ərzində dörd dəfə artaraq 6,18 

milyon dollar təşkil etmişdir. Bu barədə Group-IB məlumat verir. 

Mənbə: banki.ru, 25 noyabr 2020 

Daxili İşlər Nazirliyi mobil rabitə istifadə edilən cinayətlərin 
sayında artım olduğunu bildirir 
Rusiyada mobil rabitədən istifadə etməklə törədilən cinayətlərin sayı ilin əvvəlindən bəri 100%, 
İnternet vasitəsindən isə 90%-dən çox artmışdır. Bu barədə,  Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin statistik 
hesabatına istinadən TASS xəbər verir.  

Mənbə: banki.ru, 27 noyabr 2020 

Mütəxəssislər onlayn daşınmaz əmlak fırıldaqçılığının artdığını 
qeyd edir  

Kommersant yazır ki, onlayn fırıldaqçılar mənzil sektorunu getdikcə daha çox araşdırır - son bir ayda 

CİAN əmlak bazasını təqlid edən təxminən on saxta sayt ortaya çıxıb. Bunu In4security Telegram 

kanalı kəşf edib. Ev sahibi kimi özünü təqdim edən fırıldaqçılar Avito və Yula elan lövhələrinin 

istifadəçilərinə hücum edir: onları CİAN-a bənzər saxta mənzil kirayə saytlarına yönləndirir, burada 

kirayə üçün avans ödəməsini köçürməyə inandırır və sonra yox olurlar. Yeni bir fırıldaqçılığın artması 

CİAN-ın özü tərəfindən təsdiqləndi. Şirkət artıq saxtakarlıqla mübarizədə  ixtisaslaşmış təşkilatlar 

dəvət edib, müştəriləri xəbərdar etmək və istifadəçilərin əlaqə məlumatlarına hakerlərin girişini 

əngəlləmək üzərində iş aparır. 

Mənbə: banki.ru, 27 noyabr 2020 

Mütəxəssislər, pandemiyada ən populyar kiber fırıldaqçılıq 
üsullarını açıqlayıb 

Pandemiya kiber fırıldaqçılığınartmasına səbəb olmuşdur. İstifadəçilərin gizli məlumatlarına və bank 

hesablarına hücumçular tərəfindən giriş əldə etmək  məqsədi daşıyan fişinq - fırıldaqçılığın ən geniş 

yayılan formasıdır. Bu barədə Rusiya Kənd Təsərrüfatı Bankının araşdırmasında deyilir. 

Mənbə: banki.ru, 30 noyabr 2020 

Qazaxıstan 

Qazaxıstanda saxta cinayətlərin 37% -i onlayn şəkildə həyata 
keçirilir 
2020-ci ildə daxili işlər nazirliyinin səlahiyyətli orqanları 1700 internet fırıldaqçılığın və digər şəbəkə 
cinayətlərinin aşkarlanmasını açıqlayıb və təxminən 400 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib. Kriminal Polis 
İdarəsinin rəis müavini Yerlan Omarbekov son üç ildə qeydə alınmış bu cür cinayətlərin  iki dəfə 
artdığını, 4 mindən 8 minə çatdığını qeyd edib. 

Mənbə: profit.kz, 10 noyabr 2020 
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Qazaxıstanda 155 kiber cinayət aşkarlanıb  

İnternet saxtakarlığı da daxil olmaqla kiber cinayətlərin qarşısının alınması və ifşa edilməsinə 

yönəlmiş "Hi-tech" əməliyyat və profilaktik tədbiri zamanı Qazaxıstanda 155 kiber cinayət aşkarlanıb. 

Bir neçə gün davam edən əməliyyat ərzində, əsasən İnternet saxtakarlığında daha əvvəl törədilmiş   

161 cinayət hadisəsi müəyyən olunub. 

Mənbə: profit.kz, 11 noyabr 2020 

Qazaxıstan internetində saxta internet resurslarının sayı kəskin 
dərəcədə artıb  

“GTS” Səhmdar Cəmiyyətinin Kompüter İnsidentlərinin Cavablandırılması  Xidmətinin Telegram 

messencerində açılmış “Qazaxıstan Respublikasının İnformasiya Təhlükəsizliyi” çatında internet 

resurslarını fişinq formalarına görə yoxlamaq üçün vətəndaşlardan tez-tez müraciətlər olur. İnternet 

resurslarının təhlili zamanı məlum olub ki, əksəriyyəti "İnternetdə Fişinq" kateqoriyasına aiddir və 

hücumçuların əməlləri  əsasən istifadəçilərin hesablarından  vəsait çıxarmaq məqsədi daşıyır.  

Mənbə: profit.kz, 13 noyabr 2020 

Qazaxıstan banklarına kiber hücumların sayı artıb 

Nağdsız ödənişlərin sayının artması və ödəmə kartı istifadəçilərinin sayının artması ilə, 

kiberhücumlarda və İnternetdə saxtakarlıq hallarında ciddi artım müşahidə olunmuşdur. Reytinq  

analitiklərinə görə, bu ilin ilk 9 ayı ərzində  8.3 min İnternet fırıldaqçılıq hadisəsi qeydə alınıb. 

Mənbə: profit.kz, 17 noyabr 2020 

Qırğızıstan 

Qırğızıstanda elektron sürücülük vəsiqələri və texniki 
pasportlar tətbiq ediləcək 

Bişkekdə dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması çərçivəsində elektron sürücülük vəsiqələrinin və 
nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı sertifikatlarının tətbiqi planlaşdırılır. Bu barədə Dövlət Qeydiyyat 
İdarəsinin  mətbuat xidməti məlumat verib. 

Mənbə: profit.kz, 18 noyabr 2020  

Özbəkistan 

Dünya Bankı, Özbəkistana innovasiyalar üçün 50 milyon dollar 
ayırıb 
29 sentyabrda Avrasiya İqtisadi Komissiyasının Kollegiyası Avrasiya İqtisadi Birliyinin inteqrasiya 
olunmuş informasiya sisteminin etibarlı üçüncü tərəf xidmətinin sertifikatlaşdırma mərkəzinin sınaq 
istismarı proqramını təsdiqlədi. 
Mənbə: profit.kz, 2 noyabr 2020 
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Monqolustan 

E-Monqolustan mobil tətbiqi bir ayda 61 mindən çox istifadəçi 
tərəfindən yüklənib 
E-Monqolustan sistemi 1 oktyabrda istifadəyə veriləndən bəri 61,829 istifadəçi onun mobil tətbiqini 
yükləyib, 138,891 dövlət xidməti göstərilib. Sadə və fasiləsiz giriş təmin etmək üçün dövlət 
xidmətlərini birləşdirən sistem, artıq vətəndaşlara mobil tətbiq və veb sayt vasitəsilə müxtəlif növ 
dövlət xidmətləri almağa imkan verir. 
Mənbə: profit.kz, 2 noyabr 2020  

Monqolustan Ticarət və İnkişaf Bankı (TDB Bank) kripto valyuta 
xidmətləri təklif etməyə başlayacaq 

Monqolustan Ticarət və İnkişaf Bankı, kripto valyuta ilə əlaqədar xidmətlər təklif etməyi planlaşdırır. 

Ulan-Batorda qərarlaşmış bankın xidmətlərinə kriptovalyutanın saxlanması, depozit və kredit 

əməliyyatları, pul köçürmələri və aktivlərin idarə olunması daxildir.. 

Mənbə: profit.kz, 4 noyabr 2020  
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