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Deloitte Kiber Təhlükəsizlik və Texnologiya 
Xəbərlərinin icmalı 
9-cu buraxılış 

 

Azərbaycan 

Qarabağda Türkiyə ilə müştərək ilk Yüksək Texnologiyalar Parkı 
yaradılacaq 

Türkiyədə fəaliyyət göstərən “GOSB” texnoparkı ilə Azərbaycanın İnnovasiyalar Agentliyi arasında 
“Mədəni və Elmi Əməkdaşlıq” memorandumu imzalanıb. Agentlikdən bildirilib ki, bu məqsədlə 
Qarabağda texnologiya parklarının, innovasiya mərkəzlərinin açılması planlaşdırılır. İnnovasiyalar 
Agentliyi bu yolda ilk addımını Türkiyənin ən böyük sənaye bölgələrindən birində yerləşən, 130 
texnologiya şirkətinə dəstək göstərən “GOSB” texnoparkı ilə memerandum imzalayaraq atıb. 

Mənbə: xeberler.az, 2 dekabr 2020 

https://xeberler.az/new/details/qarabagda-turkiye-ile-musterek-ilk-yuksek-texnologiyalar-parki-yaradilacaq--25990.htm
https://xeberler.az/new/details/qarabagda-turkiye-ile-musterek-ilk-yuksek-texnologiyalar-parki-yaradilacaq--25990.htm


Kiberdələduzlar “Azərpoçt”un adına saxta saytlar yaradaraq 
insanları “tələ”yə salır 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti 
vətəndaşları “Azərpoçt” MMC adına açılan saxta saytlar barədə xəbərdar edir. Bir qrup kiberdələduz 
qeyri-qanuni yolla maddi vəsait əldə etmək məqsədilə “Azərpoçt” MMC-nin rəsmi saytına oxşar saxta 
saytlar yaradır. Onların hədəfi onlayn alqı-satqı səhifələrində müxtəlif məhsulların satışını həyata 
keçirən vətəndaşlardır. Kiberdələduzlar alıcı qismində saxta “WhatsApp” nömrələrindən bu 
vətəndaşlara yazaraq məhsulu almaq istədiyini bildirir və ödənişin həyata keçirilməsi üçün satıcıdan 
“Azərpoçt” MMC-nin adına açılan saxta sayta daxil olaraq kart hesabı məlumatlarını daxil etməsini 
istəyir. Vətəndaş bu keçidə daxil olaraq kart hesabının məlumatlarını təqdim etdikdə hesabın 
balansında olan vəsait kiberdələduzların əlinə keçir. 

Mənbə: xeberler.az, 14 dekabr 2020 

Azərbaycanda elektron imzaların qarşılıqlı tanınması üçün vahid 
platforma yaradıla bilər 
Azərbaycanda istifadədə olan elektron imzaların (e-imza) qarşılıqlı tanınması üçün vahid platforma 
yaradıla bilər. Bu barədə "İnnovasiya həftəsi" çərçivəsində Məlumat Hesablama Mərkəzi (MHM) 
tərəfindən təşkil olunan "Ağıllı layihələr" adlı vebinarda çıxış edən Milli Sertifikat Xidmətləri 
Mərkəzinin müdiri Arif Mayılov deyib. 

Mənbə: xeberler.az, 15 dekabr 2020 

NRYTN adından internetin məhdudlaşdırılması ilə bağlı yalan 
məlumatlar yayılıb 
Sosial şəbəkələrdə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin adından guya 16 dekabr 
saat 00:00-dan Azərbaycan Respublikasının qərb rayonlarında internetin verilməsinin tam 
dayandırılması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məlumat nazirliyin loqosuna oxşar, ancaq nazirliyə 
məxsus olmayan loqo ilə və rayonların siyahısı da əlavə olunmaqla sosial şəbəkələrə yerləşdirilir. 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi vətəndaşların diqqətinə çatdırır ki, yayılan bu 
məlumat həqiqəti əks etdirmir. 

Mənbə: xeberler.az, 16 dekabr 2020 

Azərbaycanda kiber hücumların sayı artıb 

2020-ci ildə Kaspersky uzaqdan işləməyin təşkili üçün nəzərdə tutulan RDP (Remote Desktop 
Protocol) protokolu üzərindən edilən hücumlarda əhəmiyyətli bir artım olduğunu qeyd edib. Şirkətin 
"Uzaqdan iş - ilin hekayəsi" hesabatına görə yanvar-noyabr ayları arasında Azərbaycanda 2,2 milyon 
belə hücum qeydə alınıb. Bu, 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6 dəfə çoxdur. 

Mənbə: xeberler.az, 16 dekabr 2020 

İnternet və mobil bankçılıqda e-imza istifadəsi tam təmin 
olunacaq 
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Azərbaycanda internet və mobil bank sistemlərində elektron imzanın (e-imza) əhatə dairəsinin 100% 
səviyyəsinə çatdırılması məqsədilə maliyyə xidmətləri sahəsində qanunvericilik və normativ 
tələblərinin qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bu, 2021-ci il üçün büdcə zərfinə daxil olan "Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 
və növbəti 3 il üçün iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri"ndə öz əksini tapıb. 

Mənbə: xeberler.az, 22 dekabr 2020 

Azərbaycanın dövlət "bulud" provayderi tam kommersiya 
fəaliyyətinə keçəcək 

Azərbaycan Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən 
"AzInTelecom" "bulud" provayderi 2021-ci ilin I rübündən tam olaraq kommersiya fəaliyyətinə 
keçəcək. Bunu şirkət tərəfindən təşkil olunan "Vaxtında rezervlənmə ilə məlumat itkisinin birdəfəlik 
həlli" adlı vebinarda çıxış edən "AzInTelecom"un "bulud məhsulları" üzrə aparıcı mütəxəssisi Fərrux 
Fərəcullayev deyib. 

Mənbə: xeberler.az, 22 dekabr 2020 

Azərbaycanın İT şirkətləri qlobal bazara çıxacaq 

Azərbaycanda innovasiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər, habelə İnnovasiyalar Agentliyin 
tabeliyində olan texnoparkların rezidentlərinin qlobal bazara çıxışı təmin olunacaq. Agentlikdən 
verilən məlumata görə, qarşıda qoyulan bu məqsədin həyata keçirilməsində Agentliyin Elmi Parklar 
və İnnovasiyalar Assosiasiyasına (IASP) tam üzvlük əldə edilməsi müstəsna rol oynayacaq, belə ki, 
Agentlik IASP sertifikatını əldə edib. 

Mənbə: xeberler.az, 24 dekabr 2020 

 

MDB 

Rusiya 

Mütəxəssislər 2021-ci ildə kiber-fırıldaqçılarla bağlı 
gözləntilərini açıqladılar  

2021-ci ildə qurğulara virusların düşməsinə daha az təsadüf olunacaq və ya təsadüfi olmayan 
nəticələr yaranacaq. Zərərli virusların kütləvi yayılması ilə məşğul olan təcavüzkarlar kompüterlərə 
girişləri sənaye müəssisələrinə yönəlmiş qruplara yenidən satacaqlar. Həmçinin, sənaye qurğularına  
edilən hücumlarla bağlı yeni ssenarilərin və yeni pul qazanma mexanizmlərinin yaradılması gözlənilir. 

Mənbə: banki.ru, 7 dekabr 2020 

Mütəxəssislər 2021-ci ildə əsas hədəflərin uzaq və bulud 
sistemləri olacağına inanırlar 
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Trend Micro Incorporated-in proqnozlarına görə, ev şəbəkələri, uzaqdan idarə olunan proqram 
təminatı və bulud sistemləri 2021-ci ildə əsas hücum hədəfləri olacaq. Pandemiya sonrası dünya üzrə 
bir çox müəssisələrdə məsafədən iş tendensiyasının davam edəcəyi ehtimal edilir. Daha aqressiv 
korporativ məlumatlar və şəbəkə hücumları ilə, İT təhlükəsizlik xidmətləri istifadəçiləri 
maarifləndirmək, təhlükələri aşkar etmək və cavab tədbirlərini həyata keçirmək istiqamətində 
səylərini ikiqat artırmaq məcburiyyətində qalacaqlar. 

Mənbə: banki.ru, 8 dekabr 2020 

Mütəxəssislər uzaqdan işləməklə əlaqəli kiber riskləri açıqlayır  

Kaspersky Laboratoriyasına görə, 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları arasında uzaqdan iş RDP protokolu 
üzərindən kiber hücumlar Rusiyada keçən ilin eyni dövrünə nisbətən üç dəfədən çox artaraq 174 
milyona çatdı. 

Mənbə: banki.ru, 10 dekabr 2020 

Mütəxəssislər: Müəssisələrin 44%-i rəqəmsal texnologiyaların 
qorunması üçün çalışır 

Sənayelərin İnternet Şəbəkəsinə edilən kiber təhdidlərlə mübarizə aparmaq üçün təkcə İT şöbələrinin 
işçiləri kifayət deyil, bunun üçün Kaspersky Laboratoriyasının hesabatına görə təhlükəsizlik 
mütəxəssislərini cəlb etmək lazımdır. Şirkətin araşdırmalarına görə, 2020-ci ildə müəssisələrin 44%-
nda rəqəmsal əməliyyat texnologiyalarının qorunması təşəbbüsləri üzərində işləyən kiber 
təhlükəsizlik şöbələri vardır. 

Mənbə: banki.ru, 17 dekabr 2020 

Tədqiqat: 2020-ci ildə Əyləncə sektoru ən çox DDoS 
hücumlarına məruz qalmışdır  

Rus əyləncə, telekomunikasiya və onlayn pərakəndə satış şirkətləri 2020-ci ildə ən çox DDoS 
hücumlarına məruz qalmışdır. StormWall-a istinadən kiber hücumların statistikası 40,76% (əyləncə), 
29,27% (telekomunikasiya) və 11,94% (onlayn pərakəndə) təşkil edir. Həmçinin, tikinti (6.26%), 
maliyyə (4.56%), təhsil (3.61%) və xidmət (2.58%) sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər də belə təsirə 
məruz qalmışlar.   

Mənbə: banki.ru, 23 dekabr 2020 

Dələduzlar il ərzində əhalidən dələduzluqla 150 milyard rubl 
əldə etmişlər  

Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Rusiyada mobil rabitə ilə əlaqəli cinayətlərin sayı ilin 
əvvəlindən bəri 100%, internet üzərindən isə 90%-dən çox artmışdır. 

Mənbə: banki.ru, 24 dekabr 2020 

Dələduzlar bank müştərilərindən məlumatları oğurlamaq üçün 
yeni bir mexanizm hazırlayırlar 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10938410
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"Kommersant" mənbələrə istinadən yazır ki, bir neçə böyük Rusiya bankının müştəriləri yeni 
fırıldaqçılıq sxemindən şikayət etməyə başladılar. Kiber cinayətkarlar bankın nömrəsindən zəng 
vuraraq daha yüksək məzənnə ilə yeni bir valyuta depozitinin ortaya çıxdığını, hələ saytda olmadığını, 
ancaq "menecerin" göndərməyə hazır olduğu linki izlədiyiniz təqdirdə açılacağını bildirirlər. 
Göndərilən link bankdakı şəxsi hesab üçün giriş səhifəsinə çox oxşayan bir sayta aparır. Müştəri dərhal 
fırıldaqçılara bəlli olan istifadəçi adını və şifrəsini daxil edir. Bundan əlavə, şəxs saxta veb saytında bir 
depozit aça bilər və orada pul köçürə bilər, fırıldaqçılar isə onun şəxsi hesabından hesablarına pul 
köçürə bilər, deyə RTM Qrupunun meneceri Evgeny Tsarev izah etdi. 

Mənbə: banki.ru, 28 dekabr 2020 

 

Qazaxıstan 

Qazaxıstanda fişinq hücumları 83%-dək artdı 

Dövlət Texniki Xidməti, Kompüter İnsidentləri ilə Mübarizə Xidmətinin 2020-ci ilin noyabr ayında 
1453 məlumat təhlükəsizliyi hadisəsini təsbit və emal etməsi barədə hesabat verdi. Bu, 2019-cu il ilə 
müqayisədə fişinq hücumları üzrə 83%, aşkar edilmiş zərərli proqram təminatları üzrə 93% artımı əks 
etdirir. 

Mənbə: profit.kz, 8 dekabr 2020 

Qazaxıstanda uzaqdan giriş protokolu üzərindən hücumların 
sayı üç dəfə artdı 

Bu il “Məsafədən İş - İlin Tarixi” hesabatında Kaspersky Laboratoriyası RDP protokolu üzərindən 
hücumların 2019-cu ilin eyni dövrünə nisbətən təxminən üç dəfə artaraq 16,6 milyona çatdığını qeyd 
etdi. 

Mənbə: profit.kz, 11 dekabr 2020 

Qazaxıstan istifadəçiləri Google xidmətlərinə daxil olmaqda  
problemlərlə qarşılaşır 

Qazaxıstan istifadəçiləri Gmail, YouTube, Google Drive, Google Keep və Play Market kimi Google 
xidmətlərinə daxil olmaqda problem yaşayırlar. Bunun səbəbləri barədə hələ məlumat verilmir, lakin 
Google Workspace xidmətinə giriş panelində xəritələr, analitiklər və tətbiqi proqram tərtibatı  da daxil 
olmaqla demək olar ki, bütün xidmətlər üçün bir fasilə işarəsi göstərilir. 

Mənbə: profit.kz, 12 dekabr 2020 

Apple, Google, Microsoft və Mozilla yenidən Qazaxıstan 
təhlükəsizlik sertifikatını bloklayır 

Apple, Google, Microsoft və Mozilla öz brauzerlərində HTTPS trafikini ələ keçirmək və şifrəsini açmaq 
üçün istifadə edilə bilən Qazaxıstan (təhlükəsizlik sertifikatı kimi tanınmış) kök sertifikatını (root 
certificate) qadağan etmək məcburiyyətində qaldıqlarını bəyan etdilər. Dekabr ayının əvvəlində Nur-
Sultanda kiber təhlükəsizlik təliminə start verildi və orada əhaliyə İnternet resurslarına girişi qoruyub 
saxlamaq üçün sertifikatın quraşdırılması yenidən tövsiyə olundu. 
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Mənbə: profit.kz, 20 dekabr 2020 

Kriptoqrafik viruslar Qazaxıstanda kompüterlərə hücum edir 

KZ-CERT mütəxəssisləri, bu tip informasiya təhlükəsizliyi hadisələrinin birbaşa korporativ informasiya 
qaynaqları ilə əlaqəli korporativ biznes proseslərin tamamilə dayandırılmasına səbəb olması barədə 
xəbərdarlıq etdilər. Bəzi hallarda, korporativ əməliyyatlar və maliyyə fəaliyyətləri ilə əlaqəli məxfi 
kommersiya və maliyyə məlumatlarının sızması mümkündür. Mütəxəssislər, vəziyyətin informasiya 
sistemlərində saxlanılan məlumatların təhlükəsizliyini və bütövlüyünü təmin etmək üçün informasiya 
təhlükəsizliyi məsələlərinə səhlənkar münasibətdən qaynaqlandığını vurğulamışlar. 

Mənbə: profit.kz, 28 dekabr 2020 

Türkmənistan 

Türkmənistanda keçirilən yeni Tmchat messencerinin təqdimatı 
keçirildi 

CentralAsia xəbər verir ki, Türkmentelecom, Türkmənistanın bitərəfliyinin 25-ci ildönümünə həsr 
olunmuş və Aşqabad Ticarət və Sənaye Palatasının ev sahibliyi etdiyi bir sərgidə ilk milli e-poçt 
Sanly.tm və Tmchat messencerinin istifadəyə verildiyini elan etdi. 

Mənbə: profit.kz, 9 dekabr 2020 

Özbəkistan 

Qazaxıstan Özbəkistana Kazsatdan istifadə etməyi təklif edir 

Qazaxıstan və Özbəkistan, Özbəkistan Respublikası ərazisində peyk rabitə və yayım xidmətləri 
göstərmək üçün ortaq bir müəssisə yaratmağı planlaşdırır. “Kursiv” xəbər verir ki, bu məsələ 
Qazaxıstanın Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənayesi naziri Bağdat Musin ilə Kosmik 
Tədqiqatlar və Texnologiyalar Agentliyinin baş direktoru vəzifəsini icra edən Şuhrat Kadirov arasında 
keçirilən görüşdə Nur-Sultanda müzakirə edilmişdir. 

Mənbə: profit.kz, 21 dekabr 2020  
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