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Giriş
2020 yılı kuşkusuz son zamanlardaki en önemli ve dönüşümsel
yıllardan biriydi: Milyonlarca insanın hayatını etkileyen küresel bir
salgın, ekonomik çalkantı, sosyal ve siyasi huzursuzluk. Bu olayların
yankıları işletmeleri derinden etkiledi ve birçoğu, dağıtılmış iş
gücüne büyük bir geçiş yaptı.
Siber alemde, 2020'deki olağanüstü koşullar, siber düşmanlara iletişim ağlarının
ihtiyaçlarını kötüye kullanma fırsatları verdi ve tedarik zincirlerinde ve kritik altyapıda
zengin hedefler sağladı. Yıl, hızlı müdahale ve iyileştirme gerektiren küresel ölçekte önemli
bir tehdidin keşfedilmesiyle başladığı gibi sona erdi. Devlet ve özel sektör kuruluşlarına
saldırmak için ağ izleme yazılımındaki bir arka kapıyı kullanan, büyük ölçüde bir ulus devlet
aktörüne atfedilen bir saldırı, üçüncü taraf riskinin nasıl tahmin edilmesi gerektiğini ancak
öngörülemediğini gösterdi.
IBM Security X-Force, bu zamanların zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olmak için
siber tehdit ortamını değerlendirir ve organizasyonlara gelişen tehditleri, bunlarla ilişkili
riskleri ve siber güvenlik çabalarına nasıl öncelik verileceğini anlamalarında yardımcı olur.
Müşterilere sağladığımız birinci sınıf tehdit istihbaratına ek olarak, tehdit ortamına ve nasıl
değiştiğine ilişkin yıllık bir kontrol olan X-Force Tehdit İstihbaratı Endeksi'ni oluşturmak
için topladığımız büyük miktarda veriyi analiz ediyoruz.
İzlediğimiz trendler arasında fidye yazılımı, 2020'de X-Force'un yanıt verdiği güvenlik
olaylarının% 23'ünü temsil eden bir numaralı tehdit türü olmaya devam etti. Fidye
yazılımı saldırganları, veri şifrelemeyi verileri halka açık sitelere sızdırmaya yönelik
tehditlerle birleştirerek, ödeme gasp etme baskısını artırdı. Bu planların başarısı, X-Force
tahminlerine göre, sadece bir fidye yazılımı çetesinin 2020'de 123 milyon doların üzerinde
kar elde etmesine yardımcı oldu1.
Üretim kuruluşları, 2020'de fidye yazılımı saldırılarını ve diğer saldırıları atlattı. 2019'da
en çok hedef alınan sekizinci sektör olan imalat sektörü genel olarak, finans ve sigortadan
sonra en çok hedef alınan ikinci sektör oldu. X-Force, COVID-19 aşı tedarik zincirinde
yer alan üretim işletmelerine ve STK'lara yönelik saldırılarda hedefli kimlik avı saldırıları
kullanan sofistike saldırganlar keşfetti.

1. Bu rapordaki tüm para birimleri ABD doları cinsindendir.
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Giriş

Tehdit aktörleri ayrıca, özellikle iş açısından kritik bulut altyapısını ve veri depolamayı
destekleyen açık kaynak kodu Linux'u hedefleyen kötü amaçlı yazılımlar olmak üzere kötü
amaçlı yazılımlarını yenilediler. Intezer'in yaptığı analizde 2020'de, diğer tehdit türlerinde
bulunan yenilik seviyesinden çok daha fazlasına karşılık gelen, 56 yeni Linux kötü amaçlı
yazılım ailesi keşfedildi.
2021'in daha iyi bir yıl olarak şekilleneceğini ummak için neden var. Herkesin bildiği
gibi trendleri tahmin etmek zordur, ancak güvenebileceğimiz tek sabit şey değişimdir.
Siber güvenlikte yükselen ve düşen zorluklar karşısında dayanıklılık, eyleme geçirilebilir
istihbarat ve daha açık, bağlantılı bir güvenliğin geleceği için stratejik bir vizyon gerektirir.
Topluluk aracılığıyla güçlenme ruhu içinde, IBM Security, 2021 X-Force Tehdit İstihbarat
Endeksini sunmaktan memnuniyet duyar. Bu rapordaki bulgular, güvenlik ekiplerine, risk
uzmanlarına, karar vericilere, araştırmacılara, medyaya ve diğerlerine, geçen yıl tehditlerin
nerede olduğunu anlamalarına ve bu yıl karşılarına çıkacaklara hazırlanmalarına yardımcı olabilir.
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Yönetici özeti
IBM Security X-Force, saldırı türlerini, bulaşma vektörlerini,
küresel ve sektör karşılaştırmalarını analiz etmek için Ocak
ve Aralık 2020 arasında müşterilerimizden ve halka açık
kaynaklardan toplanan milyarlarca veri noktasından yararlandı.
Aşağıda, X-Force Tehdit İstihbarat Endeksinde sunulan en
önemli bulgulardan bazıları yer almaktadır.

%23

Saldırıların fidye yazılımı payı
Fidye yazılımı 2020'deki en popüler saldırı yöntemiydi ve IBM Security X-Force'un yanıt
verdiği ve düzeltilmesine yardımcı olduğu tüm olayların %23'ünü oluşturdu.

123 milyon+ dolar

En üst fidye yazılımlarından elde edilen tahmini kar
X-Force, ihtiyatlı tahminle, Sodinokibi (REvil olarak da bilinir) fidye yazılımı aktörlerinin
2020'de tek başına en az 123 milyon dolar kar elde ettiğini ve yaklaşık 21,6 terabayt veri
çaldığını tahmin ediyor.

%25
2020'nin 1. çeyreğinde saldırıların en yüksek güvenlik açığı payı
Tehdit aktörleri, Citrix kusurundan istifade ederek, yılın ilk üç ayında tüm saldırıların
%25'inde ve 2020'deki toplam saldırıların %8'inde bu güvenlik açığından yararlandı.

%35

En önemli bulaşma vektörlerinin tara ve kullan payı
Tarama ve kötüye kullanma güvenlik açıkları, 2020'de en yüksek bulaşma vektörüne oldu
ve 2019'da en yüksek vektör olan kimlik avını geride bıraktı.

2.

En çok saldırıya uğrayan sektörlerde imalatın sıralaması
İmalat, 2019'da sekizinci sıradayken, finansal hizmetlerin ardından 2020'de en çok saldırıya
uğrayan ikinci sektör oldu.
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Yönetici Özeti

5 saat

Bir tehdit grubu sunucusundaki saldırı eğitimi videolarının uzunluğu
İranlı ulus devlet saldırganlarının operasyonel hataları, X-Force araştırmacılarının yanlış
yapılandırılmış bir sunucuda yaklaşık 5 saatlik video keşfetmesine olanak tanıdı ve bu da
tekniklerine ilişkin fikir verdi.

100+

Hassas kimlik avı saldırılarında hedef alınan yöneticiler
2020'nin ortalarında X-Force, COVID-19'a karşı savaşta kişisel koruyucu ekipman (KKE)
edinen bir görev gücü için yönetim ve tedarik rollerinde 100'den fazla üst düzey yöneticiye
ulaşan küresel bir kimlik avı saldırısını ortaya çıkardı.

%49

ICS ile ilgili güvenlik açığı büyüme oranı, 2019-2020
2020'de keşfedilen endüstriyel kontrol sistemleri (ICS) ile ilgili güvenlik açıkları, 2019'a göre
yıldan yıla %49 daha yüksek oldu.

56

Yeni Linux kötü amaçlı yazılım ailesi sayısı
2020'de keşfedilen Linux ile ilgili yeni kötü amaçlı yazılım ailesi sayısı, şimdiye kadarki en
yüksek seviye olan 56 oldu. Bu, 2019-2020 arasında yıllık %40'lık bir artışı temsil ediyordu.

%31

Avrupa saldırı payı
X-Force tarafından gözlemlenen saldırıların %31'ini yaşayarak 2020'de en çok saldırıya
uğrayan coğrafya Avrupa oldu ve onu Kuzey Amerika (%27) ve Asya (%25) izledi.
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İleriye bakmak
2021'de, bir arada eski ve yeni tehditler, güvenlik ekiplerinin
aynı anda birçok riski değerlendirmesini gerektirecek. X-Force
analizine göre bunlar, gelecek yılda öncelik olarak temel
çıkarımlardan bazıları şunlardır.
—

Risk yüzeyi 2021'de büyümeye devam edecek. Hem eski hem de yeni uygulama ve
cihazlarda bildirilmesi muhtemel binlerce yeni güvenlik açığı ile.

—

Fidye yazılımı için iki kat gasp, muhtemelen 2021 boyunca devam edecek. Verileri
karalama sitelerinde halka açık bir şekilde sızdıran saldırganlar, tehdit aktörlerinin fidye
yazılımı bulaşmaları için yüksek fiyatlar talep etme gücünü artırıyor.

—

Tehdit aktörleri, görüş alanlarını farklı saldırı vektörlerine kaydırmaya devam ediyor.
Linux sistemleri, operasyonel teknoloji (OT), IoT cihazları ve bulut ortamlarının hedef
alınmasına devam edilecek. Bu sistemlerin ve cihazların hedef alınması daha gelişmiş
hale geldikçe, tehdit aktörleri, özellikle herhangi bir yüksek profilli olayın ardından
çabalarını hızla kaydırabilirler.

—

Her sektörün risk payı vardır. Sektöre özgü hedef almadaki yıldan yıla değişim, tüm
endüstri sektörleri için riski ve geniş kapsamlı siber güvenlik programlarında anlamlı
ilerlemeler ve olgunluğa olan ihtiyacı vurgulamaktadır.
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Dayanıklılık için öneriler
Bu rapordaki IBM Security X-Force bulgularına göre, tehdit
istihbaratına ayak uydurmak ve güçlü yanıt yetenekleri oluşturmak,
hangi sektörde veya ülkede faaliyet gösterildiğine bakılmaksızın,
gelişen ortamda tehditleri azaltmaya yardımcı olacak etkili yollardır.
X-Force, kuruluşların 2021'de siber tehditlere daha iyi hazırlanmak için atabilecekleri
aşağıdaki adımları önermektedir:
Tepki vermek yerine tehdidin önüne geçin.

Fidye yazılımına yanıt vermenin anahtarı

Güvenlik kaynaklarına öncelik vermek için tehdit

hazırlıktır. Karma fidye yazılımı ve veri hırsızlığı

aktörlerinin motivasyonlarını ve taktiklerini daha

gasp tekniklerini ele alan bir plan da dahil olmak

iyi anlamak için tehdit istihbaratından yararlanın.

üzere bir fidye yazılımı saldırısı için planlama
yapmak ve bu planını düzenli olarak tatbikatını
yapmak, kuruluşunuzun kritik anda nasıl tepki
vereceği konusunda büyük fark yaratabilir.

Kuruluşunuzun yama yönetimi yapısını iki kez

İçeriden gelen tehditlere karşı koruma sağlayın.

kontrol edin. Tarama ve kötüye kullanma geçen

Kasıtsız veya kötü niyetli kişilerin kuruluşunuzu

yıl en yaygın bulaşma vektörü olduğundan,

ihlal etmesini önlemek için veri kaybı önleme

otomatik kötüye kullanma girişimlerini hızlı ve

(DLP) çözümleri, eğitimi ve izlemeyi kullanın.

etkili bir şekilde bulup durdurmak için altyapınızı
güçlendirin ve dahili tespitleri harekete geçirin.

Kuruluşunuz içinde bir olay müdahale ekibi

Kas hafızasını geliştirmek için

oluşturun ve eğitin. Bu mümkün değilse, yüksek

organizasyonunuzun olay müdahale planını stres

etkili olaylara anında müdahale etmek için etkili

testine tabi tutun. Masaüstü alıştırmaları veya

bir olay müdahale yeteneği kullanın.

siber eğitim alanı deneyimleri, ekibinize tepki
süresini iyileştirmek, arıza süresini azaltmak ve
nihayetinde bir ihlal durumunda parayı korumak
için kritik deneyim sağlayabilir.

Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) uygulayın.

Yedek alın, yedekleri test edin ve yedekleri

Hesaplara koruma katmanları eklemek, kuruluşlar

çevrimdışı depolayın. Yalnızca yedek olmasını

için en etkili güvenlik önceliklerinden biri olmaya

sağlamak değil aynı zamanda gerçek dünya

devam ediyor.

testleri yoluyla etkinliklerini de, özellikle fidye
yazılımı etkinliğinde canlanma gözüken 2020
verileriyle, kuruluşun güvenliğinde kritik bir
fark yaratır.
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IBM Security X-Force hakkında
IBM Security X-Force müşterilerin güvenlik duruşlarını
iyileştirmelerine yardımcı olmak için içgörüler, algılama ve yanıt
yetenekleri sunar.
IBM Security X-Force Tehdit İstihbaratı müşterilerin ortaya çıkan tehditleri anlamalarına ve
hızlı bir şekilde bilgiye dayalı güvenlik kararları vermelerine yardımcı olmak için IBM güvenlik
operasyonları telemetrisini, araştırmayı, olay müdahale incelemelerini, ticari verileri ve açık
kaynakları birleştirir.
Ek olarak, yüksek eğitimli X-Force Olay Müdahale ekibi, kuruluşların güvenlik olayları ve
ihlalleri üzerinde daha iyi kontrol elde etmelerine yardımcı olan stratejik iyileştirme sağlar.
X-Force, IBM Security Command Center siber eğitim alanı deneyimleri ile birlikte, müşterileri
günümüz tehditlerinin gerçeklerine hazır olmaları için eğitir.
IBM X-Force araştırmacıları yıl boyunca, bloglar, teknik incelemeler, web seminerleri ve
podcast'ler şeklinde sürekli araştırma ve analizler sunarak, gelişmiş tehdit aktörleri, yeni
kötü amaçlı yazılımlar ve yeni saldırı yöntemleri hakkındaki içgörülerimizi vurgular. Buna ek
olarak, abonelik müşterilerimize Premier Threat Intelligence platformumuzda geniş ölçüde
güncel, en son analizleri sunarız.

Sıradaki adımı atın
Olay yanıtınızı IBM Security ile düzenleme hakkında bilgi edinin >
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IBM Security hakkında
IBM Security, yapay zeka ile donatılmış gelişmiş ve entegre bir kurumsal güvenlik ürünleri
ve hizmetleri portföyü ve sıfır güven ilkelerini kullanarak güvenlik stratejinize modern
bir yaklaşımla işletmenizin korunmasına yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışır ve
belirsizlik karşısında başarılı olmanıza yardımcı olur. Güvenlik stratejinizi işinizle uyumlu
hale getirerek; dijital kullanıcılarınızı, varlıklarınızı ve verilerinizi korumak için tasarlanmış
çözümleri entegre ederek; ve artan tehditlere karşı savunmanızı yönetmek için teknolojiyi
kullanarak, günümüzün hibrit bulut ortamlarını destekleyen riskleri yönetmenize ve idare
etmenize yardımcı oluruz.
Yeni modern, açık yaklaşımımız IBM Cloud Pak for Security platformu, RedHat Open
Shift üzerine kurulmuştur ve kapsamlı bir iş ortağı ekosistemiyle günümüzün hibrit çoklu
bulut ortamlarını destekler. Cloud Pak for Security, verilerinizi olduğu yerde bırakarak
hibrit bulut ortamları genelindeki tehditlere daha derin içgörüler oluşturmak için mevcut
güvenlik araçlarınızı hızlı bir şekilde entegre ederek verilerinizin ve uygulamalarınızın
güvenliğini yönetmenize olanak tanıyan, kurumsal kullanıma hazır bir kapsayıcıya alınmış
yazılım çözümü olup güvenlik yanıtınızın kolay düzenlenmesini ve otomasyonunu sağlar.
Daha fazla bilgi için lütfen kontrol edin: www.ibm.com/security, Twitter'da takip edin:
@IBMSecurity veya ziyaret edin: IBM Security Intelligence blogu.
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