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Deloitte Kiber Təhlükəsizlik və Texnologiya 
Xəbərlərinin icmalı 
4-cü buraxılış 

 

Azərbaycan 

"COVID-19" pandemiyası dövründə elektron imzaya maraq 
artıb 

“COVİD-19” pandemiyası dövründə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat 
Mərkəzi tərəfindən təqdim edilən elektron imzaya tələbat artıb. Cari ilin yanvar-iyun ayları ərzində 
vətəndaşlara 1244, sahibkarlara 2144, hüquqi şəxslərə isə 1666 e-imza sertifikatı verilib. Ötən ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə təqdim olunan sertifikatların sayında 20 faiz artım qeydə alınıb. 

Mənbə: xeberler.az, 2 iyul 2020 

Azərbaycan beynəlxalq kibertəhlükəsizlik təşkilatının İdarə 
Heyətinə namizədliyini irəli sürüb 
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Azərbaycan nümayəndəsinin FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) beynəlxalq 
təşkilatının idarə heyətinə üzvlüyü irəli sürülüb. Azərbaycan CERT-nin bu quruma üzv olması ölkədə 
kibertəhlükəsizlik sahəsində görülən işlərin qlobal miqyasda tanınması, kibercinayətkarlıqla 
mübarizədə qlobal vasitələrə çıxışın asanlaşdırılması deməkdir. 

Mənbə: xeberler.az, 6 iyul 2020 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi “Global 
Game Jam Next” tədbirini keçirəcək 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin, “SUP” Akselerasiya Mərkəzinin və “Tech 
Academy”nin birgə təşkilatçılığı ilə “Global Game Jam Next” tədbiri keçiriləcək. “Global Game Jam 
Next”in əsas məqsədi video oyunlarının yaradılmasını öyrənməyə həvəs göstərən 12-17 yaşlı 
yeniyetmə və gənclərə bu sahədə ilkin bilikləri mənimsəməyə dəstək olmaqdır. Bu tədris proqramı 
onların kodlaşdırma potensialını üzə çıxararaq texniki biliklər qazanmasına imkan yaradacaq. 

Mənbə: mincom.gov.az, 8 iyul 2020 

Azərbaycanda pandemiya elektron ticarətə necə təsir etdi? – 
Araşdırma 

Araşdırma nəticələri Azərbaycanda elektron ticarətin inkişaf etdiyini təsdiq edir. Sorğuda iştirak 
edənlərin 35%-i geyimdən tutmuş, məişət texnikasına qədər istədikləri məhsulu artıq rahat 
şəkildə sifariş edə bilirlər. 

Mənbə: banker.az, 7 iyul 2020 

“Wi-Fi” şəbəkənizin təhlükəsizliyini qoruyun 

Son zamanlar ölkəmizdə istifadəçilərin şəxsi “Wi-Fi” şəbəkəsini, şəbəkə qurğularını – router və ya 
modemlərini hədəf alan kiberhücumların baş verməsi ilə əlaqədar Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti istifadəçilərə “Wi-Fi” şəbəkəsində 
sazlamaların aparılmasını tövsiyə edir. 

Mənbə: mincom.az, 16 iyul 2020 

IP kameralarımızı kiberhücumlardan necə qoruyaq? 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti 
ictimaiyyətin məlumatlandırılması məqsədilə təhlükəsizlik kamerasının təhlükədə olub-olmadığının 
müəyyənləşdirilməsi yollarını və onların kiberhücumlardan qorunması qaydalarını açıqlayıb. 

Mənbə: mincom.gov.az, 21 iyul 2020 

Azərbaycanda ilk onlayn videokonfrans sistemi sınaqdan 
keçirilib 

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidenti statusunu əldə etmiş “Emsys” şirkətinin yaratdığı 
videokonfranslar, kollektiv onlayn müzakirələr və müxtəlif növ kütləvi onlayn tədbirlərin keçirilməsi 
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üzrə virtual platforma kimi istifadə imkanlarına malik olan, müasir tələblərə cavab verən, xüsusilə ilk 
yerli istehsal olan proqram sistemi sınaqdan uğurla keçib və istifadəyə yararlılığı təsdiqlənib. 

Mənbə: xeberler.az, 22 iyul 2020 

"Aztibb.az" portalı istifadəyə verilib 

Aztibb.az portalı vasitəsilə oxucular səhiyyə sahəsində ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələr, 
tibbi maarifləndirici məqalələr, tibbi təhsil, eləcə də gündəmin əsas mövzusu olan koronavirus 
pandemiyası ilə bağlı rəsmi xəbərlər və yeni məlumatlarla tanış ola biləcəklər.  

Mənbə: xeberler.az, 22 iyul 2020 

“İKT-dən istifadə zamanı etimad və təhlükəsizlik” adlı virtual 
sessiya keçirilib 

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (BTİ) təşkilatçılığı ilə bu il virtual keçirilən İnformasiya 
Cəmiyyəti üzrə Ümumdünya Sammiti (WSIS-2020) çərçivəsində “İKT-dən istifadə zamanı etimad 
quruculuğu və təhlükəsizlik” mövzusuna həsr olunmuş ilk yüksək səviyyəli siyasi sessiya təşkil 
edilib. Virtual sessiyanın keçirilməsində məqsəd informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından 
istifadə imkanlarının genişləndirilməsi, xüsusilə koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə bu 
vasitələrdən istifadəyə etimad və təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də sahə üzrə görülmüş işlər barədə 
müzakirələrin aparılması olub.  

Mənbə: xeberler.az, 24 iyul 2020 

Azərbaycanın yeni intellektual tədris sisteminin təqdimatı 
keçirilib 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), AMEA-nın Yüksək Texnologiyalar Parkı (YTP) və Parkın 
rezidenti olan yerli “Emsys” startapının iştirakı ilə onlayn videokonfrans keçirilib. Tədbir “Emsys” 
startapının məhsulu olan yeni intellektual tədris sistemi “Empro”nun təqdimatına həsr olunub. 
Videokonfransda Azərbaycanda təhsil sektorunda innovasiyaların tətbiqinin son illər vüsət aldığı 
bildirilib, hazırda innovativ texnologiyaların tədrisdə real alət kimi istifadəsinin genişlənməkdə olduğu 
vurğulanıb. 

Mənbə: xeberler.az, 29 iyul 2020 

“İnformasiya məhsulunun yaş kateqoriyalarına aid edilməsi 
Qaydaları” təsdiqlənib 

Beynəlxalq Baş Nazir Əli Əsədov “İnformasiya məhsulunun yaş kateqoriyalarına aid edilməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə qərar imzalayıb. “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması 
haqqında” qanuna əsasən hazırlanan bu qaydalara uyğun olaraq müxtəlif yaş qrupuna aid olan 
uşaqların normaya uyğun psixi inkişafının xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq informasiya məhsullarının 
yaş kateqoriyasına uyğun təsnifatı aparılacaq. 

Mənbə: xeberler.az, 31 iyul 2020 
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Ekspertlər pirat kompüter proqramlarından istifadənin 
təhlükələrindən danışdı 

“RIA” xəbərlər agentliyi ekspertlərlə müsahibəyə istinad edərək hesabatında yazır ki, kompüter 
sisteminə proqramların qeyri-leqal və ya pirat versiyalarının yüklənməsi istifadəçilər üçün sadəcə 
fişinq xarakterli reklamlar və mesajların yaranması baxımından deyil, həmçinin kompüterin şəxsi 
məlumatları ələ keçirə biləcək viruslara yoluxması baxımından təhlükəlidir. 

Mənbə: iz.ru, 2 iyul 2020 

Ekspert pandemiya dövründə hakerlərin nümayiş etdirdiyi 
etikadan danışıb 

DDoS hücumlarla məşğul olan bir çox hakerlər pandemiya dövründə “etika nümayiş etdirərək” 
Rusiyanın tibb müəssisələrinin informasiya sistemlərinə hücum etməyiblər. Bu barədə 
kiberhücumların qarşısının alınması sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq şirkət Group-IB nin təsisçisi və 
ümumi direktoru İlya Saçkin məlumat verib. 

Mənbə: iz.ru, 5 iyul 2020 

Naməlum şəxslər Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin "Twitter" 
hesabını ələ keçirərək oğurlanmış məlumat bazasını satıblar 

DDoS Naməlum kibercinayətkarlar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi “Twitter” hesabını ələ 
keçirməyi bacarıblar. İnsident 2 iyul tarixində qeydə alınıb, xakerlər oğurladıqları məlumat bazasını 
66 bitkoinə satmağa çalışıblar. 

Mənbə: anti-malware.ru, 6 iyul 2020 

İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi Moskvada üzün 
tanınması sistemlərinin istifadəsinə aid iddia qəbul edib 

İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi Rusiya paytaxtında üzün tanınması sistemlərindən qanunsuz 
istifadə edilməsinə dair şikayət qeydə alıb. İddia ictimai fəal Alyona Popova və müxalifət lideri 
Vladimir Milov tərəfindən imzalanıb. Şikayətçilər bildiriblər ki,  üzün tanınması sistemlərindən 
əsaslandırılmamış və qanunsuz şəkildə istifadə Moskva sakinlərinin şəxsi həyatlarının məxfiliyinin 
qorunması qaydalarına birbaşa zidddir. 

Mənbə: anti-malware.ru, 6 iyul 2020 
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"Rostelekom" "Schneider Electric"in avadanlıqlarında ciddi 
boşluqlar aşkar edib 

”Rostelekom” şirkətinin hissəsi olan “Avtomatik Nəzarət Sistemlərinin Kibertəhlüksizliyi           
Laboratoriyası Rostelekom Solar“ ın ekspertləri İlya Karpov və Yevqeniy Drujin əsasən enerji 
sistemlərinin idarə edilməsində geniş istifadə olunan “Schneider Electric”in texniki avadanlıqlarında 
ciddi boşluqlar aşkar edib. Onlar arasında qurğunun idarəetməsini ələ keçirməyə və ya onun işini 
tamamilə dayandırmağa imkan verən ciddi boşluqlar var. 

Mənbə: anti-malware.ru, 7 iyul 2020 

Rusiya 2019-cu ildə məlumatların sızması sayı üzrə ABŞ-dan 
sonra ikinci yeri tutub 

Pandemiya “InfoWatch” şirkətinin araşdırmasına əsasən ABŞ və Rusiya məlumatların sızma sayına 
görə ötən ildə lider olublar, Rusiya Federasiyasında isə daha çox şəxsi informasiya və ödəmə 
məlumatları internetə düşüb.  

Mənbə: banki.ru, 7 iyul 2020 

Rusiyanın kiberqrupu "Fortune 500" şirkətlərinə BEC (Business 
Email Compromise) hücumlarını təşkil edib 

“Agari” şirkətinin araşdırmaçıları korporativ email hücumları ilə məşğul olan yeni              
kibercinayətkarlıq qrupu haqqında məlumat verib. Ekspertlər bu qrupun Rusiyadan fəaliyyət 
göstərdiyini zənn edirlər. Kiberkomandanı “Cosmic Lynx” adlandıran “Agari” ekspertlərinə görə 
kibercinayətkarlar BEC hücumlarını yeni səviyyədə reallaşdırmağı bacarıblar, onların əsas hədəfi 
beynəlxalq şirkətlərdir. 

  Mənbə: anti-malware.ru, 8 iyul 2020 

Cinayətkarlar smartfonların satışı ilə bağlı yeni fırıldaqçılıq üsulu 
tapıblar 

Cinayətkarlar smartfonların satışı ilə bağlı yeni fırıldaqçılıq üsulu tapıblar: onlar cihazı lizinqə götürür, 
onu yenidən satır, müəyyən müddət keçdikdən sonra isə cihaz ödəniş edilmədiyi üçün bloklanır. Bu 
barədə “RİA” xəbərlər agentliyinə “Forward Leasing” şirkətinin marketinq üzrə direktoru Vasiliy 
Pitelinksiy məlumat verib. 

Mənbə: banki.ru, 8 iyul 2020 

Rusiya Banklar Assosiasiyası kibercinayətkarlıqla mübarizədə 
yeni mexanizm təqdim edib 

Rusiya Banklar Assosiasiyası bankçılıq cəmiyyətinə zərərçəkmişin məlumatı əsasında cinayətkarın 
hesabındakı bütün vəsaitləri avtomatik bloklaya bilən kibercinayətkarlıqla yeni mübarizə mexanizmini 
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təqdim edib. RBA-nın hüquqi direktoru Serqey Klimenko müvafiq qanun layihəsinin yaxın gələcəkdə 
tənzimləyici orqanlarla razılaşdırmaq üçün təqdim olunacağını bildirib. 

Mənbə: banki.ru, 9 iyul 2020 

Pul vəsaiti transfer edildi: kibercinayətkarlar onlayn ticarətə 
keçdilər 

Saxta onlayn-mağazalar vasitəsilə  vətəndaşlardan pul vəsaitlərinin oğurlanması halları çoxalır: 
karantin dövründə belə halların sayı 6 dəfə artıb. Cinayətkarlar müştəriləri rəsmi və yaxşı tanınmış 
saytların adı altında gizlənən saxta saytlara cəlb edirlər. Belə saytlarda müştərilərin almaq istədiyi mal 
və xidmətlər əks olunur, ödəniş forması təqdim edilir və əməliyyat cinayətkarın kartına pul vəsaitinin 
transfer edilməsi ilə nəticələnir. 

Mənbə: iz.ru, 9 iyul 2020 

Vahid biometrik sistem dövlət statusu ala bilər 

Vahid biometrik sistemə Dövlət Xidmətləri və Vahid İdentifikasiya və Avtorizasiya Sisteminə analoq 
olaraq Dövlət İnformasiya Sistemi statusunun verilməsi planlaşdırılır, bu barədə “Izvestiya” Rabitə və 
Texnologiyalar Nazirliyinə və EBS-in əməliyyatçısı olan “Rostelekom” şirkətinə istinadən yazır. Dövlət 
statusu məlumatların dövlət səviyyəsində saxlanmasına zəmanət verir və xidmətlərdən istifadənin 
rahatlığını və təhlükəsizliyini yüksəldir. 

Mənbə: securitylab.ru, 14 iyul 2020 

Mütəxəssislər ödənişlərlə bağlı fırıldaqçı mesajların 
artmasından danışdı 

2020-ci ildə sosial ödənişlər barədə fırıldaqçı mesajların və onlayn reklamların sayında keçən illə 
müqayisədə ciddi artım qeydə alınıb. Bu barədə “Kaspersky Laboratoriyası”nın araşdırmasında 
bildirilir. 

Mənbə: iz.ru, 15 iyul 2020 

Rusiyada qanunsuz yolla əldə edilmiş şəxsi məlumatların 
istifadəsinə görə cinayət məsuliyyəti tətbiq edilə bilər 

İnformasiya Qanunvericiliyi, İnformasiya Texnologiyaları və Kommunikasiya üzrə Dövlət Duması 
Komitəsi qanunsuz yolla əldə edilmiş şəxsi məlumatların istifadəsinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb 
edilmə məsələsi üzərində işləyir. Bu barədə Komitə Sədri Aleksandr Xipşteyn məlumat verib. 

Mənbə: banki.ru, 16 iyul 2020 

Baş Prokuror: "İT sahəsində cinayətkarlıqla mübarizəni 
gücləndirmək lazımdır, belə ki, cinayətlərin sayı 25 dəfə artıb" 

Rusiya Federasiyasının Baş Prokuroru İqor Krasnov Rusiyada kibercinayətkarlığın qarşısının alınması 
və tez müəyyən edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsini tələb edib. Baş Prokurorluq Ofisinin mətbuat 
xidmətinin məlumatına əsasən o, Rusiya Federasiyasının hüquq mühafizə orqanları başçılarının 
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koordinasiya iclasında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə zamanı 
təhlükəsizliklə bağlı yaranan cinayətlərin qarşısının alınması məsələsinə dair tapşırıq qarşıya qoyub.  

Mənbə: banki.ru, 17 iyul 2020 

Rusiyalılar banklarda tokenlər ala biləcəklər 

“Rəqəmsal maliyyə aktivləri”  haqqında qanun layihəsinin yeni versiyasına əsasən, rusiyalılar adi 
banklardan rəqəmsal maliyyə aktivləri, başqa adla desək, tokenlər satın ala biləcəklər. 

Mənbə: banki.ru, 20 iyul 2020 

Rusiyada internet-polis və internet-prokuraturanın yaradılması 
təklif olunur 

Sosial əhəmiyyətli məsələlər və digər hüquqi təşəbbüslər üzrə ictimai palata komissiyası sədrinin 
birinci müavini Artyom Kiryanov internet-polis və internet-prokurorluğun yaradılması təklifini irəli 
sürüb. Bu barədə “RİA” xəbərlər agentliyi 20 iyul tarixində məlumat verib. 

Mənbə: securitylab.ru, 20 iyul 2020 

"Kommersant" 20 milyon VPN servis istifadəçisinin 
məlumatlarının sızması barədə öyrənib 

Arasında on minlərlə rusiyalının da ola biləcəyi 20 milyon pulsuz VPN servis istifadəçisinin şəxsi 
məlumatları ümumi istifadəyə düşüb. Bu barədə “Kommersant” qəzeti 20 iyul tarixində məlumat 
verib. 

Mənbə: iz.ru, 20 iyul 2020 

Şəxsi məlumatların emal edilməsi haqda razılıq eyni anda bir 
neçə məqsəd üçün verilə bilər 

Rusiya Federasiyası hökuməti Dövlət Dumasına şəxsi məlumatların bir neçə məqsəd üçün emal 
edilməsinə eyni anda razılıq verməyi mümkün edən qanun layihəsini təqdim edib. Bu təşəbbüs şəxsi 
məlumatların bir neçə məqsəd üçün və əməliyyatçı adından çıxış edən bir neçə şəxs tərəfindən  eyni 
zamanda istifadə edilməsinə yazılı şəkildə razılığın verməsinə imkan yaradır. 

Mənbə: banki.ru, 21 iyul 2020 

Dövlət Duması İT sahəsində "vergi manevri"inə dair qanun 
qəbul etdi 

Dövlət Duması İT sahəsində “vergi manevri“inə dair qanunun ikinci və üçüncü düzəlişlərini dərhal 
qəbul edib. Beləliklə də, federal büdcəyə hesablanan korporativ gəlir vergisi 3%, regional büdcəyə 
hesablanan korporativ gəlir vergisi isə 0% miqdarında müəyyən edilib.   

Mənbə: banki.ru, 22 iyul 2020 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10929512
https://www.securitylab.ru/news/510405.php
https://www.securitylab.ru/news/510405.php
https://iz.ru/1037436/2020-07-20/kommersant-uznal-ob-utechke-dannykh-20-mln-polzovatelei-vpn-servisov
https://iz.ru/1037436/2020-07-20/kommersant-uznal-ob-utechke-dannykh-20-mln-polzovatelei-vpn-servisov
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10929562
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10929562
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10929662
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10929662


Ekspert Rusiyada İT biznesinin vəziyyətini digər ölkələrlə 
müqayisə edib 

“Vergi manevri Rusiyada İT biznesinin vəziyyətinə yaxşı təsir edəcək“- Rusiya Federasiyası Prezidenti 
yanında Rusiya Kompetensiya və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı standartlarının Analizi 
Mərkəzinin direktoru, Moskva Rəqəmsal İnstitutunun professoru Antonina Levaşenko “İzvestiya”-ya 
bildirib. 

Mənbə: iz.ru, 22 iyul 2020 

Cinayətkarlar "Netflix" seriallarının adı altında zərərli 
proqramlar yayır 

“Kaspersky Laboratoriyası”-nın ekspertləri bildirir ki, 2019-cu ilin yanvar ayından etibarən cihazları 
“Netflix”də məşhur seriallarıan adı ilə eyni olan zərərli fayllara yoluxdurmaq üzrə 22 000 dən çox 
hücum cəhdi müəyyən edilib.  

Mənbə: xakep.ru, 23 iyul 2020 

Rusiya Bankı rusiyalıların banklarda depozitləri ilə bağlı yeni 
fırıldaqçılıq forması haqda danışdı 

Cinayətkarlar telefon vasitəsilə yeni fırıldaqçılıq üsulunu həyata keçirməyə çalışır: onlar müştərilərə 
zəng edərək onların əmanətlərinin təhlükədə olduğunu bildirir və onlara vəsaiti guya təhlükəsiz bir 
hesaba transfer etməyi təklif edirlər. Bu barədə Rusiya Bankının İnformasiya Təhlükəsizliyi 
Departmentinin birinci müavini Artyom Sıçev məlumat verib. 

Mənbə: banki.ru, 23 iyul 2020 

Rusiya mobil tətbiqlər vasitəsilə kreditin götürülməsini  
qadağan etmək istəyir 

“Təhlükəsizlik üçün“ ictimai hərəkatının başçısı Dmitriy Kurdesov bankların mobil tətbiqləri vasitəsilə 
kreditlərin götürülməsini qadağan etməyi təklif edib. Rusiya Mərkəzi Bankının sədri Elvira 
Nabuilluniyaya ünvanlanmış məktubun bir nüsxəsi “RT”də var.  

Mənbə: banki.ru, 23 iyul 2020 

Pandemiya dövründə banklardan gəldiyi iddia edilən 
fırıldaqçılıq xarakterli zənglərin sayı 300% artıb 

“Özlərini bank işçisi kimi təqdim edən şəxslər tərəfindən edilən fırıldaqçılıq xarakterli zənglərin sayı 
pandemiya dövründə 300% artıb. Həmçinin telefon fırıldaqçılarından gələn ziyanın həcmi eyni 
səviyyədə qalıb”, bu barədə Rusiya Bankının İnformasiya Təhlükəsizliyi Departmentinin birinci 
müavini Artyom Sıçev Uzaq Şərq Media Sammitində məlumat verib. 

Mənbə: banki.ru, 23 iyul 2020 
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Avito və "Yula"nın təxminən 600 mindən çox istifadəçisinin 
şəxsi məlumatları internetə düşüb 

“Kommersant“ qəzeti yazır ki, Avito və “Yula“ reklam saytlarının tərkibində digər məlumatlarla yanaşı 
ünvanlar və telefon nömrələrinin də olduğu 600 mindən istifadəçinin məlumatlarının saxlandığı 
məlumat bazaları internetə sızıb. 

Mənbə: banki.ru, 24 iyul 2020 

Rusiya Federasiyasında kibercinayətkarlıq hallarının sayı son 7 
ildə 20 dəfə artıb 

Müasir informasiya texnologiyalarından və internetdən istifadə etməklə törədilən cinayətlərin sayı 
son yeddi ildə 20 dəfə artıb. Bu barədə Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsinin rəsmi təmsilçisi 
Svetlana Petrenko məlumat verib. 

Mənbə: news.ru, 25 iyul 2020 

İnternet-Ombudsman ev interneti qiymətinin artması  
səbəblərini açıqladı 

İnternet-Ombudsman Dmitriy Mariniçev ev internet servisinin qiymətində gözlənilən artımın 
səbəblərini açıqlayaraq onların arasında rublun məzənnəsinin düşməsi, koronavirus pandemiyası və 
“Yarovaya paketi“nin olduğunu qeyd edib.  

Mənbə: news.ru, 26 iyul 2020 

Qazaxıstan 

Qazaxıstanda Fintech inkişaf konsepsiyası təsdiqlənəcək 
Prezident maliyyəçilərlə söhbətində mövcud mühitdə pul siyasətinin effektiv həyata keçirilməsinin 
vacibliyini qeyd etdi və 2030-cu ilədək hazırlanmış Pul Siyasəti Strategiyasında beynəlxalq bazarlarda 
fundamental tendensiyaların nəzərə alınması zəruriliyini bildirdi. Yeni Strategiya makroiqtisadi 
sabitliyə və ölkənin maliyyə sisteminin davamlı inkişafına stimul yaratmalıdır. 

Mənbə: profit.kz, 1 iyul 2020 

Qazaxıstanda kiçik biznes müəssisələrinin vergi ödəməsi üçün 
mobil tətbiqlər hazırlanır 
“Qazaxıstanda kiçik müəssisələr üçün vergi ödəmələrinin sadələşdirilməsi məqsədilə işlər həyata 
keçirilir. Müstəqil işləyən fiziki şəxslər, habelə  mikro və kiçik biznes müəssisələrin vergi ödəməsi üçün 
mobil tətbiqlər hazırlanır. Nağdsız vergi ödəmələri və “push bildirişləri” ilə məlumatlandırma  
xidmətləri genişlənir” - bu barədə Maliyyə Nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Berik Şolpankulov 
hökumət iclasında danışıb.  

Mənbə: profit.kz, 2 iyul 2020 
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ABŞ prokurorları Qazaxıstan vətəndaşını kiber cinayətlərdə 
ittiham edirlər 
Sietl hakimiyyəti bir sıra kiber cinayətlərdə ittiham olunan Qazaxıstan vətəndaşı barəsində ittiham 
aktını dərc edib. Sənədə əsasən 37 yaşlı Andrey Turçin dövlət qurumlarına, məktəblərə, banklara və 
otellərə hücumlarda iştirak edib. 

Mənbə: anti-malware.ru, 8 iyul 2020 

Büdcə vəsaitlərindən istifadəni onlayn şəkildə izləmək mümkün 
olacaq 
Açıq büdcələrin xüsusi interaktiv xəritəsi olan Publicbudget.kz layihəsi Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 
Agentliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Bu, məlumata çıxışın asanlaşdırılması, vətəndaşların 
dövlətə inam səviyyəsinin artırılması və effektiv dialoq platformasının yaradılması məqsədi daşıyır. 
Xəritədə real vaxt rejimində ayrılmış büdcə vəsaitləri barədə əhaliyə açıq olan bir formada ətraflı 
məlumat göstərilir və bu da dövlət xərclərini idarə etməyə imkan verir. 

Mənbə: profit.kz, 9 iyul 2020 

Qazaxıstanda tibb müəssisələri üçün onlayn monitorinq sistemi 
tətbiq edilmişdir 
Qurum tibb müəssisələri üçün onlayn monitorinq sistemini tətbiq etməyi qərara alıb. Bu sistem 
tədbirlərin əlaqələndirilməsinə və ölkədə KVİ-na qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə kömək 
edəcəkdir. Bunu Səhiyyə Naziri Aleksey Tsoy açıqlayıb. Qeyd edib ki, hazırkı vəziyyətdə hər bir 
qurumun necə işlədiyini birbaşa müşahidə etmək lazımdır. 

Mənbə: profit.kz, 9 iyul 2020 

Məsafədən iş rejiminə keçid Qazaxıstanlıların hakerlərə qarşı 
həssaslığını artırır 
Pandemiya zamanı kiber təhlükəsizlik daha çox əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, bir çox insan məcburi 
təcrid və ya hərəkət məhdudiyyəti səbəbindən məsafədən işləməyə və təhsil almağa davam edir. 
2020-ci ilin birinci yarısının sonunda Qazaxıstanda 7,8 min informasiya təhlükəsizliyi pozuntusu 
qeydə alınib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə (10,4 min) 25,1% azdır. Eyni zamanda, bu il ən 
çox kiberhücum aprel (1,5 min hadisə) və may (1,7 min hadisə) aylarında müşahidə olunmuşdur. 

Mənbə: profit.kz, 10 iyul 2020 

Qazaxıstan BMT-nin elektron hökumət reytinqində 29-cu yeri 
tutdu 

BMT-nin elektron hökumətin inkişaf səviyyəsinə dair yeni sorğusu yayımlanıb. Tədqiqat iki ildən bir 
aparılır. 2018-ci ildə Qazaxıstan 39-cu yerdə idisə, bu il BMT-yə üzv 193 dövlət arasında 29-cu yeri 
tutmuşdur . Bununla da, ölkə 10 pillə irəliləyib. 
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Mənbə: profit.kz, 11 iyul 2020 

İndi Qazaxıstanda debitorlara SMS bildirişləri göndəriləcək 
Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti "Qazaxıstan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına icraat 
işlərinin və cinayət qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 
haqqında" qanunu imzaladı. Vətəndaşların mobil telefon nömrəsinə SMS-lə elektron bildiriş ilə 
məlumatlandırılmasına keçid üçün norma tətbiq edilmişdir.  

Mənbə: profit.kz, 15 iyul 2020 

Ədliyyə Nazirliyi tibbi məlumatların sızması ilə bağlı açıqlamaya  
münasibət bildirib 

Ədliyyə Naziri Marat Beketayev Kiber Hücumların Təhlili və Təhqiqatı Mərkəzinin nümayəndələrinin 
qazaxıstanlıların fərdi tibbi məlumatlarının sızması ilə bağlı verdiyi açıqlamaya cavab verib. Onun 
sözlərinə görə heç bir sızma olmayıb. 

Mənbə: profit.kz, 15 iyul 2020 

Anonim pul köçürmələri qadağan ediləcək 

17 iyul 2020-ci il tarixində "Qazaxıstan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına xarici valyutadakı 
ipoteka krediti, ödəniş xidmətləri bazarı subyektlərinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi, 
ümumdünya bəyannamə və iqtisadi artımın bərpası haqqında" qanun qüvvəyə minir. Sənəddə çirkli 
pulların yuyulması, kapitalın ölkədən çıxarılması və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə risklərini 
azaltmaq üçün bank olmayan maliyyə qurumlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsini təkmilləşdirməyə  
yönəlmiş qaydalar yer alıb. 

Mənbə: profit.kz, 17 iyul 2020 

Fişinq və DDoS hücumları Qazaxıstanda əhəmiyyətli dərəcədə 
artmışdır 

"KZ-CERT" Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Xidməti ilin ilk yarısında Qazaxıstanda baş verən 
informasiya təhlükəsizliyi hadisələrinə dair ümumi məlumat təqdim etdi. Ümumilikdə, 8,300 
informasiya təhlükəsizliyi insidenti aşkar edilmiş, 2019-cu il ilə müqayisədə fişinq hücumlarının sayı 
25%, DDoS hücumlarının sayı isə 42% artmışdır. 

Mənbə: profit.kz, 21 iyul 2020 

Qazaxıstan e-GOV-un inkişafına görə MDB ölkələri arasında 
birinci yeri tutdu  

Qazaxıstan Respublikasında məhdudlaşdırıcı karantin tədbirlərinin genişləndirilməsi çərçivəsində  
dövlət tərəfindən təqdim olunan xidmətlər daxil olmaqla xidmətlərin elektron formada göstərilməsi 
daha da aktuallaşır və təcili olaraq tələb olunur. Bu gün ölkə əhalisi dövlət xidmətlərini elektron 
qaydada almağa kifayət qədər hazırdır. Beləliklə, 2019-cu ilin sonuna 6-74 yaşlarında olan PC 
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istifadəçilərinin payı 82,2% -ə (bir il əvvəl - 80.3%), İnternet istifadəçilərinin payı isə 84.2%-ə 
yüksəlmişdir (bir il əvvəl - 81,3%). 

Mənbə: profit.kz, 22 iyul 2020 

İnternet fırıldaqçıları qazaxıstanlı bloqqerlərdən qazanc üçün 
istifadə etdilər 

Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Xidməti ictimai xadimlər adından çıxış etdikləri iddia edilən 
fırıldaqçıların qurbanına çevrilmiş qazaxıstanlılardan daxil olan şikayətlərin sayının artdığını bildirdi. 
Fırıldaqçıların əməliyyat prinsipi ictimai bir şəxsin foto və məlumatlarından istifadə edərək Teleqram 
messencerində saxta hesablar yaratmaqdan ibarət idi. Bu saxta hesablar maliyyə yardımı tələb edən 
mesajlar göndərmək üçün istifadə olunurdu. Alınan bütün məlumatlar Qazaxıstan Respublikası Daxili 
İşlər Nazirliyinə göndərildi.  

Mənbə: profit.kz, 22 iyul 2020 

Qazaxıstanlılar sürətlə nağdsız ödənişlərə keçirlər 

AFK Analitik Mərkəzi Qazaxıstan Respublikasında 1 iyul 2020-ci il tarixinə kartlarla nağdsız ödənişlər 
statistikasının ümumi icmalını təqdim etdi. May ayında tarixi maksimum göstəricini yenilədikdən 
sonra iyun ayında ölkədə kartla nağdsız ödənişlərin həcmi bütün müşahidə dövrü üçün rekordu qırdı. 
Göstərici 2,4-dən 2,7 trilyon təngə (+ 15,4%) qədər artıb, halbuki ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
daha ciddi artım müşahidə olunur - 1 trilyon təngə göstəricisi ilə 2,7 dəfə. 

Mənbə: profit.kz, 28 iyul 2020 

Özbəkistan 

Koronavirus infeksiyası ilə qarşılaşan vətəndaşların sosial 
xəbərdarlığı üçün tətbiqi proqram hazırlanıb 

İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi və Daşkənd şəhər rəhbərliyi 
koronavirus infeksiyası ilə üzləşən vətəndaşların sosial xəbərdarlığı üçün “Self-Safety” mobil tətbiqi 
proqramının hazırlanması barədə xəbər yayıb. Tətbiqi proqram vahid inteqrator - UZINFOCOM 
tərəfindən hazırlanmışdır.  

Mənbə: ictnews.uz, 16 iyul 2020 

Qırğızıstan 

Qırğızıstanda Covid-19 ilə mübarizəyə yardımçı olacaq  
platforma yaradıldı 

Qırğızıstan fəalları koronavirusla mübarizədə əhalinin ehtiyaclarını öyrənmək üçün koordinasiya 
mərkəzi yaratdılar. Koordinasiya Mərkəzi tibb işçilərinin müraciətlərini izləyir və icraçılara - 
könüllülərə və ya könüllü təşkilatlara ötürür. 

https://profit.kz/news/58528/Internet-moshenniki-ispolzovali-kazahstanskih-blogerov-dlya-nazhivi/
https://profit.kz/news/58528/Internet-moshenniki-ispolzovali-kazahstanskih-blogerov-dlya-nazhivi/
https://profit.kz/news/58546/Kazahstanci-uskorenno-perehodyat-na-beznalichnuu-oplatu/
https://ictnews.uz/16/07/2020/self-safety/
https://ictnews.uz/16/07/2020/self-safety/
https://profit.kz/news/58486/V-Kirgizstane-sozdali-platformu-dlya-pomoschi-v-borbe-s-Covid-19/
https://profit.kz/news/58486/V-Kirgizstane-sozdali-platformu-dlya-pomoschi-v-borbe-s-Covid-19/


Mənbə: profit.kz, 10 iyul 2020 
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