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Günümüz Siber Saldırıları

1) Veri Sızıntıları (Ticari ve kişisel veri hırsızlığı)
2) Sektörel Siber Saldırılar 
3) Devlet Destekli Siber Saldırılar
4) Fidye Saldırıları (Ransomware vb.)



Veri Sızıntıları Örnekleri…
• ABD’de EquiFax’in web uygulamalarında bulunan güvenlik zafiyeti sonucu 327 milyon nüfuslu 

ABD'de 147,9 milyon insanın kişisel bilgileri dışarı sızdı. 
• Dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan Marriot’un ziyaretçi veri tabanı ‘hack’lendi. Son 4 

yılda bu otellerde kalan 500 milyon müşterinin verileri ‘hacker’ların eline geçti. Marriot otellerinde 
konaklayanların doğum tarihi, pasaport numaraları, e-posta ve kredi kartı bilgilerinin de etkilendiği 
belirlendi.

• Ülkemizde bulunan iki siyasi partiye ait 1.5 milyon seçmen bilgileri 5.000TL karşılığında satışa 
sunulmuş durumda.

• Telekom operatörlerine ve bankalara ait sızdırılan  müşteri dataları deep web platformlarında 
satılmakta.



Sektörel Siber Saldırı Örnekleri

Finans sektörüne yönelik saldırılar…
• Finans sektörüne sürekli saldırılar yapılmakta.

• Ülkemizde bulunan bir bankanın swift sistemi üzerinden aldığı siber saldırı sonucu 4 milyon $ siber
saldırganlar tarafından sızdırıldı.

• 2016 yılında saldırganlar SWIFT ödeme sistemindeki zayıf noktaları belirleyerek New York FED’deki
Bangladeş Merkez Bankası hesabından 81 milyon dolar çaldılar.

Hukuk alanına yönelik saldırılar…

• Saldırganlar Cravath Swaine&Moore ve Weil Gotshal Manges e-mail hesaplarını ele geçirerek kısa
vadede gerçekleşecek olan şirket birleşmeleriyle ilgili bilgileri ele geçirdiler. Bu bilgiler doğrultusunda
borsada yaptıkları al-sat işlemlerinden 4 milyon dolar kazandıkları bilinmekte.



Devlet Destekli Saldırılar…
• Stuxnet; ABD ve İsrail'in, İran'ın nükleer çalışmalarını sekteye uğratmak için kullandığı solucan

yazılımdır. Haziran 2010'da varlığı açığa çıkan virüs İran'ın Buşehr ve Natanz'daki nükleer tesislerini
etkilemiştir.

• Rusya’da 4 siber saldırgan, Rusya devlet dairelerinde yönetici sınıfındaki personelin bilgisayarlarına
oltalama yöntemleri ile zararlılar yerleştirmiş ve gizli sınıfındaki bilgileri alarak ABD’ye satmışlardır.

• Saldırganların bu yöntemle 20 Milyon USD para kazandıkları bilinmektedir.

• Siber savaşlar…



Peki bir siber savaş sonucu neler olabilir?
• Sağlık bilgi sistemleri çalışmaz hale gelebilir ve ölümlere neden olabilir.

• Nükleer tesislerde yangınlar çıkabilir, patlamalar olabilir.
- İran Stuxnet örneği…

• Uçaklar havada çarpışabilir… Atılan bir füze, vurması gereken hedef yerine farklı bir hedefi vurabilir.

• Bankalar çalışmaz hale gelebilir.

• Elektrikler kesilebilir, haberleşme, finans vb. hizmetler durabilir.



Fidye Saldırıları
• WannaCry; Mayıs 2017 yılında 200 den fazla ülkede 230.000 civarında bilgisayarlardaki verileri

kriptolayarak kullanılamaz hale getirdi ve 28 dilde fidye talep etti. 08/12/2018 tarihinde tekrar
aktif olduğu gözlemlendi.

• CrySis – Dharma, Rapid, GrandCrab Ransomware vb. türler; Saldırganlar Spam E-mail, RDP, SQL,
SMB vb. protokollere yapılan brute force ile erişim bilgilerinizi ele geçirirler, sisteme erişirler ve
verileri kriptolayarak kullanılamaz hale getirirler. Verilerin çalışabilir hale getirilmesi için fidye
talep ederler. Ayrıca deep web de her ay 80.000 adet RDP hesaplarının satıldığı platformlar
bulunmaktadır.

• Gaziantep/Şehitkamil OSB bölgesinde ve şehir içerisinde bir çok firma fidye saldırılarına maruz
kalmış ve verilerin kurtarılması için firmamız tarafından çözümler üretilmiştir.



Fidye Saldırıları Örnekleri…
• Eylül 2018 tarihinde Türkiye de bir İl Sağlık Bakanlığı sistemi saldırganlar tarafından ele geçirilerek 

sunucular kriptolanmış ve sistemler kullanılamaz hale gelmiştir.
• 18 Mayıs 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 33 devlet hastanesine sabah saatlerinde siber

saldırı düzenlendi. Anonymous hacker grubunun üstlendiği siber saldırılarda hastanelerin veri
tabanında yer alan bilgiler, kopyalandıktan sonra silindi. Ayrıca saldırganların yedeklerin geri
yüklenmesini de engelledi. Hastaların mağdur olamamaları için elle kayıt yapıldı.

• Ülkemizde bulunan bir gaz dağıtım şirketinin bilişim sistemleri ele geçirilerek sunucuları 
kriptolanmıştır.

• Ülkemizde bulunan bir elektrik dağıtım şirketi çok kısa aralıklarla iki kez siber saldırıya maruz kaldı, 
sunucularda bulunan veriler kriptolanarak kullanılamaz hale gelmiştir.

• Sayısız bir çok belediye, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren özel ve devlet kurumları 
ransomware (cryptolocker & fidye) saldırısına maruz kaldı ve veriler kullanılamaz hale geldi.



Fidye Ödemek Çözüm müdür?
• Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre, siber saldırganlara ödeme yapan her 5

işletme ya da kurumdan 1 tanesi verilerini kurtaramamıştır.
• Bu durum bir işletme ya da kurum için felaket anlamına gelebilir.
• Ayrıca her 5 işletmeden ikisi, 72 saat ve üzeri verilerine ulaşamamıştır.

Zararları!..
- 2017 yılı sonunda 5 Milyar USD’nin üzerinde gelire ulaştılar
- Dünya ekonomisine 609 Milyar USD zarar vermişlerdir.
- 2020 yılında 6 Trilyon USD dünya ekonomisine zarar verilmesi

ön görülmekte.



Korunma Yöntemleri…

• Mevcut güvenlik ürünlerinin iyi senaryolar ile konfigure edilmeli ve güvenlik
güncelleştirmeleri eksiksiz yapılmalıdır.

• Kalıplaşmış güvenlik ürünleri dışında proaktif siber güvenlik ürünleri ile
önlemler arttırılmalıdır.

• İyi bir yedekleme senaryosu kurgulanmalıdır.

• Kurum içerisindeki personellere siber güvenlik
eğitimleri verilmesi farkındalıkların yaratılması gereklidir.



ParSecure Çözümleri Neler?

Siber saldırılardan ve fidyecilerden korunmanın en etkili yolu!
www.parsecure.com



ParSecure Neler Yapıyor?..

ParSecure güvenlik sistemi
• Yüzde yüz Türk teknoloji uzmanları tarafından Bilişim 112 bünyesinde

geliştirilen patentli ürün ParSecure, Türkiye ve Kıbrıs ile birlikte 52 ülkenin
IP bloklarına yapılan RDP, SQL, SMB vb. saldırıları anlık olarak tespit ederek
önlüyor.

• ParSecure yazılım ve ölçeklenebilir donanım ürünleri bulunmakta.
• Saldırganlar müşterilerimizi hedeflemeden saldırganlara karşı koruma

sağlıyoruz.
• Dünyada her 40 saniyede bir kurumun bilişim sistemlerinin etkilendiği siber

saldırı ve fidye saldırılarını anlık olarak önleyen ParSecure sistemi sayesinde
firmalar hizmetlerini kesintiye uğratmadan sürdürebiliyor.



Siber saldırılardan ve fidyecilerden korunmanın en etkili yolu!
www.parsecure.com

www.parsecuremap.com
Türkiye dahil 52 ülkenin IP bloklarında siber saldırı tespit sensörlerimiz bulunmakta.



Siber saldırılardan ve fidyecilerden korunmanın en etkili yolu!
www.parsecure.com

ParSecure Çözümleri Neler?
Siber tehdit istihbarat ürünümüz ile entegre çalışır.



ParSecure Çözümleri Neler?

• Türkiye dahil 52 ülkenin IP bloklarında bulunan tespit sensörlerimiz saldırganların
IP adreslerini, saldırı türlerini, hangi operatör yada kuruma ait IP adresi
kullandıklarını, ülke bilgisi, atak sayısı ve zaman bilgisini istihbarat veri tabanına
kaydeder.

• Tespit edilen saldırı türleri: RDP, SQL, SMB, FTP, SFTP, SMB ve Spam Email
(Keyloger & Stealer).

• SMB zafiyeti sonucu sistemlerde oluşturulan Local Admin ve Remote Desktop
yetkili kullanıcıları hızlı bir şekilde tespit eder sistem yetkilisine bildirir.

• CryptoCurrency Mining (bitcoin vb. dijital paraların üretilmesi) saldırılarına karşı
koruma sağlar.

• Tespit sensörlerimizden gelen bilgiler ayrıca parsecuremap.com canlı siber saldırı
haritasını besler.

Siber saldırılardan ve fidyecilerden korunmanın en etkili yolu!
www.parsecure.com

Siber tehdit istihbaratı neleri kapsar ve nelere karşı korunursunuz?



ParSecure Çözümleri Neler?

• Operatör, Data Center ve Kurum bilgilendirme servisi ile kurumların ele geçirilen
sistemleri üzerinden yapılan ataklara karşı kurumları bilgilendirir.

• Bilgilendirme servisi globaldir ve tüm dünyadaki Telekom Operatörleri, Data
Center ve Kurumlar bilgilendirilir. Bu sayede daha güvenli bir internet trafiği
sağlanmasına yardımcı olur.

• En önemlisi saldırganlar sizi hedeflemeden saldırganların sizin networkünüze
erişimi engellenir. Bu koruma esnasında farklı lokasyonlar da bulunan
kullanıcılarınızın bağlantıları kesinlikle kesintiye uğramaz.

Siber saldırılardan ve fidyecilerden korunmanın en etkili yolu!
www.parsecure.com

Siber tehdit istihbaratı neleri kapsar ve nelere karşı korunursunuz?



ParSecure Çözümleri Neler?

• Yapılan ataklar size ulaşmadan bloklanacağından ekstra bir bandwith tüketimi
olmaz. AKK olan bir internet hizmeti alıyorsanız AKK limitiniz dahilinde daha uzun
süre internet hizmetinizi kullanabilirsiniz.

• İnternet hizmetinizi daha performanslı kullanabilirsiniz.
• Network trafiğiniz gereksiz paketlerle boğulmaz.
• OpenSource bir firewall kullanıyorsanız ekstra bir donanım yatırımı yapmadan

sadece IPS/IDS hizmetimizi satın alarak korunmaya başlayabilirsiniz.

Siber saldırılardan ve fidyecilerden korunmanın en etkili yolu!
www.parsecure.com

ParSecure Korunma Dışında Ne Gibi Faydalar Sağlar?



ParSecure Neler Yapıyor?..

Türkiye’nin yazılım ihracatına destek
• Azerbaycan, Avustralya, Almanya, ABD ve Brezilya’da ParSecure 

partnerlik çalışmaları tamamlandı ve ihracata başlandı.
• Önümüzdeki 5 yıl içinde hedefimiz 45-50 milyon dolar civarında 

ihracat…



AR-GE Faaliyetlerimiz.



TEŞEKKÜRLER.

Siber saldırılardan ve fidyecilerden korunmanın en etkili yolu!
www.parsecure.com
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