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 KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM ATAĞI 
 
 

 
2015 

8.19 
Milyar 

 
2016 

7.87 
Milyar 

 
2017 

9.32 
Milyar

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlerle ve geri çekil. Planla ve şarjörü 
doldur. Pusu kur ve saldır. 

 

Modern siber savaş - hükümetlere, işletmelere ve bireylere karşı - 
bir dizi saldırı, karşı saldırı ve ilgili savunma önlemlerinden 
oluşur. Birçoğu basit ve etkilidir. Diğerleri hedeflenmiş ve 
karmaşıktır. Yine de hepsi son derece dinamiktir ve hafifletmek 
için kararlılık, bağlılık ve kaynak gerektirir ve asla kendiliğinden 
yok olmazlar. 

 

Ne yazık ki, büyük ve küçük çaptaki işletmeler, küresel bir siber 
silahlanma yarışının ortasında oldukça farklı kaynaklara sahipler. 
Büyüyen bütçeler, bilinen istismarlara karşı etkinlik üzerinde olumlu 
bir etki yaratırken, maalesef tehdit ortamı, dünkü teknolojiye yapılan 
yatırımın yarının siber tehditleriyle başa çıkmak için yeterli 
olmayacağı bir hızla gelişmektedir. 

 
Tüm bunlara ek olarak, 2017 yılında %78’i ağ saldırıları ile ilgili 
12.500’den fazla yeni Ortak Güvenlik Açığı ve Etkilenme olayı 
bildirilmiştir.  

 
Kimse dokunulmaz değil. 

 

Başlık ihlalleri - Geçen yıl veri ihlalleri konusunda rekor kırılan 
bir yıldı. 2017’de Equifax ihlali, yaklaşık 143 milyon kişinin 
kişisel bilgilerini sızdırdı (ABD nüfusunun %44’ü); çok sayıda 
istismarın NSA sızıntısı, popüler fidye yazılımı tarafından 
yaygın olarak kullanıldı; 2016 veri ihlali ile bağlantılı 57 milyon 
Uber hesabı serbest bırakıldı. 
 
Fidye Yazılımlar yenileniyor—WannaCry, Petya ve Bad Rabbit 
haberleri yıl boyu manşet olunca, fidye yazılımı üst üste ikinci 
yıl için gündemde kalmayı başardı. . SonicWall Capture Labs 
tehdit araştırmacıları, saldırganların 2016 hacmini 
yakalayamadığını, ancak çeşitliliğin önemli ölçüde arttığını 
ortaya çıkardı. 

 

 

SonicWall Capture Labs, 2016 yılı 638 milyon sayısına 
karşılık, 2017 yılında 184 milyon fidye yazılım saldırısı tespit 
etti. Bununla birlikte, benzersiz fidye yazılım çeşitlerinde 
%101,2’lik bir artış oldu - bu da saldırı stratejilerinin 
değiştiğinin önemli bir göstergesidir. 
 
Saldırı hacmi artış – fidye yazılım ise büyük bir düşüş yaşarken, 
diğer kötü amaçlı yazılım saldırıları 2017’de önemli ölçüde arttı. 
SonicWall 9.32 milyar saldırı kaydetti–bu 2016’ya oranla%18,4 
artış demek oluyor. 
 
Şifrelenmiş trafik içindeki savaş - şifreleme hem yasal trafik hem de 
kötü amaçlı yük taşıma için önceki yıllardan daha fazla kullanıldı. 
DPI-SSL kullanan SonicWall güvenlik duvarlarının bir alt 
kümesinden elde edilen verilere dayanarak, tüm dosya tabanlı kötü 
amaçlı yazılım yayılımı girişimlerinin ortalama %4,2’sinin 
SSL/TLS şifrelemesi kullandığı söylenebilir. 
 
SonicWall Capture Labs, SonicWall güvenlik duvarı başına her gün 
60 dosya tabanlı kötü amaçlı yazılım yayılımı teşebbüsünde 
bulunulduğunu kaydetti. Şifrelenmiş trafiği inceleme yeteneği 
olmasaydı, ortalama bir işletme yılda 900’den fazla SSL/TLS 
şifrelemesiyle gizlenen saldırıyı gözden kaçırmış olurdu.  
 

 
 
 

SonicWall ilk defa, SSL/TLS 
şifrelemesinden yararlanan saldırı 
hacimleri hakkında deneyime dayalı 
veriler sunuyor. 
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BU HEP BİRLİKTE YÜZLEŞTİĞİMİZ BİR SORUN. 
SonicWall 2018 Siber Tehdit Raporu aracılığıyla bulgularımızı, 
istihbaratımızı, analizlerimizi ve araştırmamızı küresel kamuoyuna 
aktarıyor olmamızın temel nedeni budur. 

 
 
 
 
 

Bellek saldırıları - Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları ilk 
olarak 2018’in başlarında kamuya açıklanırken, işlemci açıkları 
geçen yıl keşfedildi. Esasında Intel, ABD hükümetine uyarıda 
bulunmadan önce güvenlik açığı ile ilgili Çin teknoloji şirketlerini 
bilgilendirmişti. 

 Lloyd’s of London CEO’su Inga Beale, Hong Kong’daki Ocak 2018 
Asya Finans Forumu’nda bir panelde şunları söyledi: “Siber risklerin 
çoğunluğu herhangi bir sigorta kapsamında değil, önemli sigorta 
boşlukları var. Doğal afetler gibi, hacker saldırıları veya internet 
hataları gibi siber olaylar da işletmeler ve ekonomiler üzerinde ciddi 
etkilere neden olabilir.

 

Tehdit aktörleri ve siber suçlular bir saldırı vektörü olarak belleği 
kullanıyorlar. Bu bellek tabanlı saldırılar şifresi çözülemeyen tescilli 
şifreleme yöntemleri kullandığı için, işletmeler bu saldırıları bellekte 
ortaya çıktıkları anda (genellikle 100 nano-saniyeden daha kısa 
sürede) hızlı bir şekilde tespit etmeli, yakalamalı ve izlemelidir. Çip 
tabanlı saldırılar, gelecekte siber silahlanma yarışının ön saflarında 
yer alacak. 
 
IoT tehditleri ufukta görülüyor - Nesnelerin İnterneti (IoT), 
2016’nın ilk IoT açık kaynak botneti olan Mirai’den gelen kodu ödünç 
alan yeni IoT Reaper botnetinin işaret ettiği büyük bir hedefti. IoT 
cihazları, 2018’de “akıllı” donanım düzenli olarak güncellenmediği ve 
genellikle bilinmeyen veya ulaşılması zor yerlerde fiziksel olarak 
bulunduğu için tehlike altında olacaklar. 
 

En yüksek iş riski siber saldırılar - Veri ihlalleri ve siber saldırılar 
artık geri plana atılamayacak kadar ciddi olasılıklardır. Günümüz 
yöneticileri için bunlar, en mühim işletme, marka, operasyon ve 
finansal riskleri temsil eder. Öyle ki, dünyanın en eski ve önde gelen 
özel sigorta pazarlarından biri olan Lloyd’s of London, siber 
saldırıların doğal afetlerden daha büyük bir tehdit olduğunu 
düşünüyor.

 
SonicWall başkanı ve CEO’su Bill Conner, büyüyen riskleri ve bu 
durumun işletmeler üzerindeki etkilerini açıkladı. 

 

Conner, “Hükümetler, şirketler ve bireyler küresel bir siber 
silahlanma yarışı karşısında namlunun ucundalar. İş, mahremiyet 
ve verilerle ilgili riskler gün geçtikçe artıyor - öyle ki siber 
güvenlik, geleneksel iş risklerinin ve endişelerinin bir kısmını 
önem sıralamasında gerilerde bırakıyor.” diye belirtti. 
 
Bu görüş, 2017’de beklenmedik maliyetlerin çoğunun siber 
saldırılardan geldiğini ortaya koyan Dünya Ekonomik Forumu 
(WEF) Küresel Riskler Raporu 2018 tarafından 
desteklenmektedir. 

 

Raporda, “Siber güvenlik ihlallerinin mali etkisi artmaktadır ve 
2017 yılındaki en büyük maliyet kalemlerinden bazıları, tüm kötü 
amaçlı e-postaların %64’ünü oluşturan fidye yazılım saldırılarıyla 
ilgili gerçekleşmiştir.” denilmektedir. 

 
 
 

 
 
 

 
Gerçek Zamanlı Saldırı 
Verilerini Görüntüleyin 

Şu anda ne gibi saldırılar gerçekleştiriliyor? Dünyanın en 
yeni saldırı eğilimlerini, türlerini ve yankılarını öğrenmek 

için SonicWall Güvenlik Merkezi’ni ziyaret edin. 
 

GÜVENLİK MERKEZİNİ 
ZİYARET EDİN
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2017 ANA BULGULARI 
 
 
 
 
 

Güvenlik Endüstrisindeki Gelişmeler              Siber Suç Tarafındaki Gelişmeler 
 
 

 
Toplam fidye saldırı sayısı azalıyor. Tam 
yıl verileri, fidye yazılım saldırılarının 2016 
ile 2017 arasında 638 milyondan 184 
milyona düştüğünü gösteriyor. 

 

 
 
 

SSL/TLS kullanımı tekrar artıyor. 
SSL/TLS standartlarında şifrelenen trafik 
%24 artış gösterdi ve 2017 yılında toplam 
oturumların %68’ini temsil etti. 

 
 
 

İstismar kitlerinin etkinliği darbe aldı. 
Çoğu tarayıcı Adobe Flash desteğini geri 
çekerken, 2017’de hiç bir kritik Flash 
güvenlik açığı tespit edilmedi. Siber 
suçlular, istismar kitlerini kullanmak ve 
yeni vektörler bulmak için daha fazla 
çalışmak zorunda kalıyor. 

 
 
 
 

Hukuki yaptırımlar, akıntıyı tersine 
çevirir. Siber suçluların tutuklanmaları, 
kötü amaçlı yazılım tedarik zincirlerini 
bozmaya, yeni bilgisayar korsanı ve 
yazarların yükselişini etkilemeye devam 
ediyor. 

 

Keşfedilmemiş birçok fidye yazılım 
çeşidi bulunuyor. Fidye yazılım 
saldırılarının toplam hacmi yıldan yıla 
önemli ölçüde azalırken, 2017 yılında 
kullanımdaki fidye yazılımlarının 
sayısı %101,2 oranında arttı. 
SonicWall Capture Labs tehdit 
araştırmacıları, yıl boyunca 2.855 
benzersiz fidye yazılım imzası 
oluşturdu. 

 

 
 

Şifreleme hala siber saldırıları gizliyor. 
Şifrelenmiş trafiği inceleme yeteneği 
olmasaydı, ortalama bir işletme yılda 
900’den fazla SSL/TLS şifrelemesiyle 
gizlenen saldırıyı gözden kaçırmış olurdu.  

 
 
 
Kötü amaçlı yazılım kokteylleri 
hazırlanıyor. Tek bir istismar dahi 2016 
yılının Angler veya Neutrino seviyesine 
yükselememişken, birbirlerinin 
kodlarından yararlanan ve yeni zararlı 
yazılımlar oluşturmak için bunları 
karıştıran çok sayıda kötü amaçlı yazılım 
yazarı var ve yalnızca imza güvenliği 
kullanan kontrollere karşı baskı 
uyguluyorlar. 
 

 
IoT ve çip işlemcileri yeni ortaya çıkan 
savaş cepheleri oldular. Siber suçlular yeni 
saldırı tekniklerini ileri teknoloji alanlarına, 
özellikle de Nesnelerin İnterneti’ne (IoT) ve 
çip işlemcilerine uyguluyorlar.
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SonicWall Capture Labs Tehdit Ağı Hakkında 
 

2018 SonicWall Siber Tehdit Raporu verileri, aşağıdakiler de 

dâhil olmak üzere küresel cihazlardan ve kaynaklardan bilgi 

alabilen SonicWall Capture Labs Tehdit Ağı tarafından 

toplandı: 

 

 Yaklaşık 200 ülke ve bölgede 1 milyondan fazla güvenlik 

sensörü 

 

 Güvenlik duvarları, e-posta güvenlik cihazları, uç nokta 

güvenliği çözümleri, sanal sunucular, içerik filtreleme 

sistemleri ve SonicWall Capture Gelişmiş Tehdit Koruması 

çok motorlu izole sanal alanı dâhil olmak üzere SonicWall 

güvenlik sistemleri arasında paylaşılan çapraz vektörler ve 

tehditler ile ilgili bilgiler 

 

 SonicWall dâhili kötü amaçlı yazılım analizi otomasyon 

çerçevesi 

 

 Dünyadaki on binlerce güvenlik duvarı ve e-posta güvenlik 

cihazından gelen kötü amaçlı yazılım ve IP itibar verileri 

 

 50’den fazla endüstri işbirliği grubu ve araştırma kuruluşu 

tarafından paylaşılan tehdit istihbaratı 

 

 Serbest güvenlik araştırmacılarından gelen istihbarat 

 
 
 

Capture Ağı 
 

1MİLYON+ 
Sensör 
 

200+ 
Ülke 
 

24x7x365 
İzleme 
 

<24SAAT 
Sıfır-Gün Güvenlik Açıklarına Yanıt Süresi 
 

200K+ 
Günlük Toplanan Kötü Amaçlı Yazılım Örneği 
 

200K+ 
Günlük Analiz Edilen Kötü Amaçlı Yazılım 
Etkinliği
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SonicWall Capture ATP her gün 500’e 
yakın yeni zararlı dosyayı otomatik olarak 
tanımlar. 

 
 

 
 

 
 
 
 

TOPLAM FİDYE YAZILIM 
HACMİ DÜŞÜŞÜ 

 
Fidye yazılımın küresel etkisi 2016’daki en önemli 

başlıklardan biriydi ve 2017’deki hızlı düşüşü ilgi 

çekiciydi. WannaCry, Petya, NotPetya ve Bad 

Rabbit ile ilgili manşetlere rağmen, 2017’de daha 

fazla fidye yazılım saldırısı oluşması beklentisi, 

tahmin edildiği gibi gerçekleşmemiştir. 

 

SonicWall Capture Threat Network, 2017 yılında 

183,6 milyon fidye yazılım saldırısı tespit etti. Bu, 

2016 yılında SonicWall tarafından kaydedilen 638 

milyon fidye yazılım saldırısı üzerinden %71,2’lik 

bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. 
 
 

Amerika, 2017 yılındaki tüm fidye yazılım saldırılarının 

%46’sının isabet ettiği en mağdur bölge olurken, 

Avrupa da aynı zamanda fidye yazılım saldırılarının 

%38’inin hedefi oldu.  

 

Hacimdeki düşüşle bile, çok motorlu SonicWall 

Capture Gelişmiş Tehdit Koruması (ATP) izole sanal 

alanı, bilinmeyen her 250 darbe için bir yeni kötü 

amaçlı yazılım çeşidini tanımlamıştır. 
 

Capture ATP şu anda dünya çapında 30.000’den fazla 

kuruluşta konuşlandırılmakta ve her gün yaklaşık 500 

yeni zararlı dosyayı tanımlamaktadır. 

Fidye Yazılım Eğilimi (toplam darbe – milyon bazında) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Toplam Fidye Yazılım Darbe Bölgeleri
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SonicWall araştırmacıları, tehdit aktörlerinin ve siber suçluların 
tercih ettiği para birimi olan Bitcoin verilerini analiz ederek fidye 
yazılımı ile ilgili cüzdan adresleri üzerinden yapılan işlemlerin 
2017’de azaldığını tespit etti. 

 

Birçok kuruluş ayrıca fidye yazılım saldırıları için iyi seviyede 
bilgilendirilmiş ve hazırlanmıştır. Proaktif kuruluşlar sadece 
felaket kurtarma ve iş sürekliliği stratejileri oluşturmakla 
kalmıyor, aynı zamanda işlerini sürdürmek için son çare olarak, 
fiyatlar düştüğünde bitcoin biriktiriyor. 

 

 

2017’nin En Etkili Fidye 
Yazılımları 

 

 
WannaCry 

 
Bu fidye yazılım saldırısı, dünya çapında 150’den fazla ülkede, 
sayısız kuruluşu mağdur etti. WannaCry bir trojan/fidye yazılım 
ve solucanın birleşiminden oluşuyor. 
 
Bu saldırı, Nisan 2017’de yayımlanan Shadow Brokers sızıntısı 
içerisindeki, NSA tarafından geliştirilen istismarların bir parçası 
olan EternalBlue adlı bir SMB dosya paylaşım protokolü 
istismarından yararlanıyor. 

 
Petya&NotPetya 

 
SonicWall Capture Labs, 2016 yılında orijinal Petya çeşitlerini 
tanımladı. Ancak, 2017’de NotPetya adlı yeni bir model, 
WannaCry gibi EternalBlue güvenlik açığından yararlanan bir 
solucanla ağlara girdi. 
 
NotPetya bulaşmış sistemler, şifrelenmiş veri için ödeme talebi 
yapmadan önce, yanıp sönen bir kafatasının ardından kilitli bir 
ekran gösterdiler. 

 

BadRabbit 
 

İlk olarak Rusya ve Ukrayna’da ortaya çıkan Bad Rabbit fidye 
yazılımı, yerel uygulama için bir Adobe Flash güncellemesi 
olarak maskelenerek kuruldu. İlginç bir şekilde, kötü amaçlı 
yazılım, büyük olasılıkla ağdaki cihazlara kaba kuvvet girişi 
etkinleştirmek için, sabit kodlanmış Microsoft Windows kimlik 
bilgilerinin bir listesini içeriyordu. 

 
Cerber 

 
Petya gibi Cerber de ilk olarak 2016’da ortaya çıktı. Ancak 
2017 yılında neredeyse her gün fidye yazılımın farklı çeşitleri 
ile karşılaşılmaya başlandı. Rus (RaaS) kaynakları ile bağlantılı 
olduğu düşünülüyordu. 

 
Nemucod 

 
2016 yılında kötü ün kazanan bir başka fidye yazılımı olan 
Nemucod, 2017 yılında kötü niyetli içeriği gizlemek için 
şifreleme kullanımını artırdı. SonicWall araştırmasına göre, 
tespit önlemek için şifreleme kaldıraçlı en iyi 10 çeşidin altısı 
Nemucod’a aitti. 

Bölgelere göre Fidye Yazılım Çeşitleri 
 
 
Amerika 
 

 
 
Avrupa 

 
 
Latin Amerika 

 
 
Asya Pasifik
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SSL/TLS KULLANIMI TEKRAR ARTIYOR 
 

İnternet ortamında, geçişte verileri şifrelemek ve korumak için güvenli 
soket katmanı (SSL) ve aktarım katmanı güvenliği (TLS) 
protokollerinin kullanımı yeni bir olgu değildir. Yakın zamana kadar, 
şifreleme genellikle ödeme verileri, işlemler, PII gibi en hassas web 
trafiği için ayrılırdı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bununla birlikte, her yıl, daha fazla günlük web trafiği şifrelenir. 
Google, 5 Mart 2012 tarihinde varsayılan olarak HTTPS’ye 
geçtiğini duyurdu. O zamandan beri, SonicWall şifrelenmemiş 
HTTP trafiğine kıyasla hızla artan HTTPS oturumu sayısı 
kaydetti. 

 
Analiz yapabilmek adına SonicWall, şifrelenmiş oturumların artışını 
göstermek için HTTP ve HTTPS kullanımını izler. Sağdaki grafikler, 
her birinin üç yıllık bir zaman dilimi boyunca kullanımını 
göstermektedir. Paylar, 2015’in başında neredeyse aynıydı. 2017’de, 
şifreli oturumların kullanımı 2016’ya göre %24’lük bir artış gösterdi ve 
genel oturumların %68’ini oluşturdu. 

 
Hibrit bulut ortamlarının kabul edilmesi, uygulamaya bağımlı bir 
toplumla birleştiğinde, önümüzdeki yıllarda HTTPS kullanımını 
hızlandıracaktır. Bu eğilim, kötü amaçlı yükleri şifrelenmiş trafikte 
gizlemeleri için siber suçlulara ve tehdit aktörlerine daha fazla fırsat 
vermiştir. 
 
Yanıt olarak kuruluşlar, sorumlu bir şekilde denetlemeler 
gerçekleştirmek için SSL/TLS trafiğine derin paket denetimi (DPI) 
gibi güvenlik kontrolleri uyguluyorlar. 

Küresel HTTPS/http Web Bağlantısı (milyar bazında) 
 
 
 

 
 
 
 
 
HTTPS/HTTP Trafiği

 

SSL/TLS denetim  
kontrolleriniz yapılıyor mu? 
 
Şifrelenmiş trafik, siber suçlular için büyüyen bir 
saldırı vektörüdür. Ne yazık ki, SSL ve TLS trafiğini -
özellikle derin paket denetimi (DPI) kullanarak- 
sorumlu bir şekilde kötü amaçlı siber saldırılara karşı 
denetleme gereği konusunda karmaşıklık ve farkındalık 
eksikliği korkusu mevcuttur. Bu özelliğe sahip 
olduğunuzdan ve doğru şekilde etkinleştirildiğinden 
emin olmak için güvenlik veya güvenlik duvarı 
sağlayıcınızla iletişime geçin. 
 

%80 
 
 
%70 
 
 
%60 
 
 
%50 
 
 
%40 
 
 
%30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 

 
HTTPS 

HTTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017



10 
 

 
İSTİSMAR KİTLERİNİN ETKİLERİ DARBE ALDI 

 

2016 yılında, çoklu saldırılarda kullanılan ve Adobe Flash’ı etkileyen 
üç büyük sıfır gün güvenlik açığı gördük. Ancak tarayıcı satıcıları 
Flash’ı büyük ölçüde aşamalı hale getirdiğinden beri -varsayılan 
tarayıcı ayarlarında devre dışı bırakılabilir- yeni Flash Player’ın 
istismarı saldırganlar için eskisi kadar cazip değildir.  

 

Ancak bu, tehdit aktörlerinin yeni stratejiler denemelerini engellemedi. Örneğin, 2016 ve 
2017 yılları arasında SonicWall, Microsoft Edge saldırılarının %13 büyüdüğünü tespit etti. 
Bu, savunmasız Microsoft Internet Explorer tarayıcısına yapılan saldırıların hızla 
azalmakta olduğunu ve siber suçluların geleneksel istismarları uygulamak için yollar 
aradıklarını gösteriyor.  

 

En popüler Adobe ürünlerine - Acrobat, Acrobat DC, Reader ve Reader DC - karşı 
gerçekleştirilen saldırılar tahtadan silindi. Microsoft Office ve ilgili uygulamalara (Word, 
Excel vb.) karşı saldırılar ise yaklaşık %4 oranında artmıştır. 

 

2017 yılında ilk 10’u zorlayan (Apple TV, Microsoft Office vb.) yeni uygulamalarla, 
kuruluşlar, risk oluşturabilecek uygulamaların ve ilgili dosyaların kapsamını sürekli olarak 
yeniden tanımlamalı ve genişletmelidir. Uygulama hacmini analiz ederken, makine öğrenme 
teknolojisi; Microsoft Office dosyaları, PDF’ler ve diğer e-posta tabanlı tehditler gibi yeni 
saldırı vektörlerine karşı korunmaya yardımcı olur. 
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HUKUKİ YAPTIRIMLARIN  
KESİCİ GÜCÜ 

 

2017’deki kötü amaçlı yazılım ve istismar kiti yazarlarının 
tutuklanması, siber saldırıların ölçeği, hacmi ve başarısında 
önemli bir düşüş sağlıyor. 2017 yılındaki tutuklamalar, bir yıl 
önceki, kötü amaçlı yazılım saldırılarındaki düşüş ile doğrudan 
bağlantılı olmasa da, uzun vadede daha stratejik olmalarına yol 
açabilir. Bu çabalar, kötü amaçlı yazılım tedarik zincirlerini 
bozmaya yardımcı oluyor ve yeni korsanların ve yazarların 
yükselişini etkiliyor. 
 

Örneğin, Aralık 2017’de, ABD, Romanya, İngiltere ve Hollanda’dan yasa uygulayıcı 
yetkililer, CTB-Locker/Critroini fidye yazılımlarını kullanmakla suçlanan beş Romen 
hackerı viii tutuklamak için işbirliği yaptılar.  

 

Başka yüksek profilli bir tutuklama olayında ise, ünlü WannaCry fidye yazılım saldırısını 
killswitch’i (kapama anahtarı) aktive ederek kazara durduran” İngiliz siber güvenlik 
araştırmacısı Marcus Hutchins, daha sonra Kronos Banking Trojan’ı yazdığı iddiasıyla 
tutuklandı. Suçlu bulunduğu takdirde Hutchins, 2014 yılına dayanan ve 40 yıla kadar hapis 
cezası istemi ile altı bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir. 

 

Bu gibi tutuklamalar gerçekten siber silahlanma yarışında bir etki yaratıyor mu? Yoksa 
tehdit manzarasını değiştiremeyen basit başarılardan mı ibaretler? 2017’deki reaktif tehdit 
aktörü davranışları, emniyet yetkililerinin hedefe yönelik doğru adımlar attığını 
gösteriyor. 

 

2017 Yılı Ünlü Siber Suçlu Tutuklamaları 
 

İSİM UYRUK TUTUKLAMA 
MAHALLİ 

DURUM ÜLKE/AJANS SEBEP 

Pyotr Levashovx , xi
 Rus İspanya Suçlu İade Talebi İspanya 

 
KelihosBotnet 

Marcus Hutchinsxii
 İngiliz ABD Tutuksuz Yargılanma ABD 

 
Kronos Banking Trojan 

Ruslan Stoyanovxiii
 Rus Rusya Tutuksuz Yargılanma Rusya 

 
Vatan Hainliği (Kaspersky Yönetim) 

Mark Vartanyanxiv
 Rus Norveç 5 Yıl Hüküm ABD - Norveç 

 
Citadel Kötü Amaçlı Yazılım Kiti 

Ytu Pinganxv
 Çinli ABD Tutuksuz Yargılanma ABD 

 
Sakula Kötü Amaçlı Yazılım;  OPM 

İhlali 
Kamyar 

Jahanrakhshanxvi
 

Amerikalı ABD Hapis Cezası Kararı 
Bekleniyor 

ABD 
 

Şantaj; DDoS Saldırı Girişimi 

Alexandre Cazesxvii
 Kanadalı Tayland Vefat 

Europol, FBI, 
DEA, Hollanda 

Ulusal Polisi 

AlphaBay & HansaDarkweb Pazar 
Operasyonları 

Yarden Bidanixviii
 İsrailli İsrail Tutuksuz Yargılanma İsrail 

 
vDOS Service 

Itay Hurixix
 İsrailli İsrail Tutuksuz Yargılanma Israil 

 
vDOS Service 

Alexander Vinnikxx
 Rus Yunanistan Tutuksuz Yargılanma 

ABD - Yunanistan 
- Rusya 

 
BTC-e değişimi; Mt. Gox Theft 

Açıklanmayan 
Kimlik Bilgisixxi

 
Ukraynalı Ukrayna Tutuksuz Yargılanma 

 
Ukrayna Siber 

Polisi 

 
NotPetya/ExPetr Fidye Yazılım 

Dağıtımı 
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BITCOIN’İN İZİNDE 
 

Emniyet yetkilileri, kötü amaçlı yazılım yazarları ve yıkıcıları 
tutuklamaya ve hapse atmaya devam ederken, siber suçlular 
işlerini daha dikkatli yürütüyorlar. Bu konudaki en belirgin 
değişiklik, veri fidye ödemelerinin toplanması süreçlerinde 
yaşanıyor. 

 

 
 
 
 
 
 

Sadece bir avuç dolusu bitcoin cüzdanına bağlı olan NotPetya 
veya WannaCry fidye yazılımlarından farklı olarak, 2017’deki 
çoğu fidye yazılım saldırısı, bulaşma başına yeni bir bitcoin 
cüzdanı oluşturdu. Anonim olmasına rağmen, bu basit değişiklik, 
bir bulaşmanın ne kadar yaygın olabileceğini gösterebilecek 
ödeme takibini zorlaştırdı. 

 

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin büyük ölçüde anonim 
olmalarına rağmen, emniyet yetkilileri farklı borsaların sahipleri 
ve işletmecileri üzerinde duruyor. 

 

Örneğin, 2017 yılında, emniyet yetkilileri BTC-e’nin bilişim 
işletmecisi olan Rus Alexander Vinnik’i 21’den fazla kara para 
aklama, dolandırıcılık ve diğer mali suçlarla suçladı. 

 
Russell Brandom ve Sarah Jeong, The Verge’de, “Şüphelenildiği 
üzere, Vinnik’in iddia edilen suçları yalnızca parayı işletmekten 
öteye gidiyor. [Federal ajanlar] o zamanlar Mt. Gox’da 
gerçekleştirilen 800.000 bitcoin -yaklaşık 400 milyon USD- 
hırsızlığında bir rol oynadığına inanıyor ve bu hırsızlık borsayı 
tamamen sallayan şaşırtıcı bir olaydı. “İddianameye göre, 
530.000 bitcoin, Vinnik tarafından kontrol edilen veya onunla 
ilişkili olan cüzdanlarda tutuldu, ancak Vinnik’in büyük plandaki 
rolü halen belirsizliğini koruyor.” 

Davranıştaki bu değişiklik nedeniyle –emniyet kuvvetleri kaynaklı 
olsun veya olmasın - belirli fidye yazılımlarının bitcoin kazançlarını 
takip etmek zorlaştı. 2017 yılında tamamlanan SonicWall fidye 
yazılım analizlerinin çoğunda, neredeyse hiç işlem görmeyen cüzdan 
adresleri bulundu. 

 

Bu bulgulara rağmen SonicWall, bu yıl tek bir bitcoin cüzdanına 
(veya WannaCry’ın bilinen üç cüzdan adresi gibi cüzdanlara) bağlı 
olan fidye yazılım saldırılarını karşılaştırdığında, bir önceki yıla göre 
daha az işlem saptamıştır.  
 

 
.

.
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KULLANIMDA OLAN FİDYE YAZILIM 
ÇEŞİTLERİ 

 

Mevcut durum tehdit aktörleri için bir pivot noktası olarak işaretlenebilir. 
Standart fidye yazılımlarının yeteneklerini tükettiler ve ödemeler görünürde 
düşüşte olduğu için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyorlar. Etkinliği 
baltalamasına rağmen, SonicWall Capture Labs WannaCry, NotPetya, 
Locky, Nemucod, Cerber, GlobeImposter

x x iii

, Bad Rabbit, SyncCryptxxiv vb. 
dâhil olmak üzere daha birçok yeni fidye yazılımı kaydetti. 

 
 
 
 

Raporda daha önce belirtildiği gibi, fidye yazılımlarının toplam 
hacmi yıldan yıla önemli ölçüde azaldı. Bununla birlikte, 
kullanımdaki benzersiz fidye yazılımı çeşitlerinin sayısı 2017’de 
%101,2 arttı. SonicWall Capture Labs tehdit araştırmacıları, 2017 
yılında 2.855 yeni fidye yazılımı imzası oluşturdu ki bu sayı bir yıl 
önce 1,419 olarak kaydedilmişti. 

 
Fidye yazılımı, büyük ölçekli kuruluşları, küçük işletmeleri ve 
hatta bireyleri başarılı ve eş zamanlı olarak hedefleyebildiği için 
medya dikkatlerini üzerine çekiyor. Fakat bu yüksek profil bir 
bedel ile birlikte geliyor: farkındalık ve anlayış. 
 
Sadece bir kötü amaçlı yazılım kategorisi olsa da, fidye yazılımı başlı 
başına bir olgu olarak algılanıyor. Öyle ki, bu konuda kuruluşlar ve 
bireyler eğitiliyor. Bazı kesimlerde ilgisizlik devam ederken, diğer 
kuruluşların daha proaktif ve hazırlıklı olduğu gözlemlenebilir. 
 
Mağdurlar, dosyaları geri alıp alamama belirsizliğinden ötürü daha az 
fidye ödeme eğiliminde görünüyor. En kötü niyetli siber suçlular bile, 
ödeme talep etmeden bir sistemi etkileyen GlobeImposter gibi fidye 
yazılımları kullanacak durumdalar. 

Gelirdeki düşüş, kötü amaçlı yazılım yazarlarının yeni fidye 
yazılımları oluşturmasını engellememektedir. SonicWall’un 
2017’de fidye yazılım imza oluşturma ve kullanma sayısının 
artması bu durumu kanıtlar niteliktedir. 
 
Çeşitlilikteki yeni sıçramanın yanı sıra, siber suçlular da yararlılıkta 
düşüşü yavaşlatma adına yeni yayılma yöntemlerine (EternalBlue, Uzak 
Masaüstü vb.) güveniyor. 
 
RaaS popülaritesinin artması kaydedilen çeşitlilikteki artışı da etkiledi.

 

Yazarlar ve siber suçluların piyasada “ürünlerini” sunmak için 
kullandıkları başka bir kanal stratejisi de, özellikle de kolay yoldan para 
kazanmak isteyenler için, başkalarının kodunu değiştirip kullanmak 
olmuştur. 
 
Neyse ki, güvenlik endüstrisinin fidye yazılım saldırılarını hafifletmek ve 
önlem almak için birkaç yıl zamanı oldu. 2013-2016 arasındaki dönem 
siber suçlular için kazançlıydı. Karmaşıklık ve inovasyonlarının 
kaymağını yediler. 2017’nin bir istisna olup olmadığını, 2018’de bu düşüş 
eğiliminin devam edip etmeyeceğini ve tehdit resmini etkileyip 
etkileyemeyeceğini söylemek için henüz çok erken. 
.

 
Benzersiz Fidye Yazılım İmzaları 
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IoT FİDYE YAZILIM ARTIŞI 

 

IoT fidye yazılımı, cihazın işlevselliğini kontrol etmek adına bir IoT 
cihazına karşı gerçekleştirilen bir saldırı türüdür. Birçok akıllı cihazın, 
herhangi bir değerli veriye sahip olmasa da, bir birey, işletme veya 
kuruluş için fidye değeri taşıma potansiyeli vardır. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bu tür saldırılar büyük ölçüde zamanlamaya bağlıdır. Örneğin, 
bir saldırgan iş saatlerinde bir ofis iklimlendirme sisteminin 
denetimini ele geçirebilirse, fidye ödenme olasılığı daha 
yüksektir. 

 

Ne yazık ki, mağdurların kritik cihazların veya ekipmanın 
kontrolünü yeniden kazanmak için fidyeleri ödemekten başka 
seçenekleri olmadığı daha sinsi vakalar (örneğin bağlı arabaların, 
bebek monitörlerinin, tıbbi ekipmanların kontrolünün ele 
geçirilmesi) olacaktır. 

 
DDoS saldırıları halen IoT cihazları ve ağlar için büyük bir 
tehdittir. Güvenliği ihlal edilen her cihaz hedefe saniyede 30 
milyona kadar paket göndererek gelecekteki terabit seviyesinde 
bir DDoS saldırısını kolayca başlatabilen IoT güdümlü bir botnet 
yaratabilir. IoT cihazlarının güvenliği 2018’de kritik bir konu 
olmaya devam edecektir. 

 
Sırada Mobil Fidye Yazılımı Mı Var? 

 
Mobil cihazlar, tüm kültürlerde, yaşlarda, bölgelerde ve hatta 
gelirlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 2020 yılında 6 milyar 
mobil cihazın dolaşıma gireceği tahmin ediliyor. Böyle bir ayak 
izi ile mobil cihazların bir fidye yazılımı saldırısı için mükemmel 
bir hedef olacağı tahmin edilebilir. 

 

WikiLeaks raporlarını takiben, İsrailli araştırmacı Amihai 
Neiderman, Samsung’un geniş bir yelpazedeki Samsung 
cihazlarında çalışan, Samsung açık kaynaklı işletim sistemi 
Tizen’in 40 günlük güvenlik açığı zafiyetini ortaya çıkardı. 
 
Bu güvenlik açıkları, saldırganların akıllı TV’ler, akıllı saatler 
ve şirketin popüler Android akıllı telefonları gibi piyasada 
bulunan Samsung cihazlarını uzaktan kontrol edebilmesini 
sağlayacaktır. Android en çok hedeflenen işletim sistemi 
olduğundan, Android’i çalıştıran akıllı telefonlar en çok 
hedeflenen cihazlardır. 
 

Hedefteki cihazları işe yaramaz hale getirmek için fidye 
yazılımların kullandığı mekanizmalar değişti. Daha önceki 
saldırılar ekranın tamamını özel bir mesajla kapatırdı, ancak 
2017’deki istismarlar cihazı tamamen şifrelemeye başladı. Böyle 
bir saldırı cihazı şifrelediği ve kilit ekranında güvenlik PIN’ini 
sıfırlandığı için, bu noktadan itibaren cihazı fidye için kontrol 
etmek oldukça kolaylaşacaktır.
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İSİM İSABET 

JScript.Nemucod.BZN 204,519 

JScript.Nemucod.XJ_2 30,972 

Cerber.G_17 5,651 

JScript.Nemucod.CI_3 906 

JScript.Nemucod.HM 641 

Cerber.RSM 533 

Locky.VBS_2 523 

JScript.Nemucod.RJ_12 306 

JScript.Nemucod.J 257 

 
SİBER SALDIRILARI SAKLAYAN SSL 
ŞİFRELEMESİ 

 

Trafiği şifrelemek gerekli bir uygulama olsa da, tehdit aktörleri için 
fırsat yaratır. Aynı SSL ve TLS şifrelemesi korumaları, iyi niyetli 
kuruluşların yasadışı ya da kötü amaçlı trafiği engellemeleri için de 
kullanılabilir. 
 

 
 
 

Zamanla, kötü amaçlı yazılım endüstrisi becerilerini 
geliştirerek internet üzerinden aktarılan yükleri gizlemek 
için şifreleme kullanımı da dâhil olmak üzere yeni ve 
karmaşık teknolojiler uygulamaktadır. 
 

Şifreleme hem yasal trafik hem de kötü amaçlı yük taşıma 
için önceki yıllardan daha fazla kullanıldı. Ayrıca tarihte ilk 
defa SonicWall, şifrelenmiş trafikte gizlenen kötü amaçlı 
yazılım ve diğer istismarların hacmini ortaya çıkaran gerçek 
dünya verilerine sahiptir. 

 

DPI-SSL kullanan SonicWall güvenlik duvarlarının alt 
kümesinden elde edilen verilere dayanarak, tüm dosya tabanlı 
kötü amaçlı yazılım yayma girişimlerinin ortalama %4,2’si 
2017’de SSL/TLS şifrelemesini kullandı. 

 

SonicWall Capture Labs, SonicWall güvenlik duvarı başına her 
gün 60 dosya tabanlı kötü amaçlı yazılım yayılımı teşebbüsünde 
bulunulduğunu kaydetti. Şifrelenmiş trafiği inceleme yeteneği 
olmasaydı, ortalama bir işletme yılda 900’den fazla SSL/TLS 
şifrelemesiyle gizlenen saldırıyı gözden kaçırmış olurdu.

En İyi Şifrelenmiş Fidye Yazılımları

 

 
SSL Üzerinden Gerçekleştirilen Aylık IPS Saldırıları 
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Belirtildiği gibi, web trafiğini korumak için şifreleme 
kullanımı, 2017 yılında %24 oranında artmıştır. Bu 
büyüme her yıl, siber suçlulara, kötü niyetli eylemlerini 
gizlice gerçekleştirmek için daha fazla imkân sağlar. 
Örneğin Nemucod içeriğini indirmek için SSL kullanımı 
2017 yılında artmıştır. 

 

İzinsiz giriş engelleme sistemlerini (IPS) kullanan 
SonicWall, ağ girişimleri için benzer eğilimleri kaydedip 
analiz etti. En iyi IPS saldırıları, HTTP Header, Directory 
Traversal ve SQL Injection’a odaklanıyor. 

Şifreli trafik büyümeye devam edecek, ancak çoğu kamu 
hizmetleri için şifrelenmemiş trafik baki kalacaktır. 
Ancak tehdit aktörleri, 2018 ve sonrasında saldırıları 
gizlemek için şifrelemeyi kullanmaya devam edecek. 

 

Buna karşılık, daha fazla kurum ve kuruluş, SSL şifre 
çözme, denetim ve engelleme yeteneklerini güvenlik 
stratejilerine ekleyecektir. 
 

 
 

 
 
 
 

SSL Üzerinden Gerçekleştirilen Aylık Kötü Amaçlı Yazılım Saldırıları 

 



17 
 

 
KÖTÜ AMAÇI YAZILIM SORUNLARI 
DEVAM EDİYOR  
Bu noktaya kadar sunulan veriler siber suçlu davranışlardaki 
değişiklikleri vurgular nitelikteydi. Siber suçlular, hızlıca ve daha 
tehlikeli şekilde yayılabilecek kötü amaçlı yazılım çeşitleri oluşturmak 
için temel olarak birkaç küçük değişiklik yaptıkları mevcut kodlara 
güveniyorlar. Tek amaç tespit edilmemek. Buna kötü amaçlı yazılım 
kokteyli deniyor. 

 
 
 
 
 

Örnek olarak, kötü amaçlı yazılım saldırılarının toplam hacmi 
artarken, yeni kötü amaçlı yazılım imzalarının sayısı azalmıştır. 
2017 yılında, SonicWall, 2016 yılında keşfedilen 60 milyon 
örneğe karşılık 56 milyon benzersiz kötü amaçlı yazılım örneği 
topladı. 

 

Yıl boyunca, benzersiz kötü amaçlı yazılım imzaları 2015 yılının 
%12,5 seviyesinden, 2016 yılının %6,7 seviyesine geriledi. 
Ancak 2017 seviyeleri 2014’den %51,4 daha yüksekti. 

 

SonicWall Capture Labs, kötü amaçlı yazılım imzalarını tek tek 
incelemek için makine öğrenimini kullanır ve her birini benzersiz 
olarak veya zaten var olan bir kategori içinde sınıflandırır. Bu, 
bilinen ve bilinmeyen kötü amaçlı yazılım saldırılarını etkin bir 
şekilde azaltmak için gereken yeni imza sayısını azaltmaya 
yardımcı olur. 

Sebep? Kötü amaçlı gruplar hala geçmiş yıllarda kullanılan ve 
üzerinde ufak değişiklikler yapılan kötü amaçlı yazılımları 
kullanıyor. Ancak, tehdit aktörleri eski kötü amaçlı yazılım 
kodlarını yalnızca değiştirmek ve gelişigüzel bir şekilde 
kullanmakla kalmıyor. Bazı kodlar halen daha az yetenekli ve 
tecrübesiz bilgisayar korsanları tarafından kullanılırken, inovatif 
yazarlar kurbanlarını nasıl hedef aldıklarını ve neleri 
iyileştirebilecekleri üzerinde çalışıyorlar. 

 
.

 
Kötü Amaçlı Yazılım Kokteylleri Artışı 

70M 
 
 

60M 
 
 

50M 
 
 

40M 
 
 

30M 
 
 

20M 
 
 

10M 
 
 

0M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benzersiz Kötü Amaçlı Yazılım Örnekleri (Milyon)Toplam 

Kötü Amaçlı Yazılım Hacmi(Milyar) 

10B 
 

9B 
 

8B 
 

7B 
 

6B 
 

5B 
 

4B 
 

3B 
 

2B 
 

1B 
 

0B
2013 2014 2015 2016 2017



18 
 

Evrilen kötü amaçlı yazılım taktikleri  
 

Örneğin Cerber’i ele alalım. Bu, çoğunlukla e-posta 
spam’leri yoluyla yayılan bir Trojan olarak, Eylül 
2017’de görülen Magnitude EKgibi istismar kitlerini 
kullanır. Ayrıca, Cerber tespit önlemek için şifrelemeyi 
kullanan en iyi saldırılardan biriydi. 
 
Cerber hakkındaki en dikkat çekici şey, kısa bir süre içinde 
evrimleşme yeteneğidir. SonicWall Capture Labs tehdit 
araştırmacıları, Cerber’in neredeyse her gün güncellenmiş 
iki versiyonunu kullanımda tespit ediyorlardı. 
 
Bunlar, siber suçluların imza tabanlı güvenlik çözümlerini 
ortadan kaldırmak için yarattıkları kötü amaçlı yazılım 
kokteylleriydi. Daha da ilginç olanı, yeni Cerber çeşitleri tespiti 
önlemek için yedi farklı taktik kullanıyordu. 

 
 
 

Darbe - Tespit 
 

İmza Tespit 
İmza tarafından tespit edilen kötü amaçlı yazılım tip ve 
çeşitlerince gerçekleştirilen saldırı sayısı.  

 
Kötü Amaçlı Yazılım Darbesi 
Kötü amaçlı yazılım saldırısının tanınması. Tespit 
edildiğinde saldırı engellenir. 

Yeni istismar kitleri, eski kodlar 
 
SonicWall Capture Labs tehdit araştırmacıları çok fazla yeni 
istismar kiti keşfetmiyor. Ancak, yeni kazançlar için eski kodu 
yeniden üreten istismar kitlerine sıkça rastlıyorlar. 
 
Örneğin Terror, ilk olarak 2017 yılının başında fark edilen bir 
istismar kitiydi. Daha sonra bu istismar kitinin yeni bir versiyonu 
ortaya çıktı; bu versiyon RIG ve Sundown istismar kitlerinden 
çalınan kodlara dayanıyor gibi görünüyordu. 
 

Terör açılış sayfası, RIG’den alınmış gibi görünen bir JavaScript ve 
Sundown’dan çalınan bir komut dizisi içeriyordu. Bu çalınan 
JavaScript’i, gömülü Flash istismarları izledi. Bu istismar kitinde 
görülen bariz bir gizleme yoktu ve ne açılış sayfası ne de yük 
kapasitesi şifrelenmişti. 
 
Benzer şekilde, Nebula istismar kiti Şubat 2017’de keşfedildi. Kit, 
muhtemelen Sundown’un bir türeviydi ve diğerlerinin yanı sıra 
DiamondFox ve Ramnit kötü amaçlı yazılımlarını da yayıyordu. 
 
Yeni yayılım yöntemleri (NSA istismarları, uzak masaüstü 
protokolleri, tost kaplamaları vb.) ile birleştiğinde, çevik kötü 
amaçlı yazılım kokteylleri, bazı siber suçluların, özellikle imza 
temelli güvenlik yaklaşımları gibi savunma taktiklerini etkisiz 
hale getirmek için kötü amaçlı yazılım saldırılarını karıştırıp 
eşleştirmeye çalıştığını gösteriyor. 
.

 
 
 
 
 

En İyi Kötü Amaçlı Yazılım Tespitleri 
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IoT İŞLEMCİLERE GELECEK TEHDİTLER 
HAKKINDA SİNYALLER VERİYOR  

 

Siber suçlular yeni saldırı tekniklerini ileri teknoloji alanları, özellikle 
Nesnelerin İnterneti (IoT) ve çip işlemciler için öne sürüyor. Bu alanlar büyük 
ölçüde göz ardı edilebilir, dolayısıyla güvenli değillerdir ve başarılı bir siber 
saldırı için bir fırsat penceresi sunarlar. 
 

 
 
 
 
 

Meltdown Atağını Hafifletmek 
 

Ocak 2018’de, Meltdown olarak bilinen bir işlemci güvenlik açığı 
Google’ın Project Zero güvenlik ekibi tarafından yayınlandı. Bu 
sorunun çeşitlerinin birçok modern işlemciyi etkilediği 
bilinmektedir. Bu güvenlik açığından başarılı bir şekilde 
yararlanma, saldırganın modern işlemcilerde korunan bellek 
bölgelerindeki hassas bilgilere (parolalar, e-postalar, belgeler vb.) 
erişmesine izin verebilir.  

 

Conner’a göre, “Tehdit oyuncuları oyunun çok 
ilerisindeydiler, hatta endüstri henüz bilmezken oldukça 
kötü niyetli yazılımlar üretebildiler.” 

 
Bu bellek bölgeleri, kuruluşların siber suçlularla savaşacağı bir 
sonraki kilit savaş alanlarıdır. Çip tabanlı tehditleri azaltmak için, 
kuruluşların yakında, henüz herhangi bir davranış sergilemeyen 
ve silahlarını özel şifreleme ile gizleyen kötü amaçlı yazılımları 
tespit edip engelleyebilecek gelişmiş teknikler kullanmaları 
gerekecektir. Bu silahlar, belleği 100 nanosaniyeden daha az bir 
süre içinde etkiliyor, dolayısıyla gerçek zamanlı tanımlama ve 
hafifletme kritik önem taşıyor. 

IoTReaper’ın ortaya çıkışı 
 
Eylül 2016’da Mirai’nin ve ilgili DDoS saldırılarının beklenmedik 
ortaya çıkışından bu yana, IoT alanı son derece aktif olmuştur. 
 
Mirai’nin en yüksek profilli evrimi IoT Reaper’dır. Bu çeşit, Mirai 
gibi zayıf şifre politikalarından yararlanmaz, ancak çeşitli IoT 
cihazlarındaki dokuz güvenlik açığından yararlanır. Örnek olarak, 
bir tür Trojan olan IoT Reaper daha karmaşık saldırılar için, LUA 
yürütme ortamları ile birleşir. 
 
2017 yılında bir noktada, SonicWall Capture Labs, her gün 
62.000’den fazla IoT Reaper darbeyi kaydediyordu. 
Engellenmemesine rağmen, geniş çaplı bir saldırı başlatamadan 
yavaş yavaş ortadan kayboldu. 
 
 
 
 
 
 
 

Derin Bellek Denetimi 
 

Bu, mühendislik, yürütme ve inovasyonda bir devrim anlamına 
geliyor diyor, güvenlik ve risk yönetimine odaklanmış küresel bir 
danışmanlık firması olan Chertoff Group Genel Müdürü Michael 
Hayden. “Bu teknolojiyi, gelişmiş saldırıların nispeten erken 
aşamalarında kullanmak, güvenlik endüstrisi, kamu ve özel sektör 
için büyük bir kazanç olacaktır.” xxxvi

 

 
Modern kötü amaçlı yazılım yazarları, özel şifreleme, 
gizleme ve ambalajlama gibi gelişmiş teknikler uygular ve 
kötü niyetli davranışların bellekte gizli kalması için, izole 
sanal alan ortamlarında iyi huylu davranırlar. Bu teknikler 
yalnızca dinamik olarak çalıştırıldığında ortaya çıkan en 
karmaşık silahları gizler ve çoğu durumda statik tespit 
teknikleri kullanarak gerçek zamanlı olarak analiz edilmeleri 
imkânsızdır. 
 

Patent bekleyen bir teknoloji olan SonicWall Gerçek 
Zamanlı Derin Bellek Denetimi (RTDMITM) 
motoru, derin bellek denetimi ile bilinmeyen kitle 
pazarı kötü amaçlı yazılımlarını proaktif olarak tespit 
eder ve engeller. Gerçek zamanlı olarak, gelecekteki 
Meltdown istismarlarını içeren en sinsi modern 
tehditleri bile tespit eder ve engeller. 
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IoT Reaper IPS Darbeleri 
 
 

 
 

2017 yılında bir noktada, SonicWall Capture Labs, her gün 62.000’den fazla IoT Reaper darbeyi kaydediyordu. SonicWall, IoT Reaper’ı 
durdurmak için otomatik olarak uygulanan dokuz benzersiz IPS imzası ve beş GAV imzası oluşturdu. 
 

 

Mirai Mirası 

 

İlk olarak 2016 sonlarında keşfedilen Mirai, internet 
bağlantılı cihazlarla (DVR’lar, IP kameralar vb.) 
oluşturulan bir zombi botneti üzerinden gigabit-plus 
DDoS saldırıları başlatmak için kullanılabilecek bir IoT 
kötü amaçlı yazılımıdır. Bu noktaya kadar, DDoS 
önleme çözümlerinin çoğunluğu 1 Gbps’i aşan trafiği 
kaldıramadı, birçok kamu hizmeti ve alan adı sistemi 
(DNS) çevrim dışı bırakıldı. 
 

 

Mirai, bağlı cihazlara erişmek ve kötü amaçlı kodlarla bunlara 
bulaşmak için ortak fabrika ayarı kullanıcı adlarını ve şifrelerini 
kullandı. SonicWall, yeni güvenlik açıkları eklemek veya belirli 
cihazları hedeflemek için yeniden kullanılan birçok Mirai çeşidi 
keşfetti.
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2018 TAHMİNLERİ 
 
 
 
 

Meltdown & Spectre İstismarları 
 

2018 başlarında Meltdown ve Spectre’nin ortaya çıkışı 
yeni yılın neler getirebileceğinin sinyallerini veriyordu. 
Muhtemelen bunlar hâlihazırda kullanımda olan birçok 
işlemci güvenlik açığından sadece ikisi. Parola ve bilgi 
hırsızlarının ortaya çıkışlarını Meltdown ve Spectre 
güvenlik açıklarından yararlanacak olmalarına 
bağlıyoruz. 
 
PDF & Microsoft Office Tehditleri 
 
Siber suçlular, kullanıcıların PDF’lere ve Microsoft 
Office uygulamalarına olan güvenini yeni bir saldırı 
vektörü olarak kullanacak. Gizleme teknikleri nedeniyle, 
birçok eski güvenlik duvarı ve virüsten koruma çözümü, 
kötü amaçlı içerik barındıran PDF’leri veya Microsoft 
Office dosya türlerini etkili bir şekilde tanımlayamaz ve 
engelleyemez. 

 
Daha Fazla Bilgi Hırsızı 

 
2017 yılında tanımlanan kritik tehditlerin çoğu, bir 
cihazdan hassas bilgileri çalmaya çalışan kötü amaçlı 
yazılımlara dayanıyordu. Bazı durumlarda, saldırıların 
yüksek oranda hedefinde politik motivasyon ve belirli bir 
bölgeye ait savunma personeli vardı. Kullanıcı ile ilgili 
veriler saldırganlar için son derece değerli olduğundan, 
saldırıların çoğunun bu değerli metaları kazanmaya 
odaklanması şaşırtıcı olmamalıdır. 
 
Yeni Fidye Yazılım Hileleri 

 
2017 yılında fidye yazılım saldırılarında düşüşle birlikte, 
fidye yazılımlarda yeni hileler göreceğiz. Mağdurun 
cihazını işe yaramaz hale getirmek için fidye yazılımı 
tarafından kullanılan mekanizmalar değişti. Daha önceki 
tehditler, tüm ekranı bir mesajla kapatırken, 2017 yılında 
daha fazla tehdit, cihazı tamamen şifreledi. 2018’de yeni 
teknikler kullanılacağını öngörüyoruz. 

Şifreli Saldırılarda Artış 
 
Şifreli saldırıların daha başlangıcındayız. 2018’de, 
gizlice kuruluşlara sızmaya yönelik, şifrelenmiş trafiğe 
dayanan daha gelişmiş kötü amaçlı yazılımlara şahit 
olacağız. 

 
Proaktif IoT Kötü Amaçlı Yazılımlar 
 
Gelişmiş IoT kötü amaçlı yazılımları, daha kolay ve 
daha hızlı yayılmak için otomatik olarak aktifleşen, 
örneğin güvenlik açıklarını etkin biçimde kullanan ve 
bir solucan gibi yayılan saldırılardan faydalanacaktır  
 
Kötü Amaçlı Kripto Para Madenciliği 
 
Kripto para biriminin yükselmesiyle, kötü amaçlı 
yazılım, mağdurun mobil cihazlar veya masaüstü 
bilgisayarlar gibi cihaz kaynaklarını saldırganlara para 
kazandırmak için zorlar. Bu tür kötü amaçlı yazılımlar 
ve web siteleri Microsoft Windows için daha yaygındır, 
ancak son SonicWall analizi Android’e karşı artışta olan 
tehdit eğilimini de gösterir nitelikteydi. Esasında, bu 
etkinliklerin bir kısmı günümüzde, 2018’de 
gerçekleşmektedir. 

 
Tüketici IoT Saldırıları 
 
Ev tabanlı IoT saldırıları, sıradan vatandaşların 
gizliliğini, bilgilerini ve kimliklerini tehdit etmeye 
başladıkça dikkatleri üzerine çekecek. 
 
Cihaz Kontrolü 
 
Giderek daha fazla cihaz (otomobiller, buzdolapları, 
termostatlar, ampuller vb.) fazla bir gözetime tabi 
olmaksızın hiper bağlantılı hale geliyor. Bu durum, 
bahsedilen cihazların fidye için kilitlenme ihtimalini 
artırır. Tüketici IoT cihazlarına dayanan bir botnet 
tehdidi de ortaya çıkabilir.



22 
 

ÖRNEK UYGULAMALAR  
& ÇIKARIMLAR
 

Her yeni yıl, siber silahlanma yarışının ve siber güvenlik 
sektörünün durumunu tanımlayan yeni ve ilginç gelişmeler 
sunuyor. Bu gelişmeler her kuruluşun, işin, hükümetin ve 
bireyin eylemlerini yönlendirir niteliktedir. Tahmin 
edilebileceği üzere, 2017 yılı da diğerlerinden farklı değildi. 

 
Tehdit aktörleri ve siber suçlular gelişmiş, çevik ve iyi 
finanse edilmiş olsa da, kamusal ve özel sektörler, siber 
akıntıya karşı yüzüyor. Bu artık yalnızca bir çatışma değil, 
kapsamlı bir savaş. 
 

 

Siber savaşta hayatta kalabilmek için, kuruluşlar markalarını, 
verilerini ve müşterilerini uygun şekilde koruyacak güvenlik 
araçlarını, hizmetlerini ve çözümlerini geliştirmeliler. 

 

İki ya da üç yıl önce olmazsa olmaz bir yetenek, bugün 
eskimiş sayılabiliyor. Güvenlik çözümlerinin, cihazların ve 
stratejilerin, katmanlı, entegre, akıllı ve çok yönlü 
olduklarından emin olmak için sürekli olarak optimize 
edilmeleri ve değerlendirilmeleri zorunludur. 

 
 
 
 

Katmanlı 
 

En iyi siber güvenlik stratejileri katmanlı, otomatik ve dinamiktir. 
Güvenlik bilincine sahip kuruluşlar, güvenlik duruşlarının temeli 
olarak uyumlu bir cihaz ve kontrol ortaklığından yararlanırlar. Bu 
ortaklık, yeni nesil güvenlik duvarlarını, e-posta güvenlik 
çözümlerini, gerçek zamanlı bulut izole sanal alanını, güvenli mobil 
erişim denetimlerini ve kablosuz erişim noktalarını içerir. 
 
• Kablolu, kablosuz, bulut ve mobil ağlarda katman güvenliği 
sağlayın 
 
• Tüm işletim sistemlerini, yazılımları, ağ aygıtlarını ve güvenlik 
aygıtlarını düzenli olarak yamalayın 
 
• Riske maruz kalma olasılığını azaltmaya yardımcı olmak için siber 
güvenlik sigortası kullanımını değerlendirin 
 

 

 
Entegre &Otomatik 

 
Yine de güvenlik, listelenmiş çözümleri satın almaktan daha 
fazlasını gerektirir. Güvenlik, istihbarat, analitik, yönetim ve 
raporlamayı birbirine bağlayan otomatik, gerçek zamanlı bir ihlal 
tespit ve koruma platformunun temeli olarak entegre edilmeleri 
gerekir. 
 
• Gelişmiş siber saldırılara karşı korunmak için paylaşılan 
istihbarattan ve gerçek zamanlı engellemeden yararlanan yeni nesil 
güvenlik duvarları edinin 
 
• İlgili SSL/TLS şifre çözme ve inceleme yetenekleri uygulayın 
 
• Gelecek nesil güvenlik duvarları üzerinde ağ geçidi anti-virüs ve 
saldırı önleme ayarlarını uygun şekilde yapılandırın 
 
• E-posta üzerinden gelebilecek tehditleri engellemek için e-posta 
güvenlik çözümleri kullanın 

Zeki 
 
Kullanılan strateji, en gelişmiş ve kavrayışı yüksek siber saldırılara 
karşı gerçek zamanlı kararlar almak için makine öğrenimi ve yapay 
zekâyı kullanmalı ve dinamik olmalıdır. İstihbarat ayrıca çalışanları, 
yüklenicileri ve satıcıları içerecek şekilde geçmiş teknolojiyi de 
kapsamalıdır. 
 
• Gerçek zamanlı olarak bilinmeyen siber saldırıları (fidye yazılımı, 
sıfır gün tehdidi) tanımlamak ve analiz etmek için otomatik bulut 
izole sanal alanlarını kullanın 
 
• Satıcınız veya çözüm sağlayıcınız üzerinden ilgili güvenlik 
hizmetlerine abone olarak güvenliği paylaşın 
 
• Çalışanları siber saldırı riskleri (kimlik avı, kötü amaçlı yazılım 
vb.) hakkında eğitin ve düzenli olarak farkındalık testi yapın 
 
• Gerçek zamanlı derin bellek denetimi kullanımını araştırın 
 
Çok Yönlü 
 
İşletmelerini, markalarını ve verilerini korumak için kuruluşlar, 
entegre ve tutarlı bir şekilde dağıtılan kritik güvenlik yeteneklerinden 
faydalanır. İstediklerini, istedikleri zaman, karmaşıklığı ve olası ağ 
açıklarını ortadan kaldırmak istedikleri yerde kullanmak için gereken 
güce ve esnekliğe sahip olmalıdırlar. 
 
• Dağıtım yetenekleri ile eşleşen ve işiniz için anlamlı olan faktörleri 
belirleyen güvenlik çözümleri temin edin 
 
• Güçlü sanallaştırılmış siber güvenlik kontrolleri ve hibrit altyapılar 
aracılığıyla çeviklik yaratın 
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SONICWALL HAKKINDA 
 

Modern kuruluşlar giderek karmaşıklaşan ve küresel olarak 
bağlantılı bir dünyada mevcudiyetlerini sürdürüyorlar. Siber 
güvenlik teknolojisi, kuruluşların hızla değişen ortama uyum 
sağlaması açısından, hem destekleyici hem de engelleyici bir 
nitelik taşımaktadır. 

 

Güvenlik ekipleri ve siber manzara geliştikçe, kuruluşları ve 
siber güvenlik çözümlerini küresel siber suç namlusunun 
ucuna konumlayan yeni bir siber silahlanma yarışı ortaya 
çıktı. 

 

Siber suçlular, dünya çapındaki tüm kuruluşları hedeflemek için fidye, bilgi 
hırsızı, IoT kötü amaçlı yazılım, mobil tehditler ve SSL/TLS şifreli kötü 
amaçlı yazılım gibi oldukça etkili silahlara yöneliyor. Şu an, bilinen ve 
bilinmeyen tehditlere karşı proaktif kalmak için güvenlik cephanenize yeni 
siber savunma silahları eklemenin tam zamanıdır. 

 
SonicWall, bu siber silahlanma yarışında en gelişmiş savunma 
ataklarını sağlamak için Otomatik Gerçek Zamanlı İhlal Tespit ve 
Önleme Platformunu geliştirdi. SonicWall Capture Labs 
araştırmacıları, on yıl kadar önce de, tehdit araştırmaları ve önleme 
çalışmaları için yapay zekânın kullanılmasına öncülük etmişlerdi. 

 

Bugün, SonicWall makine öğrenme algoritmaları, verileri analiz 
etmek ve ağa bulaşmadan önce bilinen kötü amaçlı yazılımları 
sınıflandırmak ve engellemek için kullanılmaktadır. Bilinmeyen 
dosyalar, hipervizör analizi, emülasyon, sanallaştırma ve patent 
bekleyen yeni Gerçek Zamanlı Derin Bellek Denetimi gibi çeşitli 
teknikler kullanılarak analiz için Capture Cloud Platformuna 
gönderilir. Kararlar nanosaniyeler içerisinde verilir ve sıfır gün kötü 
amaçlı yazılımlar neredeyse gerçek zamanlı olarak engellenir. 

 

SonicWall, 26 yılı aşkın bir süredir dünya çapında küçük ve orta 
ölçekli işletmeleri ve kuruluşları savunarak, siber suçlu endüstrisi ile 
mücadele ediyor. Ödüllü Capture Cloud Platformu, on binlerce 
küresel kanal ortağının gücü ile birleştiğinde ağınızı, e-posta 
verilerinizi, bulut ortamlarınızı, uygulamalarınızı ve dosyalarınızı 
korur. Bu ürün ve iş ortağı birleşimi sayesinde kuruluşların 
ihtiyaçlarına özel gerçek zamanlı siber savunma çözümleri üretilir.  
 

Daha çok iş, daha az korku. 
 
 
Detaylı bilgi için,sonicwall.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz.



24 
 

KAYNAKLAR 
 

ihttps://www.consumer.ftc.gov/blog/2017/09/equifax-data-breach-what-do 
 

iihttps://www.wsj.com/articles/intel-warned-chinese-companies-of-chip-flaws-before-u-s-government-1517157430 
 

iiihttps://www.theregister.co.uk/2018/01/29/intel_disclosure_controversy/ 
 

ivhttp://www.scmp.com/business/banking-finance/article/2128492/lloyds-london-chief-executive-warns-cyberattack-now 
 

vhttps://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018 
 

vihttp://www.zdnet.com/article/uk-firms-stockpile-bitcoin-to-pay-off-ransomware-hackers/ 
 

viihttps://search.googleblog.com/2012/03/bringing-more-secure-search-around.html 
 

viiihttps://www.washingtonpost.com/local/public-safety/romanian-hackers-arrested-in-international-ransomware-  
investigation/2017/12/20/44a380b6-e5bc-11e7-833f-155031558ff4_story.html 

 
ixhttps://www.theguardian.com/technology/2017/may/15/accidental-hero-who-halted-cyber-attack-is-22-year-old-english-blogger 

 
x https://www.nytimes.com/2017/04/09/world/europe/peter-severa-levahsov-russia-arrest.html 

 
xihttps://www.wired.com/2017/04/fbi-took-russias-spam-king-massive-botnet/ 

 
xiihttps://www.theguardian.com/technology/2017/aug/14/marcus-hutchins-malware-wannacry-kronos 

 
xiiihttps://arstechnica.com/information-technology/2017/01/kaspersky-labs-top-investigator-reportedly-arrested-in-treason-probe/ 

 
xivhttps://www.justice.gov/usao-ndga/pr/russian-citizen-who-helped-develop-citadel-malware-toolkit-sentenced-0 

 
xvhttps://www.cbsnews.com/news/yu-pingan-chinese-national-arrested-hacking-conspiracy-sakura/ 

 
xvihttps://www.justice.gov/usao-ndtx/pr/seattle-man-arrested-attempted-extortion-leaglecom-and-several-other-media-companies 

 
xviihttps://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2017/07/20/dark-web-drugs-to-suicide-accused-alexandre-cazes/ 

 
xviiihttps://krebsonsecurity.com/2017/08/alleged-vdos-operators-arrested-charged/ 

 
xixhttps://krebsonsecurity.com/2017/08/alleged-vdos-operators-arrested-charged/ 

 
xx https://www.cbsnews.com/news/russian-bitcoin-fraud-alexander-vinnik-extradition-us-greece-supreme-court/ 

 
xxihttps://threatpost.com/ukrainian-man-arrested-charged-in-notpetya-distribution/127391/ 

 
xxiihttps://www.theverge.com/2017/7/29/16060344/btce-bitcoin-exchange-takedown-mt-gox-theft-law-enforcement 

 
xxiiihttps://www.mysonicwall.com/sonicalert/searchresults.aspx?ev=article&id=1098xxi

vhttps://www.mysonicwall.com/SonicAlert/searchresults.aspx?ev=article&id=1072xxv

https://www.mysonicwall.com/sonicalert/searchresults.aspx?ev=article&id=1098 

xxvihttps://blog.sonicwall.com/2017/05/ransomware-as-a-service-raas-is-the-new-normal/ 
 

xxviihttps://www.techrepublic.com/article/ransomware-attacks-will-target-more-iot-devices-in-2018/ 
 

xxviiihttps://www.cnbc.com/2017/01/17/6-billion-smartphones-will-be-in-circulation-in-2020-ihs-

report.htmlxxixhttps://motherboard.vice.com/en_us/article/xy9p7n/samsung-tizen-operating-system-bugs-

vulnerabilitiesxxxhttps://blog.sonicwall.com/2017/03/catching-cerber-ransomware/ 

xxxihttps://www.mysonicwall.com/sonicalert/searchresults.aspx?ev=article&id=1017 
 

xxxiihttps://blog.threatstop.com/nebula-ek-the-rising-exploit-kit-variant 
 

xxxiiihttps://googleprojectzero.blogspot.co.at/2018/01/reading-privileged-memory-with-side.html 
 

xxxivhttps://www.sonicwall.com/en-us/about-sonicwall/news/press-releases/pr-articles/sonicwall-invents-real-time-deep-memory-
inspection 

xxxv https://www.mysonicwall.com/SonicAlert/searchresults.aspx?ev=article&id=1114 
 

xxxvihttps://www.sonicwall.com/en-us/about-sonicwall/news/press-releases/pr-articles/sonicwall-invents-real-time-deep-memory-
inspection



25 
 

©2018 SonicWall Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. 

 
SonicWall, ABD’de ve/veya diğer ülkelerde bulunan SonicWall 
Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari veya tescilli ticari 
markasıdır. Diğer tüm ticari ve tescilli ticari markalar kendi 
sahiplerinin mülkiyetindedir. 
 
Bu belgedeki bilgiler SonicWall Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının 
ürünleri ile bağlantılı olarak sağlanır. Bu dokümanda veya 
SonicWall ürünlerinin satışı ile bağlantılı olarak herhangi bir fikri 
mülkiyet hakkının düşmesi ile ilgili veya başka bir şekilde açık 
veya zımni bir lisansı yoktur. BU ÜRÜN İÇİN LİSANS 
SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLAR VE KOŞULLAR, 
SONICWALL VE/VEYA BAĞLI KURULUŞLARI DÂHİL 
OLMAK ÜZERE, ÜRÜNLERLE İLGİLİ AÇIK, ZIMNİ VEYA 
YASAL HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. 

BUNA SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK 
VEYA İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE 
DÂHİL OLMAKLA BİRLİKTE, BUNLARLA SINIRLI 
DEĞİLDİR. MUHTEMEL ZARARLARA KARŞI TAVSİYEDE 
BULUNMUŞ OLSALAR DAHİ; HİÇBİR DURUMDA, 
SONICWALL VE/VEYA BAĞLI KURULUŞLARI, BU 
BELGENİN KULLANIMI VEYA KULLANILMAMASI 
SONUCU OLUŞABİLECEK DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL 
VEYA ARIZİ ZARARLAR İLE İLGİLİ SORUMLULUK KABUL 
ETMEMEKTEDİR. SonicWall ve/veya bağlı kuruluşları, bu 
belgenin içeriğinin doğruluğu veya tamlığı konusunda hiçbir 
taahhütte bulunmaz veya garanti vermezler ve önceden haber 
vermeksizin, teknik özelliklerde ve ürün açıklamalarında değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. SonicWall Inc. ve/veya bağlı kuruluşları, 
bu belgede yer alan bilgileri güncellemek için herhangi bir 
taahhütte bulunmamaktadır.

 
 
 
 
 
 
 

Hakkımızda 
 

SonicWall, 25 yılı aşkın bir süredir dünya çapında küçük ve orta 
ölçekli işletmeleri ve kuruluşları savunarak, siber suçlu endüstrisi ile 
mücadele ediyor. Ürünlerimiz ve ortaklarımız sayesinde, 150’den 
fazla ülkede, 500.000’den fazla işletmenin özel ihtiyaçlarına göre 
düzenlenmiş gerçek zamanlı siber savunma çözümleri sağlar. 
Böylece daha az korkar ve daha çok iş yapabilirsiniz. 
 
Bu belgenin ve ürünlerimizin potansiyel kullanımıyla ilgili herhangi 
bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
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Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
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