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Bölüm 1

Özet ve Önemli Eğilimler

IBM Security, işletmenizin yarının siber güvenlik tehditleri için bugünden
esneklik ve sağlamlık kazanmasına yardımcı olmak için akıllı kurumsal
güvenlik çözümleri ve hizmetleri geliştirmektedir.
En ilgili tehditler hakkında güvenlik uzmanlarına güncel

IBM X-Force araştırma ekipleri, yüz milyonlarca

bilgilendirmede bulunmak için IBM® X-Force® düzenli

korumalı uç nokta ve sunucudan gelen verileri, spam

olarak gelişmekte olan tehditler ve saldırganların Taktikleri,

sensörleri ve honeynet’ler gibi müşterilere ait olmayan

Teknikleri ve Prosedürleri (TTP’leri) hakkında bloglar,

kaynaklardan elde edilen veriler ile birlikte analiz

raporlar, webinerler ve podcast’ler düzenlemektedir.

etmektedir. IBM Security Research müşterilerimizi
ve içinde yaşadığımız bağlantılı dünyayı daha iyi

IBM Security®, güvenlik ekiplerine kuruluşlarının

korumak amacıyla ayrıca dünya çapında spam

güvenliğini daha iyi sağlamalarına yardımcı olacak

tuzakları çalıştırmakta ve on milyonlarca spam ve

bilgileri sunmak amacıyla çeşitli araştırma ekiplerimizin

phishing saldırısını günlük olarak izlemekte; saldırıları,

dile getirdiği en önemli tehditler bakımından geçen yılı,

yolsuzluk eylemlerini ve marka istismarını tespit etmek

yıllık olarak özetleyen IBM X-Force Tehdit İstihbarat

için milyarlarca web sayfasını ve görüntüyü

Endeksini yayınlamaktadır.

analiz etmektedir.

Bu raporda sunulan veriler ve iç görüler IBM Security’nin
yönettiği güvenlik hizmetlerinden, olay müdahale
hizmetlerinden, penetrasyon test görevlerinden ve
güvenlik açığı yönetim hizmetlerinden elde edilmektedir.
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X-Force Olaylara Müdahale ve İstihbarat Hizmetleri (IRIS), geçen yılın
IBM Security yazılımları ve güvenlik hizmetleri analizlerini derledi.
Bu derleme sonucunda, 2019’da eski tehditlerin yeni yollarla
kullanılmaya başlanarak tekrar ortaya çıktığı görüldü.
— X-Force verilerine göre, 2019 yılında operasyonel

— X-Force’un küresel spam hareketliliği analizi,

teknolojiyi (OT) hedefleyen olayların %2000 artması,

spam e-postaların özellikle sadece şu iki VCE’ye

2020 yılında endüstriyel sistemleri hedef alan tehdit

odaklanarak sınırlı bir zafiyet alt kümesini kullanmaya

faktörlerine yönelik ilginin de artmasına yol açacak.

devam ettiğini gösteriyor: 2017-0199 ve 2017-11882.
Bunların ikisi de, tehdit eylemcilerinin spam saldırıları

— 2019 yılında 8,5 milyonun üzerinde kayıtta güvenlik
açığı meydana geldi. Bu rakam, 2018 yılında

yoluyla istismar etmeye çalıştıkları zafiyetlerin
yaklaşık %90’ını oluşturan, yamalanmış açıklardır.

kaydedilen rekor sayısına göre %200 daha fazla.
Bu önemli artışın en büyük sorumlusu olarak

— 2019 yılında Finans Hizmetleri, en fazla hedef

kurum içinde kasıtsız yapılan hatalar gösteriliyor.

alınan sektör olarak yerini korusa da, sektöre

Sunucuların yanlış yapılandırılması (herkesin

özgü hedeflendirme bakımından saldırganların

erişimine açık bulut depolama, güvenliği bulunmayan

önceliklerinde bir kayma görüldü ve Perakende,

bulut veritabanları, düzgün şekilde güvenliği

Medya, Eğitim ve Devlet sektörleri en çok hedef alınan

sağlanmamış rsync yedeklemeleri veya açık internete

sektörler küresel grafiğinde yukarılara yükseldi.

bağlı ağ alanı depolama cihazları dahil) nedeniyle
savunmasız kalan kayıtlar 2019 yılında güvenlik açığı
yaşanan kayıtların %86’sını oluşturuyor.

— X-Force Tehdit İstihbarat Endeksinde bu yıl ilk kez
yer verilen bir konu ise, coğrafi merkezli iç görüler,
yani dünya çapında gözlemlenen eğilimlerden

— Kötücül yazılım dağılımı 2019 yılında değişim

verilerin sunulması. IBM Security, tüm coğrafyaları

gösterdi ve tehdit oyuncuları fidye yazılımlara ve

hedef alan çok sayıda saldırganı takip etmeyi

botnet oluşturmaya döndü. 2019 yılı boyunca

sürdürüyor ve bu raporda, her bir bölgeyi hedefleyen

X-Force IRIS, 12 farklı ülkede, 5 farklı kıtada

önemli saldırganlar, 2019 yılında gözlenen saldırılar

ve 13 farklı sektörde fidye yazılım girişimlerine

ve 2020 yılında siber güvenlik için önemli olabilecek

müdahalede bulundu. Ayrıca, yıkıcı kötücül yazılım

tarihler ele alınıyor.

eylemleri, muhtemelen afet niteliğinde etkiye sahip
bu kötücül yazılım eğiliminin artan bir tehdit olarak
varlığını sürdüreceğine işaret ediyor.
— 2019 yılında X-Force IRIS müdahalelerinde görülen
en önemli ilk üç bulaştırma yöntemini, çok yakın

Bu yıllık raporun aşağıdaki bölümlerinde

aralıklarla, sırasıyla şunlar oluşturuyor: Phishing

2019 yılındaki en önemli eğilimlerin

(%31), Tarama ve İstismar (%30) ve Çalınan Kimlik

üzerinden geçilmekte ve bunları nelerin

Bilgileri (%29). Phishing, 2018 yılındaki toplam

şekillendirdiği incelenmektedir.

vakaların yaklaşık yarısını oluştururken, 2019 yılında
üçte birin altına düştü. Onun aksine, zafiyetlerin
taranması ve istismar edilmesi ise 2018 yılında tüm
vakaların sadece %8’ini oluştururken 2019’da tüm
vakaların neredeyse üçte birine yükseldi.
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Hedefleme ve İlk Bulaştırma Yolları

Şekil 1:

Operasyonel teknoloji (OT) saldırı eğilimleri
Aylık OT saldırı hacmi, 2016-2019 yılları karşılaştırması (Kaynak: IBM X-Force)

Oca.

Şub.

2016

Mar.

2017

Nis.

2018

May.

Haz.

Tem.

Ağu.

Eyl.

Eki.

Kas.

2019

Operasyonel Teknoloji (OT) Altyapılarının Hedef
Alınmasında Patlayıcı Artış
IBM X-Force verileri, tehdit eylemcilerinin Endüstriyel

Gözlenen saldırıların çoğu SCADA ve ICS donanım

Kontrol Sistemlerini (ICS) ve benzer Operasyonel

bileşenleri dahilinde bilinen bir zafiyet kombinasyonu

Teknoloji (OT) varlıklarını hedeflediği olayların 2018

ve ICS hedeflerine karşı kaba kuvvetle giriş taktikleri

yılından bu yana %2000 arttığını gösteriyor. Hatta 2019

kullanılarak parola püskürtme saldırıları çevresinde

yılında OT varlıklarını hedef alan olayların sayısı ondan

odaklanıyordu.

önceki üç yılda gözlenen eylem hacminden daha büyüktü.
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ICS saldırılarına odaklı, rapor edilen eylemlerden

Şekil 1’de gösterilen ICS ağı saldırısı eğiliminde

bazıları bilinen iki tehdit eylemcisiyle ilişkilendirildi

Ekim 2019’un başından itibaren bir azalma eğilimi

ve telemetrimizde gözlemlediğimiz saldırı zaman

görülse de X-Force, çeşitli tehdit eylemcilerinin

çizgisindeki artış ile örtüştü. Bu iki özel saldırı akınları,

dünya çapındaki endüstriyel ağlara karşı yeni

ICS hedeflerine yönelik saldırılarını artırdıkları

saldırılar planlaması ve başlatması nedeniyle OT/ICS

bildirilen Xenotime grubu ile IBM Hive0016 (APT33)

hedeflerine yönelik saldırıların 2020 yılında da artmaya

tarafından gerçekleştirildi.

devam etmesini beklemektedir. 2019 yılında 200’den
fazla ICS ile ilgili CVE yayınlanmış olmakla birlikte,

Bilişim altyapısı ile OT arasındaki Programlanabilir

IBM X-Force’un zafiyet veritabanı, ICS’e yönelik tehditlerin

Mantık Kontrolörleri (PLC’ler) ve ICS gibi örtüşen

2020 yılında artma devam edeceğini gösteriyor.

noktalar, bu tür hibrit altyapıları kullanan kuruluşlar
için 2019 yılında risk sunmaya devam etti.
IT/OT altyapılarının birbirine yaklaşması, IT ihlallerinin
fiziksel varlıkları kumanda eden OT cihazlarını
hedeflemesini sağlıyor ve bu durum, düzelme
maliyetini önemli oranda artırabiliyor. Örneğin
2019 yılında IBM X-Force IRIS, bir küresel imalat
şirketindeki bir ihlale müdahalede bulunulmasına
yardım etti. Burada, bir bilişim sistemine bulaşan
fidye yazılım daha sonra çevresel olarak ilerleyerek
OT altyapısına ulaşmış ve tesisin faaliyetlerinde
durmaya sebep olmuştu. Saldırı, hem şirketin kendi

X-Force, çeşitli tehdit eylemcilerinin
dünya çapındaki endüstriyel ağlara
yeni saldırılar planlaması ve başlatması
nedeniyle ICS hedeflerine yönelik
saldırıların 2020 yılında artmaya
devam etmesini beklemektedir.

operasyonlarını etkiledi hem de küresel pazarlarda
dalgalanma etkisine yol açtı.
2019 yılı boyunca müşterilerimize sunulan X-Force
IRIS güvenlik değerlendirmeleri, çoğu zaman eski
yazılım ve donanımların kullanıldığı OT sistemlerinin
zayıf yönlerini ortaya koydu. Uzun süredir herkesçe
bilinir hale gelmiş eski zafiyetlerle dolu olan ve artık
yamalanamayan üretim sistemlerinin kullanmaya
devam edilmesi halinde, OT sistemleri, internetle
bağlantıları bulunmasa bile yamasız durumdayken
kolay birer av olabilmektedir. Çevresel yayılım
hareketlerinde, bir saldırgan kendisine bir giriş
kapısı bulduktan sonra bu sistemlere ağın içinden
erişebilmekte ve nispeten basit istismar teknikleriyle
bunlara zarar verebilmektedir.
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İhlal edilen kayıtların sayısı 2019 yılında önemli bir
sıçrama kaydetti ve 2018 yılına göre üç katın üzerinde
artışla 8,5 milyardan fazla kayıt ifşa oldu. Bu önemli
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2019 kayıt ihlalleri

8,5 milyar

artışın bir numaralı sebebi, yapılandırma hatalarının
önceki yıla göre neredeyse on kat artmasına bağlı
olarak kayıtların ifşa edilmesiydi. Bu tür kayıtlar,
2019 yılında ifşa edilen toplam kayıtların %86’sını
oluşturuyordu. Bu, 2018 yılında toplam kayıtların
yarısından da az paya sahip olan ve 2017 yılına
göre %52'lik düşüş gösteren kaydettiğimiz yanlış
yapılandırmalara bağlı ifşa edilen kayıt sayısına göre
güçlü bir sapmaya işaret ediyor.
Ancak önemli bir nokta olarak, toplam yanlış
yapılandırma olaylarının sayısında ise 2019 yılında,
önceki yıla göre %14 düşüş meydana geldi. Bu durum,
2019 yılında bir yanlış yapılandırma ihlali meydana
geldiğinde etkilenen kayıt sayısının önemli oranda
daha fazla olduğunu gösteriyor. 100 milyondan fazla
kayıt içeren ihlallerin neredeyse dörtte üçü yanlış
yapılandırma vakalarından kaynaklandı. Meslek
Hizmetleri sektöründe meydana gelen bu yanlış
yapılandırma vakalarından ikisinde ifşa edilen kayıt
sayısı her bir vaka için milyarlara ulaştı.
Sektörler genelinde kaydedilen kayıt miktarındaki bu
önemli artış, tipik olarak ana hedef kabul edilmeyen
sektörlerde bile kuruluşların veri ihlalleri ile ilgili
risklerinin arttığını vurguluyor.
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Şekil 2:

Tüketici saldırılarına karşı kurumsal IoT saldırıları
2019 yılında aylık tüketici hacmine karşı kurumsal IoT saldırıları (Kaynak: IBM X-Force)

Oca.

Tüketici

Şub.

Mar.

Nis.

May.

Haz.

Tem.

Ağu.

Eyl.

Eki.

Kas.

İşletme

Nesnelerin İnterneti Cihazları Saldırılarında
Kurumsal Tesisler Hedef Alınıyor
38 milyarın üzerinde cihazın 2020 yılında internete
bağlanması beklenirken, Nesnelerin İnterneti (IoT)
tehditlerinin görünümü de, nispeten basit kötücül
yazılımlar ve otomatik, çoğu zaman betik olarak
yazılmış saldırıları kullanarak hem tüketicileri hem de
kurumsal seviyedeki operasyonları etkileyebilen tehdit
eğilimlerinden birine dönüşüyor.
IoT cihazlarına virüs bulaştırma amacıyla kullanılan
kötü niyetli kod alanında, IBM X-Force araştırması
2019 yılında çok sayıda Mirai kötücül yazılım
saldırısının tüketici elektroniklerini hedeflemektense,
2018 yılında gözlemlemediğimiz bir faaliyet olan
kurumsal düzeydeki donanımları hedeflemeye kaydığını
göstermiştir. Saldırganlar tarafından ele geçirilen, ağ
erişimine sahip cihazlar kurum içinde tutunacak zemin
oluşturmaya yönelik muhtemel girişimlerde bir tutunma
noktası olarak kullanılabilmektedir.
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Mirai, büyük sayılarda IoT cihazına bulaşıp, bu
cihazları dağıtık hizmet aksatma (DDoS) saldırılarında
kullanmak suretiyle kitlesel imhaya yol açmak
amacıyla 2016 yılından bu yana çok sayıda saldırgan
tarafından kullanılan yaygın bir IoT kötücül yazılımıdır.
2019 yılındaki saldırılara ilişkin analizimizde, Mirai
kötücül yazılımının kullanıldığı TTP’lerin 2018 yılına
göre önemli bir değişim geçirdiğini ve 2019 yılında,
tüketici elektronik cihazlarının yanı sıra kurumsal
donanımları hedeflediğini tespit ettik.
2019 yılında IoT cihazlarını etkileyen saldırılara
baktığımızda, çeşitli IoT cihazı türlerini hedefleyen
zararlı yükleri indirme talimatlarını içeren komut
püskürtme (CMDi) saldırılarının yaygın bir şekilde
kullanıldığını gördük. Bu püskürtme saldırılarının
çoğu, cihazları kitlesel olarak tarayarak etkileme
teşebbüsünde bulunan betikler tarafından
otomatikleştirilmektedir. Hedeflenen IoT cihazının bu
püskürtme saldırılarına maruz kalması halinde yük,
indirilir ve çalıştırılır, cihazı etkili bir şekilde büyük bir
IoT botnetinin içine çeker. Bu saldırıların en sık başarıya
ulaştığı cihazlar arasında basit bir sözlük saldırısıyla
kolayca tahmin edilebilen zayıf veya varsayılan
parolaların kullanıldığı IoT cihazları yer almaktadır.
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Şekil 3:

En önemli ilk erişim yöntemleri
2019 yılında en çok görülen ilk altı saldırı yönteminin dağılımı; gösterilen altı erişim yönteminin yüzdeleri olarak (Kaynak: IBM X-Force)

%31

Phishing

%30

Tasama ve istismar

Kimlik bilgilerinin
izinsiz kullanımı

%29

Kaba kuvvet saldırısı

%6

%2

Mobil cihaz istismarı

Watering hole
(suyun başı)

%1

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

2019 Saldırılarında İlk Erişim
Yöntemlerinde Lider Phishing
IBM X-Force IRIS’in kapsamlı olay müdahale
yetenekleri saldırgan yöntemleri ve motivasyonları
hakkında değerli iç görü sağlamaktadır.
Phishing, %31 ile 2019 yılında ilk erişim için en
sık kullanılan yöntem oldu, ancak 2018 yılındaki
neredeyse %50'lik kullanım oranına göre düşüş
gösterdi.1
				

1 2019 X-Force Tehdit İstihbarat Endeksinde, X-Force IRIS tarafından analiz edilen saldırıların yaklaşık üçte birinin, yani %29’unun phishing e-postaları üzerinden güvenlik
açığı saldırılarını içerdiği belirtiliyor. Başka pek çok olayın meydana geldiğini gösteren yeni kanıtların yayıma hazırlama tarihi sonrasında ortaya çıkması nedeniyle bu rakam
daha sonra 2018 yılı için %44 olarak düzeltildi.
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2019 yılında en çok öne çıkan, saldırganların
giderek daha fazla oranda hedef çevrelerini istismar
edebilecekleri açıklar bakımından taramaya başlaması
oldu. Olaylara müdahale eden ekipler, olayların
%30’unda bu tekniğin kullanıldığını tespit etti. Bu oran,
önceki yılda sadece %8 olan orana göre önemli bir
artışa işaret ediyor.
IBM X-Force'un genel olarak açıklanmış 150.000’den
fazla zafiyeti izlediği dikkate alındığında, tehdit oluşturan
saldırganlar neleri tarayarak istismar edecekleri
konusunda pek çok seçeneğe sahipler. Sofistike
düşmanlar, bilinen istismarların daha sık meydana
gelmesine güvenerek ve bu istismarların kendilerine, yeni
TTP’ler tasarlamak amacıyla kaynak geliştirmek zorunda
kalmadan hedeflerinde tutunacak bir yer sağlaması
nedeniyle sıfır gün saldırıları geliştirebilir, en iyi silahlarını
en ağır şekilde savunulan ağlara saklayabilirler. Ayrıca
saldırganlar, kendisi için bir süredir yamaların bulunduğu
açıklar için bile kurumların yama uygulamalarını güncel
tutmamasından yararlanabilirler. Örneğin, WannaCry
enfeksiyonu olayları, ilk enfeksiyondan bu yana iki yıl
geçmesine ve yamanın (MS17-010) giderek daha yaygın
bir şekilde bulunmasına rağmen hâlâ görülüyor.

Kaba kuvvet saldırıları, geçen yıla göre önemli bir
düşüşle tüm vakalar arasında %6 paya sahip olarak
dördüncü sıraya gerilerken, onu %2 ile, hedeflenen
kuruluşlara ilk erişim noktası olarak BYOD cihazları
takip etti.
X-Force araştırmacıları, Haziran ve Temmuz
2019’da tehdit oyuncusu faaliyetlerinde önemli bir
artış gözlemlerken, tüm saldırı çeşitlerinde toplam
olay sayıları o noktaya kadar tırmanış gösterdi.
Hareketlilikteki bu ani artışın nedeni bilinmezken, yaz
ayları spam bakımından da daha aktif görünüyor ve
2019 yılının en yüksek spam hacmi Ağustos ayında
kaydedildi. Saldırganların daha fazla iz bırakması
ya da daha kolay tespit edilir hale gelmesi, ya da
saldırganların önemli miktarda eyleme yol açan
taktiklerinde veya araçlarında değişiklik yapması bu
duruma sebep vermiş olabilir. Kısa vadedeki ani eylem
artışlarının, pazara yeni saldırganların girmesinden
kaynaklanması pek olası değildir, çünkü bu tür yeni
girişlerin geçici bir artış yerine süreklilik arz eden bir
artış oluşturması beklenir.

Saldırganların hedef kuruluşlara erişmek için önceden
elde ettikleri kimlik bilgilerini kullandığı, çalıntı kimlik
bilgileri kullanımı da %29 ile, üçte bire yaklaştı. Bu
kimlik bilgileri çoğu zaman bir üçüncü şahıs sitesinden
çalınabiliyor ya da hedeflenen kuruluşa karşı bir
phishing teşebbüsüyle elde edilebiliyor. Saldırganlar,
çalınan kimlik bilgilerini meşru trafik ile harmanlayarak
kullanabiliyor, böylece algılanmalarını daha da güç
hale getiriyorlar.
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Yıkıcı Kötücül Yazılım Saldırılarında
Çarpıcı Artış
IBM X-Force IRIS soruşturmaları, yıkıcı kötücül
yazılım saldırılarının daha sık hale geldiğini ve 2019 yılı
boyunca hem coğrafya hem de kapsam bakımından
arttığını gösteriyor.
Hem siber suçlular hem de ulus devlet oyuncuları
tarafından kullanılan yıkıcı kötücül yazılımlar, etkilenen
sistemleri kullanılamaz hale getiren ve yeniden
yapılandırılmasını güçleştiren kötü amaçlı yazılımlardır.
Çoğu yıkıcı kötü amaçlı değişkenler, işletim sisteminin
çalışma kabiliyeti için kritik önem taşıyan dosyaların
silinmesi veya üzerlerine yazılması yoluyla yıkıma yol
açmaktadır. Birkaç durumda, yıkıcı kötücül yazılımlar,
endüstriyel ekipmanların bozulmalarına yol açmak
için bunlara özelleştirilmiş mesaj gönderebilmektedir.
Yıkıcı kötücül yazılım tanımımıza, makinelerden verileri
silebilen veya bir makinedeki verileri geri alınamayacak
şekilde şifreleyen fidye yazılımları dahildir.
2018 yılının ikinci yarısıyla 2019 yılının ikinci yarısı
arasında X-Force IRIS, bir önceki yıl ile aynı sayıda
yıkıcı saldırıya müdahalede bulunmuştur; bu durum,
potansiyel olarak yıkıcı etkiye sahip kötücül yazılım

Yıkıcı saldırıların, bir veri ihlali ortalama
maliyetinin 60 katından daha fazla olan
ortalama 236 milyon USD maliyete yol
açtığı tahmin ediliyor.

eğiliminin kurumlar için risk oluşturmayı sürdürdüğünü
vurgulamaktadır.
Geçmişte, yıkıcı saldırılar genel olarak ulus devlet
düşmanlarından geliyordu. Ancak, saldırılarında yıkıcı
öğeler kullanarak maddi çıkar güden fidye yazılımı
olaylarının arttığını, LockerGoga ve MegaCortex
gibi saldırı değişkenlerinin yıkıcı saldırılarda 2018
yılının sonlarıyla 2019 yılının başlarından itibaren
kullanıldığını görmekteyiz.
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2019 yılının sonlarında X-Force IRIS, ZeroCleare adını
verdiğimiz yeni bir yıkıcı kötücül yazılım keşfetti. Bu
silme yazılımı, Ortadoğu’daki enerji sektörünü hedef
aldı ve IBM, bunu İran’a bağlı APT grubu ITG13'ün2ya
da diğer adıyla APT34/OilRig’in yaptığını tespit etti.
X-Force IRIS, yıkıcı bir kötücül yazılım saldırısının
şirketlere maliyetinin özellikle yüksek olabileceğini,
büyük çok uluslu şirketlerin olay başına ortalama
239 milyon USD maliyet ile karşılaşabileceğini tahmin
ediyor. Bu tahmini maliyet, Ponemon Institute’ün
hesapladığı 2019 yılındaki veri ihlali maliyetine göre
60 kattan fazla daha yüksek. Verileri çalan veya ifşa
eden veri ihlallerinin aksine, yıkıcı saldırılarda, kurban
kuruluşun ağlarındaki cihazların en az dörtte üçü
yıkıma uğruyor.

2 ITG, IBM Tehdit Grubu anlamına gelmektedir, bu terim, En Sık Hedeflenen Sektörler kısmında daha ayrıntılı açıklanmaktadır. X-Force, ITG adının yanına parentez içinde tehdit
gruplarının sıra isimlerinin belirtildiği bir ITG adlandırması kullanmaktadır.
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Fidye Yazılımları ve Kripto Madenciliği 2019 Yılında Yoğun
Kötücül yazılım değişkenlerinin ve kötücül yazılımların
kullanıldığı saldırıların sayıları yıl boyunca iniş çıkışlar
göstermektedir, ancak bununla birlikte, öncelik
verilmesi gereken tehdit türlerinin incelenmesi

2019 yılının 4. çeyreğinde, 2018 yılının
4. çeyreğine kıyasla fidye yazılım
girişimlerinde %67 artış meydana geldi.

kuruluşlara, risklerini daha iyi yönetmelerinde yardımcı
olabilir.
2019 yılının ilk yarısında gözlemlediğimiz saldırıların
yaklaşık %19’u fidye yazılım olaylarıyla ilgiliydi.
2018 yılının ikinci yarısında ise bunlar, tüm
saldırıların sadece %10’unu oluşturuyordu. 2019
yılının 4. çeyreğinde, önceki yılın 4. çeyreğiyle
karşılaştırıldığında fidye yazılım eylemlerinde %67
oranıdna bir artış görüldü. 2019 yılı boyunca X-Force
IRIS, 12 farklı ülkede, 5 farklı kıtada ve 13 farklı
sektörde fidye yazılım girişimlerine müdahalede
bulundu.
Bu artış, saldırgan sayısının ve 2019 yılında çeşitli
kuruluşlara karşı düzenlenen saldırıların sayısının
artırılmasına bağlanabilir. Özellikle fidye yazılım
saldırılarıyla karşılaşan belediye ve kamu kuruluşları
ile yerel devlet kurumları ve sağlık kurumları öne çıktı.
Bu tür kuruluşlara yapılan saldırılar çoğu zaman, onları
tepkide bulunamayacakları şekilde hazırlıksız yakaladı;
büyük olasılıkla fidye ödemek zorunda kaldılar ve bazı
durumlarda, kamu güvenliği ve insan hayatına karşı oluşan
tehditi ortadan kaldırmak için büyük bir strese girdiler.
X-Force verileri, bazı fidye yazılım saldırılarında, 2019
yılında en öne çıkan saldırı yönteminin, ağ geneline
yayılmak için Windows Server Message Block (SMB)
prokolündeki açıkları istismar etmeye yöneldiğini
gösteriyor. Daha önce WannaCry saldırılarında
kullanılan bu taktik, gözlenen saldırı teşebbüslerinin
%80’den fazlasını oluşturdu.
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Kötücül spam/PowerShell
betiğiyle phishing
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Emotet/Trickbot
enfeksiyonu

PSExec/WMI
yanal hareketi

Fidye yazılım saldırısı

Şekil 4:

Çok aşamalı fidye yazılımı bulaştırma
Çok aşamalı bir bulaştırma rutini üzerinden fidye yazılım saldırısı (Kaynak: IBM X-Force)

Kötücül spam/PowerShell
betiğiyle phishing

Emotet/Trickbot
enfeksiyonu

PSExec/WMI
yanal hareketi

Fidye yazılım saldırısı

SMB protokolünün savunmasız kalan sürümlerine

Fidye yazılımlar, 2019 yılında artış gösteren tek

yönelik saldırılar otomatikleştirilebilmekte, böylece tek

kötücül yazılım türü değildi. 2019 yılında son derece

saldırıda mümkün olduğunca çok sistemi etkilemeye

rağbet gören başka bir kötücül yazılım türü ise kripto

çalışan saldırganların girişimlerini ve başarıya

para birimi madencilik kodu oldu.

ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır.
X-Force telemetrisi uyarınca kripto madenciliği
Saldırganlar ayrıca çoğu zaman hedeflenen bir

eylemleri 2019 yılı ortalarında eşi görülmemiş

sistemde fidye yazılımları çalıştırmak için Emotet

seviyelere tırmandı; Haziran ayındaki eylem hacmi,

ve TrickBot gibi emtia indirme programları kullandı.

yılın geri kalanındaki diğer tüm kripto madenciliğinin

Bu teknik çoğu zaman, PowerShell’in kötücül yazılımı

tamamını neredeyse aştı.

indirmesi ve PSExec ya da Windows Management
Instrumentation (WMI) gibi tespit edilmesi daha

Kötücül yazılım eğilimleri botnetleri işletenlerin

zor olabilen yerleşik işlevleri kullanarak yaymasını

gerekçelerine ve kaynaklarına göre artıp azalmakla

sağlamakta kullanıldı.

birlikte, o dönemdeki sıçrama kötücül yazılım
madencileri tarafından sıkça kullanılan bir kripto para

Saldırganlar, fidye yazılımla doğrudan bir darbe

birimi olan Monero'nun değerinin üçe katlanmasıyla

yerine kullanıcılara virüs bulaştırmak için çok sayıda

ilgili olabilir.

aşamayı kullanıyor, böylece saldırı üzerinde daha iyi
kontrole sahip olabiliyor, denetimleri ve algılamaları
savuşturabiliyor ve kurbanları ödemeye teşvik etmek
için yeterli cihazları kapsayacak bir fidye yazılım
operasyonunun tohumlarını ekebiliyorlar. Sabır
ve planlamaya yaptıkları yatırımın getirisi büyük
oluyor: beş ay içinde Ryuk saldırıları, bu suç çetesine
3,7 milyon USD’den fazla getiri sağladı. Başka bir
durumda, ABD’deki huzurevlerine yapılan bir saldırıda
Ryuk operatörleri 14 milyon USD fidye talep etti.
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Şekil 5:

Kötü yazılım genetik kod inovasyonu
Kategoriye göre yeni (önceden gözlenmemiş) kod yüzdesi, 2018-2019 (Kaynak: Intezer)
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%36
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%33

%29
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%23
%20

%11
%10

%8

%0
Bankacılık Truva Atı
2018

Botnet

Kripto madenci

Fidye yazılım

2019

2019 Yılının En Büyük Yenilikçileri
Kötücül Yazılım Kodu Evrimi
Yeni kötücül yaılım değişkenlerinin algılanmasında
X-Force ile önceki işbirliğine dayanan Intezer,
kötücül yazılım “inovasyonunu” ölçmek amacıyla
kod benzerliklerini ve kodların tekrar kullanımını
tespit etmek için tüm yazılım kodunun genetik
kökenlerini açığa çıkartan genetik kötücül yazılım
analiz teknolojisini kullandı. Bu inovasyon ölçümü,
saldırganların yeni kod geliştirmeye ne kadar yatırım
yaptıklarını gösteriyor ve saldırganların, tehdit
yeteneklerini genişletrirken algılama işlemlerini
atlatma arayışında olduğunu gösteriyor.

Raporun bu bölümü, IBM X-Force ve Intezer
araştırmacılarının işbirliğiyle hazırlanmıştır.
Intezer, kötü yazılmların ikili kodları
üzerinde genetik analizler yürütmektedir.

Intezer’in verileri, 2019 yılında saldırganların esasen
bankacılık Truva Atlarının ve fidye yazılımlarının kod
temelini geliştirmeye ve evriltmeye odaklandığını,
bu arada kripto madencilik ırkları oluşturmak ve
bunları çeşitlendirmek için yüksek düzeyde çaba
gösterdiklerini ortaya koymaktadır.
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2019 yılında bankacılık Truva Atları, en yüksek
düzeyde yeni koda (%45) sahip olurken, onu fidye
yazılımlar (%36) takip etti. Geçmişte IBM,
kötücül yazılım türlerine yönelik saldırgan ilgisinin ve
yatırımının kurumsal kullanıcılara karşı etkili olduğunu
gördü; bu durum, sözü edilen kötücül yazılım türlerinin
2020 yılında işletmeleri hedef alabileceğinin ipucunu
veriyor. Bankacılık Truva Atı ve fidye yazılımı operatörleri
bunlarda sürekli olarak değişiklik yapmadıkları takdirde,
bu kötücül yazılımlar daha hızlı algılanacağı ve saldırıların
yatırım getirisi zamanla azalacağı için faaliyetlerini
sürdüremez hale gelirler.

Bölüm 3

2019 yılında saldırganlar bankacılık
Truva Atlarının ve fidye yazılımlarının
kod tabanını geliştirmeye ve evriltmeye
odaklandı.

Kripto madencilerin inovasyonlarında 2019 yılında
bir düşüş görüldü, ancak madencilik eylemlerinin
hacmi yine de yüksekti ve saldırganların, yeni kripto
madencilik sürümleri geliştirmeyi sürdürdüğünü ancak
giderek daha fazla oranda önceki kodları kullanmaya
yöneldiklerini gösterdi. IBM’in deneyimlerine göre
bu basit kötücül yazılım kodları çoğu zaman, örneğin
XMRig gibi zararsız atalarına dayanmaktadırlar ve
bunların, kripto paraları yasadışı bir şekilde ele
geçirmek için değiştirilmiş türleridir. Nesneletrn
interneti cihazlarından kripto paraların toplanması
için ya da başka bir uç nokta olarak, CPU gücünün
küçük cihazlara ve kişisel bilgisayarlara göre daha
yüksek olduğu sunucuların etki altına alınması
gibi farklı amaçlar için yeni madencilik kodları
da yazılmıştır.
Onun aksine, soysal botnet kötü yazılımlarında (%11)
yıldan yıla daha az kod inovasyonu yapılmıştır ve
bu durum, onun yeteneklerini değiştirmeye daha
az yatırım yapıldığını göstermektedir. IBM, bu tür
kodların kullanıcılara spam veya kötücül reklamlar
yoluyla ulaştırıldığını gözlemlemiştir. Soysal botnet
kötücül yazılımının ana rolü, etkilenen bir cihazda
tutunabilecek bir yer edinmektir, ancak işlevleri
en düşük düzeydedir; bu durum, neden bunlarda
daha yüksek bir kod evrim düzeyinin görülmediğini
açıklayabilmektedir.
2020 yılında bu kod inovasyonu eğilimleri, kodların
sürekli geliştirilmesi için yapılan yatırım nedeniyle
tespit edilmesi ve önlenmesi daha çok zahmet
gerektirecek olan kötücül yazılım türlerinin bir
göstergesi olabilir.
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Şekil 6:

En önemli bankacılık Truva Atı aileleri
2019 yılında en çok görülen bankacılık Truva Ati ailelerinin dökümü; gösterilen dokuz Truva Atı ailesinin yüzdeleri olarak (Kaynak: IBM X-Force)
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Bankacılık Truva Atları ve Fidye Yazılımları –
Sürekli Kötüleşen Tehlikeli Bir İzdivaç
Mali kötücül yazılım alanı, on yıldan biraz daha

2019 yılı için bu kategorideki en aktif Truva Atı

önce, sibersuç dünyasında genel olarak yayılan ilk

ailelerinin şeması, 2018 yılı özeti için hazırladığımıza

ticari bankacılık Truva Atı Zeus Trojan gibi kötücül

benzerlik gösteriyor. TrickBot, Gozi ve Ramnit ilk

yazılımların yükselişiyle genel bir sorun haline geldi.

üçteki yerlerini koruyor. Bu Truva Atları, başka siber

2019 mali suç ortamına bakıldığında, en büyük

suç eylemcilerine hizmet olarak botnet programları

bankacılık Truva Atı çetelerinin faaliyetlerini artırdıkları

ve istismar edilen varlıklar üzerinden dağıtım gibi

görülmektedir: bu kötücül yazılım botnetleri,

değişik iş modelleri sunan organize gruplar tarafından

hedeflenen, yüksek getirili fidye yazılım saldırılarının

işletiliyor.

kapılarını açmak için giderek daha fazla kullanılıyor.
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TrickBot’u işleten çete, 2019 yılında siber suç alanında açık

Ayrıca, 2019 yılı sonuna ilişkin raporlara göre eskiden

arayla en faal suç yazılımı grubu oldu. Bu değerlendirmede,

kitlesel olarak banka kartı verilerini çalmaya odaklanan

etkinlikler şu tür çeşitli yönlere göre ifade edilmiştir:

ITG08, (FIN6) artık TTP’lerini çeşitlendiriyor. Şimdiki
amacı kurumsal ağlara fidye yazılımlar yerleştirmek.

—

Kod güncellemeleri ve yamalarının sıklığı

Çalınan kart verilerini biriktirmek ve sonra satmak

(kod, sürüm ve özellik evrimi)

ya da kullanmak zaman alabilmekte ve getiri elde

—

Bulaştırma saldırılarının sıklığı ve ölçeği

—

Saldırı eylemlerinin sıklığı ve hacmi

2019 yılında yüksek getirili fidye yazılm saldırılarıyla

etmesi zahmetli olabilmektedir; buna karşın fidye
yazılım saldırısı, bir hamlede milyonlarca dolar
getirme potansiyeline sahiptir. Bu durum, daha çok
sayıda çetenin yönlerini fidye yazılım ve siber haraca
yöneltmesine neden olmaktadır.

manşetleri süsleyen çeteler, aynı zamanda 2015
yılında siber suç alanına yüksek getirili para transferi
dolandırıcılığını tanıtan çetelerdi. Bir bakıma, temel
stratejileri aynı, sadece taktikleri zamanla değişti: daha
büyük bir ganimet için işletmeleri hedefliyorlar.

Fidye yazılımlar haline getirilen bankacılık
Truva Atlarının en önemli örnekleri şunlardır:

Dridex
Önceden kullanıcı cihazlarına LokiBot’u
yaymıştı, şimdi ise kurumsal ağlara BitPaymer/
DopplePaymer’ı yayıyor.

GootKit
Kurumsal ağlara LockerGoga’yı yaydığından
şüpheleniliyor. LockerGoga, 2019 yılının
başlarında ortaya çıktı ve o zamandan beri
işletmelere yönelik felç edici saldırıların bir
parçası oldu.

QakBot
Kurumsal ağlara MegaCortex'i yerleştirmektedir.

TrickBot
Kurumsal ağlara Ryuk’u yerleştirmektedir.
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Spam ve Phishing Eğilimleri

Şekil 7:

Kötücül spam’de kullanılan en önemli zaafiyetler
2019 yılında kötücül spam eklerinde görülen en önemli açıkların dökümü, hacme göre (Kaynak: IBM X-Force)

CVE-2017-11882

CVE-2017-0199

CVE-2017-8759

CVE-2018-0802

CVE-2017-1182

Kötücül spam e-postalarının sayısı

Spam Alanında 2017 Yılı Zaafiyetleri,
2019’da da Öne Çıkıyor
IBM X-Force dünyanın her yerinde spam tuzakları
çalıştırmakta ve her gün on milyonlarca spam mesajını
ve phishing e-postasını izlemektedir. Ekiplerimiz ve
teknolojimiz, dolandırıcılık faaliyetlerini ve marka
istismarını tespit etmek için milyarlarca web sayfasını
ve görüntüyü analiz etmektedir.
X-Force’un küresel spam hareketliliği analizi, spam
e-postaların özellikle sadece şu iki VCE’ye odaklanarak
sınırlı bir zafiyet alt kümesini kullanmaya devam
ettiğini gösteriyor: 2017-0199 ve 2017-11882.
Bunların ikisi de, tehdit eylemcilerinin spam saldırıları
yoluyla istismar etmeye çalıştıkları zafiyetlerin
yaklaşık %90’ını oluşturan, yamalanmış açıklardır.
Bu CVE’lerin ikisi de Microsoft Word’ü etkilemektedir
ve bubi tuzaklı bir belgeyi açmaktan başka bir işlem
gerektirmemektedir.
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Olay verilerimiz, bu iki açığın 2019 yılında saldırganlar
tarafından kullanılma sıklığının diğer her türlü
Microsoft Word uzaktan kod uygulama açığını yaklaşık
5’e 1 oranında aştığını gösteriyor.
Bu iki açıkta önemli miktarlarda spam e-postanın
kullanıldığı görülmekle birlikte, bunların kullanıcıları
istismar etmekte ne kadar başarılı olabileceklerine
ilişkin bir bulgu yoktur. Bununla birlikte, spam çoğu
zaman bir rakam oyunudur; yeterli hacme ulaşıldığında,
küçük bir başarı oranı bile saldırganların değer elde
etmesi için yeterlidir. Pek çok kullanıcı ve hatta
organizasyon, bazı konularda yama uygulamayı ihmal
edebildiği için, cihazların eski yazılım böcekleriyle
istismar edilmesi hâlâ mümkün olmaktadır.
Eski tehditlerin rağbet görmesinin pek çok nedeni
olabilir, örneğin belge üreticilerini kullanma kolaylığı
ve bunların ücretsiz olarak bulunabilmesi, etkilerinin
süreklilik göstermesi veya çeşitli zararlı yükleri
bırakmadaki kullanışlılıkları.
Eski tehditlerin kullanılmasına devam edilmesi,
kötücül faaliyetlerin uzun bir kuyruğa sahip olduğunu
ve tehditlerin, ortaya çıkartılmalarından ve bunlara
yönelik yamaların üretilmesinden uzun yıllar sonra bile
ne kadar önemli olabildiklerini göstermektedir.
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Şekil 8:

İlk 20 spam C2 barındıran ülke
2019 yılında 20 spam komut ve kontrolü barındıran ülkenin dökümü, gösterilen 20 ülkenin yüzdesi olarak (ilk 20 ülkedeki toplam C2
sunucularının oranı = %80,6) (Kaynak: IBM X-Force)
1. Amerika Birleşik Devletleri
1. Amerika Birleşik Devletleri
2. Fransa
2. Fransa
3. Hollanda
3. Hollanda
4. Rusya
4. Rusya
5. Brezilya
Brezilya
5.

%26,46
%26,46

%7,56
%7,56
%6,31
%6,31
%6,13
%6,13
%5,82
%5,82

4,05
%%
4,05

6. Almanya
Almanya
6.

3,05
%%
3,05

7. Çin
Çin
7.
8. İngiltere
İngiltere
8.

2,42
%%
2,42

9. Japonya
Japonya
9.

2,21
%%
2,21

Pakistan
10. Pakistan

1,94
%%
1,94

Hindistan
11. Hindistan

1,92
%%
1,92

12. Arjantin
Arjantin

%%
1,85
1,85

13. İtalya
İtalya

%%
1,83
1,83

14.
14. Kanada
Kanada

%%
1,63
1,63

15.
15. Kore
Kore Cumhuriyeti
Cumhuriyeti

%%
1,62
1,62
%%
1,43
1,43
%%
1,32
1,32
%1,07
%1,07
%1,05
%1,05
%0,93
%0,93

16.
16. İspanya
İspanya
17.
17. Türkiye
Türkiye
18. Litvanya
18. Litvanya
19. Endonezya
19. Endonezya
20. Singapur
20. Singapur

%0
%0

%5
%5

%10
%10

%15
%15

%20
%20

%25

%25

%30

%30

Batıda Barındırılan Spam Botnet’leri,
Tüm Dünyayı Etkiliyor
IBM X-Force’un spam botnetlere yönelik araştırmasında,

Pek çok duurmda spam botnet C2 altyapısı istismar

spam botnetlere ilişkin komut ve kontrol (C2)

edilen sunucularda barındırılıyor ve Kuzey Amerika ile

altyapısıyla bağlantılı çeşitli, coğrafyaya özgü veri

Avrupa sunucularının kullanımı, bu ülkelerin genelde

noktaları inceleniyor. Baktığımız parametrelerden biri,

daha tutarlı sunucu çalışma sürelerine sahip olduğuna

C2 botnetlerinin barındırıldığı coğrafi konum. 2019

yönelik ortak anlayışı takip ediyor. Ayrıca siber suçlular

yılında, C2’lerin temel olarak Kuzey Amerika ve Batı

saldırılarını, bu sunuculardan gelen trafik hedef

Avrupa ülkelerinde barındırıldığını, 2019 yılında

coğrafyadaki başka cihazlar ve ağlar ile etkileşime

gözlenen tüm C2 olaylarının yarısından fazlasını

girdiğinde kırmızı bayrak sallama olasılığı daha düşük

oluşturduklarını tespit ettik. Kalan C2 barındırmaları,

olan yerel kaynakların üzerinde barındırmayı tercih ediyor.

daha çok sayıda, farklı bölgeye yayılmıştı.
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Şekil 9:

Spam botnet kurbanları bakımından ilk 20 ülke
2019 yılında toplam botnet istemcileri bakımından ilk 20 ülkenin dökümü, gösterilen 20 ülkenin yüzdesi olarak (ilk 20 ülkedeki toplam
botnet istemcilerinin oranı = %69,6) (Kaynak: IBM X-Force)

%11,72
%11,72

1. Amerika
Amerika Birleşik
BirleşikDevletleri
Devletleri
1.
%6,42
%6,42

2. Hindistan
Hindistan
2.

%5,89
%5,89

Endonezya
3. Endonezya

%5,81
%5,81

Rusya
4. Rusya

%5,19
%5,19

5. Çin

%4,45
%4,45

6. İspanya
İspanya
7. Fransa
Fransa

%3,93
%3,93

8. Vietnam
Vietnam

%3,88
%3,88

9.
9. Brezilya
Brezilya

%3,87
%3,87
%2,25
%2,25

10.
10. İngiltere
İngiltere

%2,11
%2,11

11.
11. Almanya
Almanya

%2,10
%2,10

12.
12. Ukrayna
Ukrayna
13.
13. Meksika
Meksika

%1,88
%1,88
%1,87
%1,87

14.
14. Türkiye
Türkiye
15. İtalya
15. İtalya
16. Arjantin
16. Arjantin
17. Mısır
17. Mısır
18. Tayland
18. Tayland
19. Polonya
19. Polonya
20. Pakistan
20. Pakistan

%1,79
%1,79
%1,48
%1,48
%1,28
%1,28
%1,27
%1,27
%1,19
%1,19
%1,19
%1,19

%0
%0

%2
%2

%4
%4

%6
%6

%8
%8

%10
%10

%12
%12

Coğrafyaya göre Spam Kurbanları
2019 yılında spam botnetlerinin kurbanları tüm
dünyayı kapsarken, en çok kurban Amerika Birleşik
Devletleri’nde görülmüştür; onu Hindistan, Endonezya,
Rusya ve Çin takip etmiştir. Hedeflerin bu dağılımı,
spamcilerin yüksek hacimli spam saldırılarıyla
mümkün olduğunca çok alıcıya ulaşma amacıyla
uygunluk göstermektedir. Doğal olarak, nüfusun daha
fazla olduğu ülkelerde daha yüksek sayıda spam
e-posta saldırısı görülmektedir.
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Engellenen Zararlı Etki Alanları , Anonimleştirme
Hizmetlerinin Yaygınlığını Vurguluyor
Ağların çevrimiçi tehditlere karşı daha güvenli bir
durumda tutulması söz konusu olduğunda, sık görülen
bir uygulama, kullanıcıların ve varlıkların muhtemel ya
da bilinen zararlı etki alanları ile iletişime geçmekten
korunmasıdır. Riski en aza indirmek için çoğu kuruluş,
şüpheli IP adreslerini kara listeye almak için engelleme
listelerini kullanıyor. Küresel düzeyde aynı fikirle,
ücretsiz bir şekilde sunulan bir Alan Adı Sunucusu
(DNS) hizmeti, Quad9,3, her gün zararlı sitelere yönelik
ortalama 10 milyon DNS’yi engelliyor.

E-posta spamleri, en büyük sayıda
potansiyel kurbana ulaşmak için en
etkili yollardan biri olmayı sürdürüyor.

IBM Security tehdit istihbaratıyla eşgüdümlü bir Quad9
veri örneklemine göre, spam e-postada bulunan
URL’ler, şüpheli DNS taleplerinin çoğunluğunu ve 2019
yılındaki tüm taleplerin %69’unu oluşturdu. 2018
yılındaki %77’ye göre düşüşle spam URL kategorisi hâlâ
genel olarak toplam zararlı etki alanları kategorisinin
en önemli kısmını oluşturmaktadır. DNS taleplerinin
%24'ünü oluşturan anonimleştirme hizmetleri
kategorisine %8 puanlık bir düşüş atfedilebilmektedir.
Her gün on milyonlarca spam e-posta yayabilen Necurs
botneti gibi büyük spam botnetleri nedeniyle e-posta
spamı, en yüksek sayıda potansiyel kurbana ulaşmanın
en etkili yollarından biri olmayı sürdürüyor. Zararlı etki
alanları çoğu zaman fidye yazılımları, kimlik bilgisi
çalma betiklerini veya başka dolandırıcılıklara yönelik
bağlantıları dağıtma amacıyla kötücül yazılımları yayıyor
ve meşru görünerek ya da bilindik bir markayı taklit
ederek son kullanıcıyı kandırmak için tasarlanıyorlar.
Spam e-postada kötü amaçlı URL’lere bağlantı
sunulması da, maddi çıkarlar güden saldırganların
büyük çoğunluğu tarafından tercih edilen yöntem,
çünkü çok az çabayla çok geniş bir ağa ulaşmalarını
veya dolandırıcıklarına maruz kalacak kitleyi
sınırlandırmalarını mümkün kılan coğrafyaya özgü
hedeflendirme yapabilmelerini sağlıyor.
Şekil 10’daki grafikte, IBM Security tarafından 2019
yılında kaydedilen zararlı etki alanı türlerinin dağılımı
gösterilmektedir.

3 Quad9 IBM, Packet Clearing House (PCH) ve Global Cyber Alliance (GCA) arasındaki bir işbirliği yoluyla oluşturulmuş ve desteklenmiştir.
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Şekil 10:

En önemli kötücül etki alanı tehdit türlerinin dökümü, gösterilen altı türün yüzdeleri olarak, 2019 yılı (Kaynak: IBM X-Force ve Quad9)

%69,46

Spam URL’ler
%24,16

Bilgisayar suçu/korsanlık
Kötücül yazılımlar

%2,80

Anonimleştirme hizmeti

%2,29

Phishing URL’leri

%0,79

Botnet C2 sunucusu

%0,50

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

Spam URL’ler:

Phishing URL’leri:

Spam saldırılarıyla bağlantılı sitelere link veren etki

Bunlar, genellikle yetkilendirme verilerini veya diğer

alanları çoğu zaman bir rahatsızlığa yol açsalarda,

hassas bilgileri kullanıcıdan kullanıcılardan çalmak

ek suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmiş değiller

amacıyla oluşturulan, diğer meşru etki alanlarını

%80

taklit eden etki alanlarıdır

Anonimleştirme hizmetleri:

Botnet komut ve kontrolü:

Trafiğin görüntülenmesini engelleyen anonimleştirme

Botnet eylemi ile bağlantılı olan ve potansiyel

sağlayıcılarına link veren etki alanları

olarak ziyaretçileri etkileyen etki alanları

Bilgisayar suçu/korsanlık:

Kötücül yazılımlar:

Web tarayıcısı istismar betikleri barındıran siteler

Bilinen kötücül yazılımları barındıran etki alanları

gibi, suç işletiği özel olarak tespit edilen etki alanları
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Özet ve Önemli Eğilimler

Bölüm 1

Örneğin Tor gibi anonimleştirme sağlayıcıları,
kullanıcıların başka eylemcilerin işlettiği nodlar
üzerinden tarama yoluyla internet trafiği kaynaklarını
anonimleştirmelerini sağlamaktadır. Anonimleştirme
hizmetleri, kullanıcılara web tarama faaliyetlerine ilişkin
gelişmiş gizlilik sunmaya yönelik meşru bir amaç için
kullanılabilse ve çoğu zaman bunun için kullanılsa da, bu
işlem kötücül faaliyetlerin izlenmesini ve engellenmesini
daha güç veya imkânsız hale de getirebilir.
Anonimleştirme, siber suçluların izlerini örtmek için
sıkça kullandığı bir taktiktir çünkü kötücül bağlantıların
üzerini örtmek, Veri Kaybını Önleme (DLP) kurallarını
tetiklemeden verileri çalmak veya uzak sunucunun
IP’si engellenemeden önce ek kötücül yükleri çekmek
için kullanılabilir.
Kötücül DNS isteklerinin yüzde dördü bilgisayar suçu
veya blackhat hack’leme web sayfasyı olarak kategorize
edilirken, bazı suçluların web tarayıcısını istismar
etmeye, yolsuzluk hakkındaki bilgileri dağıtmaya veya
başka türlerde çevrimiçi suç işlemeye teşebbüs ettikleri
bilinmektedir. Bu sayının nispeten düşük olmasının
nedeni, muhtemelen bu bağlantıların anomimleştirme
nodları yoluyla yönlendirilmleri veya şirket vekil
sunucuları ve güvenlik duvarları tarafından algılanmaları
ve engellenmeleridir.
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Şekil 11:

Taklit edilen ilk 10 marka
2019 yılında spamlerde taklit edilen ilk 10 marka, gösterilen on markanın yüzdeleri olarak (Kaynak: IBM X-Force)

%39

Google
%17

YouTube
%15

Apple
%12

Amazon

Spotify

%5

Netflix

%5

%3

Microsoft

%2

Facebook

Instagram

%1

WhatsApp

%1

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

%45

Teknoloji, Sosyal Medya Şirketlerini
Taklit Ederek Phishing
Phishing 2019 yılında önemli bir tehdit yöntemi olmayı
sürdürdü ve X-Force verileri, phishing saldırılarında en
sık hedef alınan markaların teknoloji ve sosyal medya
platformları olduğunu gösteriyor. Hedeflenen etki alanlarını
kullanıcıların görsel olarak ayırt etmesi zor olabilmektedir
ve çoğu zaman, taklit edilen şirketin kullandığı meşru etki
alanları, tamamen oldukları gibi taklit edilir. Hakiki gibi
görünen bir internet sitesi, orijinaline yeterince yakından
benzediği takdirde kullanıcıyı, bir kötü niyetli internet
sitesine kişisel verilerini bırakmaya ikna edebilir.

Instagram ve Spotify gibi sosyal medya veya içerik akışı
sitelerini hedeflemek saldırganlara, Google ya da Amazon
hesaplarını çalmak gibi hemen para dönüştürülebilir
veriler kazandırmayabilir. Ancak saldırganlar, bireylerin
farklı hesaplarda ve hizmetlerde aynı parolaları kullanıyor
olmalarını umabilirler ve elde edilen yetkilendirme
bilgilerini, aynı kullanıcının daha değerli hesaplarına
erişmeye çalışmak için kullanacaklardır.

Bu veriler, Quad9 tarafından 2019 yılında engellenen
tüm kötü niyetli etki alanlarının analiz edilmesi
sonucunda elde edilmiştir ve IBM X-Force’un tespit
ettiği izinsiz etki alanı yerleştirmelerine dayanmaktadır.
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En Sık Hedeflenen Sektörler

Günümüzün tehdit ortamında, saldırgan motivasyonlarına göre
bazı saldırı türlerinin özellikleri, siber güvenlik risk yönetiminin bir
sektörden diğerine çok farklı görünebilmesine neden olmaktadır.
Her yıl en çok hedeflenen sektörlerin kuş bakışı bir

Grafikten anlaşılacağı üzere finans hizmetlerinin ön

görünümünü elde etmek için X-Force araştırmacıları,

sırada olması şaşırtıcı olmamakla birlikte, perakende

her sektör için gözlemlediğimiz saldırı hacimlerini

sektörü giderek saldırganların daha fazla ilgisini

sıraladı. En sık hedef alınan sektörler, olaylara

çekmektedir. Medya ve eğlence şirketleri, eğitim ve

müdahale hizmetlerimizden kaynaklı X-Force yönetimli

devlet kurumları için de aynı durum geçerlidir.

ağlar, veriler, ve iç görülerden elde edilen saldırı ve
güvenlik olayı verilerine ve aleni olarak açıklanan

Farkı veri kaynaklarına ve bu sektörlerin her biri ile

olaylara dayanılarak belirlenmiştir.

ilgili 2019 yılı bulgularımıza dayanarak, aşağıdaki
bölümler ilgli hedefleme sıklığını detaylandırmaktadır.
Bazı sektör açıklamalarında, son yıllarda sektörü

Şekil 12:

Hedeflenen ilk 10 sektör

hedeflemekte özellikle faal olan saldırganlar

Saldırı hacmine göre sıralanan ilk 10 hedeflenmiş sektör, 2019’a
karşı 2018 (Kaynak: IBM X-Force)

belirtilmiştir ancak, bu listeler tam değildir ve 2019
yılı öncesinden verileri de içermektedir. X-Force IRIS,
ulus devlet destekli ve siber suç odaklı düzinelerce

2019
sıralaması

2018
sıralaması

Değişim

Finansal Hizmetler

1

1

–

Belirsizlik ortamı içinde keşfedilen, düzenleyeni belli

Perakende

2

4

2

olmayan eylemler ve saldırılar HIVEs” eylemi dahilinde

Ulaşım

3

2

-1

izlenmektedir. Bir eylem, TTP’lerin toplanmasına,

Medya

4

6

2

Meslek Hizmetleri

5

3

-2

altyapıa, hedefe ve ustalığa göre belirlenen sıkı bir

Devlet

6

7

1

Eğitim

7

9

2

İmalat Sanayii

8

5

-3

Enerji

9

10

1

Sağlık

10

8

-2

Sektör

grubu takip etmekte ve profillerini çıkartmaktadır.

analitik eşiği geçtiğinde bir IBM Tehdit Grubuna
(ITG) dönüşür.

Şekil 12’de, 2019 yılında en çok saldırıya uğrayan
sektörler ve bunların 2018 yılı ile karşılaştırması grafik
olarak verilmektedir.
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Finans ve Sigorta
Dört yıllık çalışmaya göre Finans ve Sigorta sektörü,
2019 yılında en çok saldırılan sektör oldu. Bu
sektördeki saldırılar, saldırılan ilk 10 sektördeki tüm
saldırıların %17’sini oluşturdu.
Maddi çıkarlar güden siber suçluların mali kuruluşları
hedefleyen aktif siber saldırganların en büyük kısmını
oluşturması ve finans şirketlerinin neden bir siber
suçluyu cezbettiği açıktır: başarılı bir saldırı sonucunda
muhtemel olarak değeri milyonlara varabilecek önemli
ve hızlı bir getiri sağlayacaktır.
X-Force olay müdahale faaliyetlerinden elde edilen
veriler, çok az sayıda veri ihlalinin aleni olarak
açıklanmasına rağmen finans ve sigortanın en çok
hedeflenen sektörlerin başında geldiğini göstermektedir.
Bu durum, finans ve sigorta şirketlerinin diğer

Finans sektöründeki kuruluşları hedef alan 2019
yılındaki hakim saldırı grupları ITG03 (Lazarus),
ITG14 (FIN7) ve çeşitli Magecart grupları oldu.
TrickBot, Ursnif ve URLZone gibi Bankacılık Truva
Atları, müşterilerin hesaplarını çalarak ve onlar
üzerinden yolsuzluk yaparak bankaları zarara sokan
en önemli tehditler arasında yer aldı.

sektörlere oranla daha büyük bir saldırı hacmiyle
karşılaşma eğiliminde olduğunu, ancak tehditler
büyük olaylar dönmeden önce onları algılayarak
sınırlandırmak amacıyla daha etkili araçlara ve
süreçlere sahip olma olasılıklarının yüksek olduğunu
göstermektedir. Finans şirketleri, müdahale planlarını
test etmeye de daha yatkındır ve bir siber saldırıya karşı
hazırlanmak ve pratik yapmak amacıyla IBM Güvenlik
Komuta Merkezlerini kullanan kuruluşarın çoğunluğunu
oluşturmaktadırlar. Olaylara müdahale planlarının ve
ekiplerinin ilgili senaryolar doğrultusunda yoğun bir
şekilde test edilmesi, Ponemon Institute tarafından
hazırlanan ve IBM Security tarafından desteklenen
2019 Veri İhlalinin Maliyeti Raporu’na4 göre bir veri
ihlalinden kaynaklanan mali zararları hafifletmekte
etkili olduğunu kanıtladı. Saldırıya uğrayan kuruluşlar
arasında olaylara müdahale planlarını yoğun bir şekilde
test edenler, örneğin siber geniş ortamda,
3,92 milyon USD’lik genel ortalama veri ihlali maliyetine
göre ortalama 320.000 USD daha az kaybetti.

4 Bir Veri İhlalinin Yıllık Maliyeti Raporu Ponemon Institute tarafından hazırlanmış ve IBM tarafından desteklenmiştir.
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Perakende
2019 X-Force verilerine göre perakende sektörü,
tüm sektörler arasında en çok saldırıya uğrayan
ikinci sektör oldu. Bu sektör, ilk 10 sektördeki tüm
saldrııların %16’sından etkilenmişti. Bu sonuç, 2018
yılında dördüncü sıradaki yerine ve saldırıların %11’ine
göre önemli bir artışa işaret ediyor. Bu sektör, 2019
yılında ikinci en çok sayıda ağ saldırısıyla karşılaştı.
Perakende sektörü, X-Force IRIS verilerine ve alenen
açıklanan veri ihlali bilgilerine göre 2019 yılında ikinci
sırada yer aldı. Perakende kuruluşlarını hedefleyen en
sık türdeki saldırganlar finansal hedefleri olan siber
suçlulardır. Bu gruplar, tüketicilerin kimlik bilgilerini,
banka kartı verilerini, alışveriş geçmişini ve sadakat
programı bilgilerini ele geçirmeyi hedefler. Siber
suçlular, bu verileri genelde müşteri hesaplarını ele
geçirmek, müşterileri dolandırmak, verileri çeşitli
kimlik hırsızlığı senaryolarında tekrar değerlendirmek
için kullanır.
Siber suçluların perakendecileri hedef almak için
2019 yılında yaygın olarak kullandıkları bir saldırı
tekniği, satış noktası (POS) kötücül yazılımları ve
e-ticaret banka kartı taramacılığıydı. Bu suçların ikisi
de, fiziksel ödeme noktalarında veya çevrimiçi ödeme
noktalarında bir işlem yapılırken banka kartı bilgilerini
çalmayı amaçlıyordu.

Perakende sektörünü hedefleyen önde gelen
tehdit grupları arasında şunlar yer almaktadır:

ITG14 (FIN7)

Hive0061 (Magecart 10)

HIVE0065 (TA505)

Hive0062 (Magecart 11)

ITG08 (FIN6)

Hive0066 (Magecart 12)

Hive0038 (FIN6)

Hive0067 (FakeCDN)

Hive0040 (Cobalt Gang)

Hive0068 (GetBilling)

Hive0053 (Magecart 2)

Hive0069 (Illum Group)

Hive0054 (Magecart 3)

Hive0070 (PostEval)

Hive0055 (Magecart 4)

Hive0071 (PreMage)

Hive0056 (Magecart 5)

Hive0072 (Qoogle)

Hive0057 (Magecart 6)

Hive0073 (ReactGet)

Hive0058 (Magecart 7)

Hive0083 (Inter Skimmer)

Hive0059 (Magecart 8)

Hive0084 (MirrorThief)

Hive0060 (Magecart 9)

Hive0085 (TA561)

Özellikle Magecart çatı terimi altında toplanan bir dizi
siber suç grubu üçüncü şahıs ödeme platformlarını ve

Çevrimiçi e-ticaret kart bilgisi hırsızlarının yanı sıra,

tanınmış çevrimiçi perakendecileri hedef alıyor. Kod,

satış noktası kötücül yazılımları siber suçluların

ödeme işlemi sırasında kurbanın banka kartı bilgilerini,

fiziksel mağazalarda, POS makinelerinden ve arka uç

ilgili tedarikçinin yanı sıra siber suçlulara aktarmak için

sunucularından bir işlem sırasında veya veriler belleğe

çalıştırılıyor.

yazılırken banka kartı verilerini çalmak için kullandığı
yayın bir teknik olmayı sürdürüyor.

X-Force IRIS olaylara müdahale ekipleri, 2019 yılında
çok sayıda ihlalde bu tür saldırıları ilk elden gözlemledi ve
zararlı kod parçacıkları aslındabasit olsa da, temeldeki
platformların arka ucundaki zaafiyetin kümülatif bir
etkiye yol açabileceğini ve bu sayede suçluların
binlerce mağazayı tüm sektör genelinde aynı tekniği
kullanarak vurabildiklerini tespit etti.
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Ulaşım
Ulaşım sektörü, her ülkenin kritik altyapısının bir
parçası olarak kabul edilmektedir. Bu sektördeki
şirketler kara, deniz ve hava taşımacılığı olmak üzre üç
ulaştırma çeşidi üzerinden hen endüstriyel hizmetler
hem de tüketici hizmetleri için ekonomiye hareketlilik
kazandırmaktadır. Bu sektör, 2019 yılında üçüncü en
çok saldırılan sektör olmuştur ve saldırıların sıklığı
2018 yılında %13’ten 2019 yılında %10’a gerilemiştir.
Ulaşımın, finans ve perakendenin ardından üçüncü
sırada yer alması, ulaşım şirketlerinin işlettiği veri ve
altyapının giderek artan cazibesini vurgulamaktadır.
Bu varlıklar hem siber suçluları hem de ulus devlet
saldırganlarını cezbetmektedir. Ulaşım şirketlerinin
ellerinde tuttuğu bilgiler siber suçlular için çekici
bir hedef olmaktadır. Bu bilgiler potansiyel olarak
şahsi kimlik bilgilerini, biyografik bilgileri, pasaport
numaralarını, sadakat programı bilgilerini, ödeme kartı

Ulaşım sektörünü hedefleyen, önde gelen
tehdit grupları arasında şunlar yer almaktadır:

ITG07 (Chafer)

ITG17 (Muddywater)

ITG09 (APT40)

Hive0016 (APT33)

ITG11 (APT29)

Hive0044 (APT15)

ITG15 (Energetic Bear)

Hive0047 (Patchwork)

verilerini ve seyahat güzergah bilgilerini çermektedir.
Bu sektörde özellikle havayolu şirketleri ve
havaalanları giderek daha fazla siber suçlular ve
ulus devlet saldırgaınları tarafından, ilgi alanlarına
giren yolcuların takip edilmesi veya yolcuların kişisel
bilgilerinin dark web üzerinden satılarak paraya
dönüştürülmesi amacıyla hedef alınıyor.
Ulaşım sektöründeki siber tehditler, bir saldırının sahip
olabileceği potansiyel kinetik etki dikkate alındığında
diğer sektörlere oranla ek riskler içermektedir; insan
yaşamını riske sokabilirler ve faaliyetlerini yürütmek
için ulaşım hizmetlerine ihtiyaç duyan başka sektörlere
kademeli olarak zarar verebilirler.
Ulaşım sektörünü hedefleyen saldırgan grupları
2019 yılı boyunca çeşitlilik göstermiştir ve hem siber
suç grupları hem de ulus devlet saldırganları dünya
çapında kuruluşlara saldırılar düzenlemiştir.
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Medya ve Eğlence
X-Force’un 2019 yılı sıralamasında en fazla saldırıya
uğrayan dördüncü sektör medya sektörü olmuştur ve ilk
10 sektördeki tüm saldırıların %10’uyla karşılaşmıştır.
Medya sektörü, 2018 yılındaki %8’e göre artış
kaydetmiş ve altıncılıktan dördüncülüğe yükselmiştir.
Medya sektörü telekomünikasyon gibi yüksek profilli
alt sektörleri ve haber medyası ve eğlence üreten,
işleyen ve dağıtan şirketleri içermektedir. Medya ve
eğlence sektörü, kamuoyunu etkilemek, bilgi akışlarını
yönetmek ve kurumlarının veya ülkelerinin itibarını
korumak için siber saldırganların tercih ettiği değerli bir
hedeftir. Özellikle ulus-devlet grupları, olumsuz medya
içeriğini ulusal güvenliklerine karşı önemli bir tehdit
olarak görebilmekteyken, siber suçlular ise çalınmış
önceden yayınlanmış medyayı fidye karşılığnda
tutabildikleri için medya ve eğlence sektörüne yönelik

Medya ve eğlence sektörünü hedefleyen,
önde gelen tehdit grupları arasında şunlar
yer almaktadır:
ITG03 (Lazarus)
Hive0003 (Newscaster)
Hive0047 (Patchwork)

saldırıları mali açıdan kazançlı bulmaktadır.
Bu sektörü 2019 yılında genel olarak fırsatçı siber
suçlular ile ulus devlet saldırganları hedef almıştır.
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Meslek Hizmetleri
Meslek hizmetleri sektörü, başka sektörlere uzmanlık
konusu müşavirlik hizmetleri sunan çeşitli şirketleri
içermektedir. Örneğin hukuk, muhasebe, insan kaynakları
ve uzmanlaşmış müşteri desteği fırmaları bu sektörde
yer almaktadır. X-Force verilerine göre bu sektör, 2019
yılındaki %12’lik paya göre düşüşle, 2019 yılında ilk 10
sektördeki tüm saldırılardan %10 pay almıştır.
Aleni olarak açıklanan veri ihlali bilgileri, meslek
hizmetleri sektörünün sıralamamızdaki tüm sektörler
arasında en yüksek sayıda kayıt ihlaliyle karşılaşlan
sektör olduğunu göstermektedir. Bu firmaların pek
çoğu, hukuki işlemler, muhasebe ve vergi ile ilgili
veriler dahil olmak üzere müşterilerinden yüksek
oranda hassa veriler alır ve bu veriler, parasal kazanç
veya içeriden bilgi arayışındaki saldırganlar için
kazançlı hedefler haline gelebilir.
Ayrıca bu sektör teknoloji şirketlerini içermektedir. Bu
şirketler de, sahip oldukları üçüncü şahıs erişimleri ve
kendisine hizmet sundukları daha büyük ve potansiyel
olarak daha güvenli kuruluşlara ulaşmak isteyen
saldırganlar tarafından basamak olarak kullanılabilmeleri
nedeniyle giderek daha fazlahedef alınmaktadır.
Ayrıca, meslek hizmetleri firmalarının günlük iş
akışları, suçlular için phishing e-postaları ve kötü
amaçlı makrolar yoluyla doğal saldırı alanları
oluşturmaya yatkındır. Pek çok profesyonel hizmetler
firması sözleşmeleri hazırlamak, müşterileriyle iletişim
kurmak ve günlük görevleri tamamlamak için World
ve Excel belgesi halindeki ekler gibi üretim dosyalarını
yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Makroları kullanmak,
siber suçluların başka hiçbir kuruluş tarafından
tamamen engellenemeyen dosya türlerine zararlı
betikleri eklemek için istismar ettiği en acımasız saldırı
yöntemlerinden biridir.
2019 yılında meslek hizmetleri sektörünü hedef alan
önemli saldırı grupları şunlardır: ITG01 (APT10, Stone
Panda), Çin’den kaynaklandığı düşünülen bir ulus
devlet destekli grup.
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Devlet
Devlet sektörü, sıralamamızda altıncı en çok saldırılan
sektör ve ilk 10 sektördeki toplam saldırıların %8’i bu
sektöre yapıldı. Oranda, 2018 yılına göre bir değişme
olmamakla birlikte, sıralamada bir sıra yukarıya yükseldi.
Devlet sektörü, düşman olarak algılanan devlet
kurumlarına karşı bir avantaj elde etmek için ulus
devlet siber eylemcilerinin, ele geçirdikleri bilgileri ifşa
etmeyi ve teknik hünerlerini göstermeyi amaçlayan
hacktivistlerin ve parasal kazanç arayan siber suçluların
yüksek değer atfettiği bir hedeftir.
Son yıllarda özellikle belediyeler, özel sektördeki
firmalara oranla güvenliklerinin daha düşük olma
ihtimallarinin yüksekliği nedeniyle, şantaj yaparak para
kazanmayı hedefleyen siber suçluların saldırılarına
uğramaktadır. Devlet kurumları, saldırganların değer
atfettiği varlıklara, başta gizli bilgilere ve olası devlet
sırlarına sahiptir. Bu bilgiler devlet çalışanlarının ve
temsilcilerinin kimlik bilgilerini, mali bilgileri, kurum içi
yazışmaları ve kritik ağların işlevlerini içerebilir.
Ulus devlet eylemcileri, devlet sektörü kuruluşlarına
saldırmaya uzun süredir ilgi göstermektedir ve
X-Force IRIS, bunu yapmakta büyük oranda muktedir
olduklarını değerlendirmektedir. Ancak 2019 yılında
giderek artan bir oranda siber suç grupları, hükümetin
özellikle belediye veya il seviyesinde faaliyet göstermek

2019 yılında, yalnızca Ocak - Temmuz döneminde
70’ten fazla devlet kurumu fidye yazılım saldırılarının
kurbanı oldu.Siber suçlular ayrıca, savunma internet
siteleri de dahil olmak üzere devlet kurumlarında
veri çaltı ve bunları daha sonra dark web’de sızdırdı.
Hacktivist’ler, özellikle hakkında bir açıklama yapmak
istedikleri tartışmalı bir konu olduğunda devleti çekici
bir hedef olarak görüyor. Devlet kurumlarının çoğu
zaman özel sektördeki emsalleriyle aynı düzeyde siber
güvenlik finansmanına sahip olmamakla birlikte, yine
de ilgililere tutarlı hizmet sunmayı sürdürmeye ihtiyaç
duymaları, saldırganların bu kurumlara yönlettiği tehdidi
daha da önemli kılmaktadır.
2019 yılıdna devlet kurumlarını hedef alan başlıca
saldırgan grupları: çeşitli siber suç eylemcileri ve ulus
devlet destekli gruplar.

için ihtiyaç duyduğu verileri şifreleme ve fidye için tutma
arayışıyla da devlet kurumlarını hedef almıştır.

35

En Sık Hedeflenen Sektörler

Bölüm 5

Eğitim
Eğitim sektörü, 2018 yılındaki %6'lık orana göre artışla
2019 yılında ilk 10 sektördeki tüm saldırıların %8’iyle
karşılaştı. Böylece, sıralamamızda yedinci en çok
saldırılan sektör olarak yerini aldı.
Eğitim sektörü, hem maddi çıkar amaçlı hem de
ulus devlet oyuncuları için bir dizi değerli varlık
sunmaktadır. Fikri mülkiyetten (IP) kimlik bilgilerine
kadar, eğitim kurumları farklı türlerdeki saldırganlar
için zengin bir hedeftir.
Her biri farklı bir amaca sahip olan saldırganlar,
akademik kurumların ağlarına sızmak için çeşitli ilk
bulaştırma yöntemlerini kullanmaktadır, ancak en
sık gözlenen yöntem phishing e-postaları olmayı
sürdürmektedir ve bu e-postalar çoğu zaman, özel
akademik kuruma veya araştırma alanına göre

Eğitim sektörünü hedefleyen önde gelen
tehdit grupları arasında şunlar yer almaktadır:

ITG05 (APT28)
ITG12 (Turla Grubu)
ITG13 (APT34)

şekillendiirlmektedir.

ITG15 (Energetic Bear)

Eğitim sektörü kurumları çoğu zaman büyük ve

Hive0075 (DarkHydrus)

ITG17 (Muddywater)

çeşitlendirilmiş bilişim altyapısına ve dijital ayak izine
sahiptir. Personelden öğrencilere ve yüklenicilere
kadar çok sayıda kullanıcıya hizmet eden farklı
varlıkları işletmektedirler. Saldırganların çeşitli kötü
amaçlı eylemler için yararlanabilecekleri bu geniş
saldırı yüzeyinin güvenliğini sağlamak daha da güç
olmaktadır. Ekim 2019’da yayınlanan raporlarda,
2019 yılında yalnızca ABD’de en az 500 okulun siber
saldırılardan darbe aldığı, bunların çoğunun fidye
yazılımı olduğu belirtilmiştir.

IBM X-Force IRIS, bu sektörün maddi çıkar güden
ve devletle bağlantılı olarak değerli bilgilere erişim
kazanmayı hedefleyen saldırganların hedefinye yer
almayı sürdüreceğine büyük oranda inanmaktadır.
2019 yılında bu sektörü hedef alan başlıca saldırgan
grupları fırsatçı siber suç gruplarını ve Çin, Rusya ve
İran’dan ulus devlet saldırganlarını içermiştir.

Bu sektördeki daha karmaşık saldırıların öne çıkan
birkaç örneği arasında üniversite ağlarını istismar
eden ve sonra bunları medya kurumlarına ve askeri
yüklenicilere virus bulaştırmak için basamak olarak
kullanan ulus devlet saldırganları yer almaktadır.
Benzer şekilde, ABD’nin finansman sağladığı
araştırmaları araştıran saldırganlar, bazen paha
biçilemez olan fikri mülkiyetleri çalmak için düzenli
olarak üniversite ağlarını ihlal etmenin yollarını
aramaktadır.
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İmalat Sanayii
Ekonomiyi metallrrin, kimyasalların, sermaye mallarının
ve elektronik eşyaların taşıdığı düşünüldüğünde,
imalat sanayii de bilişim tehditinin ve bağlantılı
operasyon teknolojileri katını etkileyen tehditlerin
dışında düşünülemez. 2018 yılındaki %10'luk paya
göre düşüşle 2019 yılında ilk 10 sektöre yapılan
tüm saldırılar arasında %8 payla imalat sektörü,
sıralamamızda en çok saldırılan sekizinci sektör oluyor.
Bu sektörde geçen yıla göre daha az saldırı
görülse de, rakamlardaki düşüş, pek çok durumda
imalat sektöründeki veri ihlallerinin yasal açıdan
zorunlu açıklamaya ve yönetmeliklere tabi bilgiler
içermemesiden kaynaklanıyor olabilir. Sonuç olarak,
saldırganlar daima aleni olarak açıklanmıyor; bu durum
imalatçıların gerçekte olduğundan daha az saldırıya
uğruyormuş gibi görünlemelerine yol açabilmektedir.
Üreticiler ayrıca, hem bilişim hem de işletim
ortamlarını işleten kurumlardır ve bu nedenle, ICS ve

İmalat sektörünü hedefleyen başlıca tehdit
grupları şunları içermektedir:

ITG01 (APT10)
ITG09 (APT40)
HIVE0006 (APT27)
Hive0013 (OceanLotus)
Hive0044 (APT15)
Hive0076 (Tick)

SCADA sistemlerini etkileyen aynı tehditlere tabidirler.
Ancak bu sektördeki bilişim güvenliği geçmişte geride
kalsa da, Norveçli bir imalatçının 2019 yılındaki büyük
çaplı bir fidye yazılımı saldırısına kamunun başarılı
bir yanıt vermesi, bu sektörde siber güvenliğe yönelik
yaklaşımların değiştiğinin göstergesi olabilir.
Maddi kazanç ve kişisel veriler arayan siber
suçlular veya ulus devlet eylemcileri muhtemelen
imalat sektöründeki şirketlere en büyük siber
tehditi yöneltmektedir. 2019 yılında ilmalatçılara
karşı en sık kullanılan saldırı tekniklerinden biri,
özellikle işletmelerin yabancı tedarikçilerle sıkça
iş yaptığı durumlarda İş E-postası İstismarı (BEC)
yolsuzluğuydu. Bu tür durumlarda, nihai hedefi
milyonlarda doları kontrolleri altındaki hesaplara
yönlendirmek olan saldırganlar, şirket e-posta
sunucularını veya hatta sadece e-posta hesaplarını
istirmar ederek mevcut iletişim ağlarına yerleşmiştir.

İmalatçılar ayrıca dağıtım zinciri saldırılarına yatkındır
ve ulus devlet saldırganları tarafından, ürettikleri ve
başka ülkelere sevk ettikleri ürünlerde arka kapıların
veya kötücül yazılımların yerleştirilmesi için ulus devlet
saldırganları tarafından istismar edilebilirler.
Maddi güdüyle hareket edenlerin tarafında ise,
saldırganlar ticari sırlar ve fikri mülkiyet bakımından
imalatçıları hedef alabilir. Özellikle savunma ve askeri
donanım imalatçıları ile ilgili olarak, bir kuruluşun
geliştirmesi yıllar süren bir araştırma, siber suçlular
için dark web’de kısa sürede kâr getirebilir veya bir ulus
devletin ekonomi ve savunma avantajını geliştirebilir.
X-Force verilerine göre fidye yazılımlar, phishing
saldırıları ve SQLi enjeksiyonu saldırıları da imalat
sektörünü sıkça vurma eğilimindedir.
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Enerji
Enerji sektörü, sıralamamızda en çok hedef alanan
dokuzuncu sektördür ve 2019 yılında ilk 10 sektördeki
tüm saldırı ve olayların %6’sına hedef olmuştur.
Bu sektörün duruşu, yine %6 oranında saldırıyla
karşılaştığı 2018 yılına göre değişiklik göstermedi.
Enerji sektöründeki şirketler kısmen her ülkenin kritik
altyapının belkemiği olarak taşıdıkları önem nedeniyle
siber saldırılar için zengin hedefler olduklarını ispat
etmiştir. Enerji, çeşitli biçimileriyle ekonomi, ulusal
güvenlik ve şehirler ile sektörlerin günlük işleyişi
bakımından çok büyük önem taşımaktadır.
Enerji sektöründeki saldırıların hedefleri çeşitlidir.

Bu sektörü hedef alan önemli tehdit
grupları arasında şunlar yer almaktadır:

ITG01 (APT10)

HIVE0006 (APT27)

ITG09 (APT40)

Hive0016 (APT33)

ITG07 (Chafer)

Hive0044 (APT15)

sektörlerdeki şirketlerde bulunanlara benzerdir.

ITG11 (APT29)

Hive0045 (Goblin Panda)

ITG12 (Turla Group)

Hive0047 (Patchwork)

Enerji sektörünü diğerlerinden ayıran nokta, ICS

ITG13 (APT34)

Hive0076 (Tick)

sistemlerinin ve onları yöneten SCADA sistemlerinin

ITG15 (Energetic Bear)

Hive0078 (Sea Turtle)

fiziksel olarak aksatılabilme ve imha edilebilme

ITG17 (Muddywater)

Hive0081 (APT34)

olasılığıdır. Özellikle siber yazılımların kullanıldığı

Hive003 (APT35)

Müşteri verilerii finansal materyaller, ticari sırlar ve
müseccel teknoloji bilgileri gibi enerji şirketlerindeki
kazanç getiren bazı varlıklar değer olarak, başka

durumlarda bu sistemler, hedeflenen bir tesisteki
faaliyetleri izlemek ve hatta kontrolü altına almak
isteyen saldırganlar için yüksek değere sahip
hedeflerdir ve örneğin rakip ülkelerdeki nükleer
tesislere kadar uzanmaktadır. Bu sektör ZeroCleare gibi
yılıkcı kötücül yazılımlar tarafından da hedeflenmiştir.
Operasyonları aksatmak için tasarlanmış bir ICS
sistemine yapılan başarılı bir saldırı elektrik, gaz,
petrol veya enerji sektöründen gelen başka herhangi
bir kaynağa ihtiyaç duyan müşteriler üzerinde yıkıcı
etkiye sahip olabilir. Bu tür saldırıların ve bunların
yıkıcı etkilerinin örnekleri geçmişte, Rusya tarafından
düzenlendiği iddia edilen ve fikisel yıkımı amaçlayan,
Ukrayna’daki elektrik santrallerinin hedef alındığı bir
dizi olayda görüldü.
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Bölüm 5

Sağlık
Onuncu en çok hedef alınan sektör olan sağlık, ilk 10
sektör arasındaki tüm saldırıların %3’üne hedef olarak,
2018 yılında sekizinci sıradaki konumuna ve %6’lık
payına göre azalma kaydetti.
Hakim kanıtlar, maddi çıkar güden siber suçluların
sağlık sektörü ağlarına ve tıbbi cihazlara karşı ana
saldırganlar olduğunu, amaçlarının tıbbi kayıtları çalıp
dark web’de satmak ya da faaliyetleri aksatmak için
ağ bağlantılı cihazları şifreleyerek şirketlerden fidye
istemek olduğunu gösteriyor.
Hastane ve bakımevi ağlarındaki aksaklıklar sağlık
kuruluşlarını, faaliyetlerini daha kısa sürede düzeltmek
ve insan yaşamlarını korumak için fidye yazılım
saldırıları karşısında fidye ödemek zorunda bırakıyor.
Bazı durumlarda, tıpkı 2019 yılındaki Ryuk saldırısı
sonrasında talep edilen 14 milyon USD gibi, fidye akıl
almaz rakamlara ulaşabiliyor.
2020 yılında sağlık sektörü, verilerini korumak için
güvenliğe bakışındaki verimi devam ettirecek. Sık
yapılan fidye yazılım saldırıları karşısında hastaneler,
olay müdahale yeteneklerini güçlendirmeli ve
saldırganlar tarafından kolayca istismar edilerek
kontrol altına alınabilecek güvensiz tıbbi cihazlarına
yöneltilebilecek saldırılara karşı dikkatli olmalıdır.
Bu sektörü hedefleyen önemli eylemci grupları arasında
Ryuk fidye yazılımlarını işletenler gibi maddi amaç
güden siber suç grupları yer almaktadır. Fidye yazılımlar,
hastaneler etkilendiğinde ortaya çıkabilecek krizleri
ortaya koyduğundan, bu sektörde hakim bir ulus devlet
çıkarı beklememekteyiz.
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Bölüm 6

Coğrafyaya Odaklı Bakış

Saldırganlar 2019 yılında tüm coğrafyaları hedef alırken, en yüksek
eylem seviyeleri Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’da görüldü.
X-Force araştırmacıları ayrıca, 2019 yılında, Ortadoğu
ve Güney Amerika’yı hedef alan saldırgan faaliyetler
tespit etti. Bunlardan Ortadoğu’yu hedef alanlar daha
çok hacktivist ve ulus devlet saldırıları olurken, Güney
Amerika’yı hedef alanlar ise çoğunlukla maddi amaç
güden saldırganlar tarafından düzenlendi.
Bu kısımda, X-Force’un gözlemlediği hedefleme
doğasını, her bir alana odaklanan önemli saldırganları
ve 2020 yılında saldırı faaliyetlerindeki potansiyel
artışlar bakımından dikkat edilmesi gerekli tarihleri
daha iyi anlamak için bu coğrafyalardaki saldırılara
daha derinden bakacağız. Bazı coğrafyalarda,
son yıllarda alanı hedeflemekte özellikle faal olan
saldırganlar belirtilmiştir ancak, bu listeler tam değildir
ve 2019 yılı öncesinden verileri de içermektedir.
Bu kısımda yukarıca açıklanan IBM Tehdit Grubu
adlandırması kullanılmaktadır ve IBM’in küresel olay
müdahalelerinden elde edilen verilere ve aleni olarak
açıklanan ihlal verilerine dayanmaktadır.
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Bölüm 6

Kuzey Amerika
2019 yılındaki olayların %44’ünde hedefte yer alan

Siber güvenlik açısından önem taşıyan
olayların tarihleri:

Kuzey Amerika, saldırganların tüm kategorilerde en
hazla hedef aldığı bölge oldu.
Kuzey Amerika çok sayıda potansiyel hedef
içermektedir ve önemli miktarda internet altyapısı
barındırmaktadır, bu yüzden suç eylemcileri için olgun
bir hedefitr. 2019 yılında Kuzey Amerika’da 5 milyonun
üzerinde kayıt istismarı görülmüştür.
IBM, 2019 yılında Kuzey Amerika’da, gizli pazar
yerlerinden satın alınabilen veya ücretsiz olarak elde
edilebilen metalaştırılmış kötücül yazılım kodlarının
kullanıldığı çok sayıda olaya müdahale etmiştir.

13 Temmuz
(Ulusal Demoktratlar Kongresi, Amerika Birleşik
Devletleri)
24 Ağustos
(Ulusal Cumhuriyetçiler Kongresi, Amerika
Birleşik Devletleri)
3 Kasım
(ABD Başkanlık Seçimi)
Bu bölgeyi hedef alan tehdit grupları arasında
şunlar yer almaktadır:
ITG05 (APT28)

Hive0006 (APT27)

ITG08 (FIN6)

Hive0003 (APT35)

olabilmektedirler.

ITG11 (APT29)

ITG01 (APT10)

ITG15 (Energetic Bear)

ITG03 (Lazarus)

Ulus devlet eylemcilerinin Kuzey Amerika’yı

Hive0082 (Cobalt
Dickens)

ITG04 (APT19)

Hive0042 (Kovter)

ITG07 (Chafer)

Emtia kötücül yazılımlarının yüklenmesi zor oalbilir,
ancak suç hedeflerinin başarılmasında çok etkili

ehdefleyen faaliyetleri sabit seyretti, ancak 2019
yılında hiçbir büyük çaplı olay gözlenmedi. Amerika
Birleşik Devletleri ile Çin arasında kısa süre önceki
ticaret görüşmeleri, her iki bölgede faaliyet gösteren
kuruluşların daha fazla hedeflenmesine neden olabilir

Hive0016 (APT33)

ITG09 (APT40)

Hive0013
(OceanLotus)

ve bu kuruluşlar, söz konusu görüşmeler sonuca
ulaştırılıncaya kadar teyakkuzda olmalıdır.

2019 yılında X-Force olay müdahale
görevlendirmelerinde en çok gözlenen saldırı
eylemleri:
Finans sektöründe İş E-postası İstismarı,
Fidye yazılımlar, ulus devlet saldırıları.
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Bölüm 6

Asya
Asya, X-Force analizinde en yüksek ikinci risk oranına,

Siber güvenlik açısından önem taşıyan
olayların tarihleri:

kamusal ihlallerde ikinci en yüksek olay sayısına sahip
oldu ve 2019 yılındaki olayların %22’sini oluşturdu.
2019 yılında 2 milyarın üzerinde kayıt ihlalinin
meydana geldiği Asya, Kuzey Amerika'nın ardından
ikinci sırada yer aldı.
Çok büyük sayıda saldırgan, başta Kore yarım adası,
Japonya ve Çin olmak üzere Asya merkezli kuruluşları
hedeflerinin odağına koydu. Bu bölgede gözlenen
saldırıalrın çoğu, ulus devlet eylemcilerinin TTP’lerini
taşıyordu. Bunun bir örneği olan ITG10, muhtemelen
Güney Koreli kuruluşları hedef alan Kuzey Koreli
saldırganlar tarafından düzenlendi. Başka bir örnek
olan ITG01 ise, muhtemelen Çinli saldırganlar
tarafından düzenlenerek Japonya’yı hedef aldı.
Asya’da kısa süre önce meydana gelen jeopolitik
olaylar, bu bölgede ulus devlet bağlantılı saldırı
olasılıklarını artırdı. Hong Kong’daki demokrasi
protestoları ve sonrasındaki sıkı önlemler, Çin’i risk
altına soktu. Kuzey Kore ile komşuları arasındaki
gerilimlerin artması rejimi cesaretlendirdi. Hindistan’ın
Keşmir bölgesini ilhak etmesi de bölgede benzer bir
şekilde tansiyonun yükselmesine neden oldu.
2020 yılına baktığımızda, bu potansiyel olarak dalgalı
coğrafi bölgelerin izlenmesi, bu bölgede faaliyet
gösteren kuruluşların riskleri anlaması açısından ciddi

24 Temmuz
(Tokyo 2020 Olimpiyatları)
10 Ekim
(Tayvan Bağımsızlık Bayramı).

Bu bölgeyi hedef alan tehdit grupları arasında
şunlar yer almaktadır:
Hive0013
(OceanLotus)

ITG16 (Kimsuky)

Hive0044 (APT15)

Hive0040
(Cobalt Gang)

Hive0045
(Goblin Panda)
Hive0049
(Samurai Panda)
ITG01 (APT10)
ITG03 (Lazarus)

Hive0016 (APT33)

Hive0047 (Patchwork)
Hive0063
(DNSpionage)
Hive0076 (Tick)

ITG05 (APT28)

Hive0079
(Labryinth Cholima)

ITG06 (APT30)

Hive0006 (APT27)

ITG09 (APT40)

Hive0003 (APT35)

ITG10 (APT37)

ITG15
(Energetic Bear).

ITG11 (APT29)

2019 yılında X-Force olay müdahale
görevlendirmelerinde en çok gözlenen
saldırı eylemleri:

önem taşımaktadır.
PowerShell saldırıları, içeriden tehditler, fidye yazılımlar.
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Bölüm 6

Avrupa
Avrupa, olayların %21’ine hedef olarak Asya’dakine

Siber güvenlik açısından önem taşıyan
olayların tarihleri:

benzer seviyelerde kötü amaçlı eyleme hedef oldu.
En çok rakip ulus devletlerin etkisini hisseden
Asya’nın aksine, Avrupa esasen maddi çıkar amaçlı
saldırganların hedefinde yer aldı. Bu fark, Avrupa
merkezli şirketlerden döviz kuru oranı değişimlerine

31 Ocak
(İngiltere, Madde 50 kapsamında Avrupa
Birliği’nden çıkıyor)
Haziran 28
(Ukrayna Kuruluş Bayramı/NotPetya Yıldönümü).

dayanarak daha fazla çalma potansiyelinin
bulunmasıyla açıklanabilir. Başka bir suç sebebi ise,
önemli bir kazanç için rakiplere satılabilecek olan fikri
mülkiyetlerin ele geçirilmesine yönelik teşebbüsler
olabilir.
İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (Brexit) çıkması, 2010
yılında hactivist çevrelerde yansıma bulabilir, ancak
2019 yılında hiçbir eylem gözlenmedi. Ayrıca, önde
gelen AB ülkelerinde (Almanya, Fransa) yaklaşan
seçimler, muhtemelen bu ülkelerdeki siyasete etki

Bu bölgeyi hedef alan tehdit grupları arasında
şunlar yer almaktadır:
ITG05 (APT28)

ITG17 (Muddywater)

ITG08 (FIN6)

Hive0006 (APT27)
Hive0003 (APT35)

ITG12 (Turla)
ITG15 (Energetic Bear)
ITG09 (APT40)
ITG07 (Chafer)

etmek isteyen ulus devlet eylemcilerinin hedefleri

ITG11 (APT29)

haline gelebilir.

ITG14 (FIN7)

Hive0013
(OceanLotus)
Hive0044 (APT15)
Hive0063
(DNSpionage)

2019 yılında X-Force olay müdahale
görevlendirmelerinde en çok gözlenen saldırı
eylemleri:
RDP istismarı, POS kötücül yazılımları, içeriden
tehditler.

43

Coğrafyaya Odaklı Bakış

Orta Doğu
X-Force IRIS, 2019 yılında Ortadoğu’daki kuruluşları

Bölüm 6

Siber güvenlik açısından önem taşıyan
olayların tarihleri:

etkileyen bir dizi ulus devlet bağalntılı olay gözlemledi,
ancak saldırı eylemlerine ilişkin genel ölçümler 2019
yılında nispeten düşük seyretti ve bu bölgedeki

21 Kasım
(2022 Dünya Kupası futbol turnuvası, Katar)

olayların %7’sini oluşturdu.
Eylemlerin azalmasının, örneğin başka coğrafyaların
siber suç eylemlerinde daha iyi yatırım getirisi

Bu bölgeyi hedef alan tehdit grupları arasında
şunlar yer almaktadır:

sağlaması gibi çeşitli nedenleri olabilir. Ancak başka
coğrafyaların aksine Ortadoğu, hacktivist ve ulus

Hive0044

Hive0016 (APT33)

devlet eylemlerinden dünyanın geri kalanına göre daha

ITG07 (Chafer)

Hive0006 (APT27)

yüksek oranda pay aldı.

ITG13

Hive0003 (APT35)

Hive0081 (APT34

ITG17 (Muddywater)

Hive0078 (Sea Turtle)

ITG12 (Turla)

Hive0075
(DarkHydrus)

ITG11 (APT29)

Hive0063
(DNSpionage)

ITG09 (APT40)

Hacktivist eylemler bölgede 2019 yılındaki siyasi
çalkantılar ile ilgili olabilir. Çok sayıda büyük çaplı olay
İran’a yönelikti. Benzer şekilde, ITG13 gibi İran devlet
menfaatlerini savunmaya yönelik ulus devlet eylemleri,
devletin, bu bölgede yıkıcı saldırılara enerji sektörü
kuruluşlarını hedef almaya yönelik amacını izledi.

Hive0047 (Patchwork)

Yemen’deki siyasi çalkantı ve yoğun savaş hali siber

Hive0022
(Gaza Cybergang)

ITG10 (APT37)
ITG05 (APT28)
ITG01 (APT10)

eylem riski üretmeye devam ediyor ve buradaki
çatışmaların tüm tarafları, mesajlarını yaymak ve
gelir elde etmek için siber saldırıları kullanıyor. Bu
süregelen çatışmada farklı taraflar birbirlerini alenen

2019 yılında X-Force olay müdahale
görevlendirmelerinde en çok gözlenen saldırı
eylemleri:

tehdit etmeyi sürdürdüğü için bu risklerin 2020 yılında
da devam etmesi muhtemel görünüyor.

Yıkıcı kötü yazılımlar, DDOS saldırısı, web betikleri.
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Güney Amerika
Güney Amerika, 2019 yılında önemli siber suç

Bölüm 6

Siber güvenlik açısından önem taşıyan
olayların tarihleri:

faaliyetleriyle karşılaştı, ancak ilk üç coğrafyka ile
aynı düzeyde odaklanma görmedi ve olayların sadece
%5’iyle karşılaştı. Ancak bu bölgedeki eylemler
yıldan yıla artmayı sürdürüyor; X-Force, önemli olay

12 Haziran
(2020 Copa America futbol turnuvası, Kolombiya
ve Arjantin).

müdahale faaliyetlerinde, özellikle perakende ve
finans hizmetleri sektörlerinde bir artış gözlemliyor.

Bu bölgeyi hedef alan tehdit grupları arasında
şunlar yer almaktadır:

Bu bölgede gözlenen olaylar fidye yazılım eylemlerini
de içermektedir; bu tür eylemlerin yaygınlığı 2019 yılı
boyunca arttı.

Hive0081 (APT34)

ITG17 (Muddywater)

Hive0044 (APT15

ITG12 (Turla)

Hive0016 (APT33)

ITG11 (APT29)

Hive0013
(OceanLotus)

ITG05 (APT28)

Hive0003 (APT35)

ITG01 (APT10)

ITG03 (Lazarus)

2019 yılında X-Force olay müdahale
görevlendirmelerinde en çok gözlenen saldırı
eylemleri:
Finans sektöründe İş E-postası İstismarı,
Fidye yazılımlar, ulus devlet saldırıları.
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Bölüm 7

2020 Yılında Direnç Kazanmaya Hazırlık

IBM X-Force’un bu rapordaki bulgularına dayanarak, tehdit istihbaratına
ayak uydurulması ve güçlü müdahale imkânlarının oluşturulması, sürekli
evrilen bir ortamda, hangi sektörde veya ülkede faaliyet gösterdiğiniz
fark etmeksizin tehditleri hafifletmek için etkili yollardır.
Ekibimiz, 2020 yılında siber tehditlere karşı daha

—

Çok faktörlü kimlik doğrulamasının (MFA)

iyi hazırlık için her kuruluşa şu adımları atmasını

uygulanması, kuruluşlar için en verimli güvenlik

önermektedir:

önceliklerinden biri olmayı sürdürüyor. 2019
yılında kimlik bilgileri hırsızlığı veya tekrar

—

—

Güvenlik kaynaklarını önceliklendirmek için

kullanımı, saldırganların en sık kullandığı

saldırganların motivasyonlarını ve taktiklerini daha

saldırı yöntemlerinden biri oldu ve MFA, bu

iyi anlayarak tehdit istihbaratını güçlendirmek.

saldırıyı gerçekleşmeden önce etkili bir biçimde
engelleyebilmektedir.

Kuruluşunuzda olay müdahale ekibi oluşturmak ve
eğitmek. Bu mümkün değilse, yksek etkiye sahip

—

Bir saldırı yöntemi olaran phishing'in hakim

olabilecek olaylara hızla müdahaleyi temin etmek

şekilde kullanılması nedeniyle kuruluşunuzunun,

için etkili bir olay müdahale imkânlarını devreye

Quad9 gibi etki alanı püskürtmelerini algılamayı

sokun. IBM Security 2019 yılında zararların

ve engellemeyi sağlayacak bir çözümünün

sınırlandırılması sayesinde ilgili masraflarda

bulunduğundan emin olun.

önemli bir azalma sağlandığını gözlemledi.
Ekibimiz, bir MegaCortex saldırısında, fidye yazılım

—

Yedekler alın, yetekleri test edin ve çevrimdışı

saldırısının orta akışını durdurum binlerce dolar

olarak depolayın. Yedeklerin sadece bulunması

zararın meydana gelmesini önledi.

yeterli olmayıp, bunların gerçek dünya testlerine
tabi tutulması, kurum güvenliğinin temin

—

Müdahale alışkanlığı kazanmak için kuruluşunuzun

edilmesinde önemli bir fark sağlamaktadır.

olay müdahale planını sınamaya tabi tutun.
Çalışma masası üstü alıştırmaları veya siber erim
deneyimleri ekibinize reaksiyon süresini iyileştirme,
hizmet dışı kalma sürelerini azaltma ve bir ihlal
halinde paradan tasarruf sağlama konularında son
derece önemli bir deneyim sağlayabilir.
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Özet ve Önemli Eğilimler

Bölüm 1

Geleceğe Dönük Önemli Tavsiyeler

2020 yılında kuruluşların, eski ve yeni tehditlere karşı
temkinli olması gerekecek.
—

150.000'in üzerinde mevcut açık ve düzenli olarak

—

Fidye yazılımlara ve kripto madencilere yönelik

raporlanan yenileriyle birlikte risk yüzeyi 2020

yüksek düzeylerdeki kod inovasyonu, bu

yıında büyümeyi sürdürecek.

tehditlerin 2020 yılıdna da evrilmeye devam
etme olasılığını artırıyor ve daha iyi algılama ve

—

2019 yılında, 2018 yılına göre dört kat daha fazla

sınırlandırma imkânlarını gerektiriyor.

kayıtlı veri ihlaliyle, 2020 yılı da ihlaller ve saldırılar
nedeniyle çok büyük kayıpların görülmesine

—

namzet.

Spam eylemi, hiçbir azalma olmadan devam ediyor
ve kuruluşların özenli bir şekilde kara listelemeyi
gerçekleştirmelerini, açıkları yamamalarını ve

—

Saldırganlar, bakışlarını farklı saldırı yöntemlerine

tehditleri izlemelerini gerektiriyor.

çevirmeyi sürdürüyor; IoT cihazlarını, Operasyon
Teknolojisini (OT) ve bağlantılı endüstriyel ve tıbbi

—

Sektöre özgü hedeflemedeki yıldan yıla değişim,

sistemleri ve daha pek çok noktayı giderek daha

sanayinin tüm sektörleri için risklerin bulunduğunu

fazla hedefliyorlar.

ve her alanda siber güvenlik programlarının
anlamlı bir şekilde ileriye taşınması ve

—

Saldırganlar tarafından kötücül yazılım kullanımı

olgunlaştırılmasına yönelik ihtiyacı vurguluyor.

dalgalanmaya devam ediyor. Fidye yazılımlar,
kripto madenciler ve botnetler, 2019 yılının farklı

—

Kuruluşlar, karşılaşabilecekleri olası riskleri

noktalarında liderliği üstleniyor. Bu eğilimin

öngörmek ve hafifletmek için en olası saldırıları ve

2020 yılında da devam etmesini bekliyoruz; yani

saldırgan motivasyonlarını tespit etmek amacıyla

kuruluşar, zaman içerisinde değişerek çeşitlilik

coğrafi konumlarını kullanabilirler.

kazanan tehditlere karşı kendilerini koruma
ihtiyacı duyacak.
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Bölüm 9

Özet ve Önemli Eğilimler

Bölüm 1

X-Force Hakkında

IBM X-Force en yeni tehdit eğilimlerini araştırmakta ve
izlemekte, müşterilere ve genel kamuoyuna gelişmekte
olan ve kritik tehditler hakkında tavsiyeler sunmakta,
IBM müşterilerini korumaya yardımcı olacak güvenlik
içeriği temin etmektedir.
Altyapı, veri ve uygulamaların korunmasından bulut
ve yönetimli güvenlik hizmetlerine kadar IBM Security
Services, kritik varlıklarınızı güvenceya almanıza

IBM Security
Hakkında
Daha Fazla
Bilgi

yardımcı olmak için gereken uzmanlığa sahip.
IBM Security, dünyadaki en sofistike ağlardan bazılarını
koruyor ve sektördeki en parlak zekalardan bazılarını
bünyesinde barındırıyor.
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