
www.icisleri.gov.tr/bilgiteknolojileri

2021 YILI ÖNE ÇIKAN 
SİBER GÜVENLİK OLAYLARI



FIREEYE SUNBURST 
VAKASI

20.01.2021

 
Dünyayı etkisi altına alan bu saldırılardan nasıl kendimizi sakınabiliriz?

• Öncelikli olarak kurumunuzda kullandığınız tüm yazılımların güvenlik testlerinden geçmiş olduğundan emin olmalısınız.

• Kurumunuza düzenli aralıklarla sızma testleri yaptırarak kurumunuzun zafiyetlerini tespit etmeli ve bu zafiyetlere karşı önlem 

almalısınız.

• Kurumunuz içerisinde bu tür saldırıları önlemek için proaktif raporlama yapabilen güvenlik yazılımları kullanmalısınız.

• Düzenli olarak tehdit simülasyonları yaparak kurumunuzun aksiyon alma seviyesini üst düzeylere çekebilirsiniz.

• SoC hizmeti almak yerine bir SoC merkezi kurabilirsiniz.

• Kritik sistemlerinizi internete açmak yerine yenilikçi ZTNA çözümleri ile kurumunuzda internete açmadan kullanabilirsiniz.

• Güncellemeleri almadan önce SANDBOX’lar üzerinde bu tür güncellemelerin hareketlerini gözlemleyebilir ve daha sorasında 

kurumunuza entegre edebilirsiniz.
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FireEye uzun süredir sürdüğü anlaşılan bir saldırıya uğradığını 
açıkladı. Bilgisayar korsanlarının uzun süredir sistemlerde 
olduğu tespit edilen saldırıda durum oldukça kritik bir hal aldı. 
Çünkü FireEye firması Amerika’nın birçok devlet kurumunun 
güvenliğinden sorumluydu.

Saldırı FireEye firmasının ağ izlemek için kullandığı SolarWinds 
isimli bir yazılımın kötücül kod bulaşmış yazılım güncellemeleri 
nedeniyle olduğunu tespit etti. Bu tür saldırılar “tedarik zinciri 
saldırıları” olarak adlandırılmakta.

Kaynak: https://cyberartspro.com/fireeye-sunburst-vakasi/



TR-21-0064 
(SONICWALL SMA100 ZAFİYETİ)

25.01.2021
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SonicWall SMA 100 ürününde saldırganların hedef sistemde 
hassas bilgilere erişimine neden olabilecek kritik Uzak Kod 
Çalıştırma zafiyeti tespit edildi. 
Zafiyete SSL-VPN servisinde bulunan bir hata neden olmakta. 
Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların 

bu zafiyeti kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal 
dâhilinde olduğundan sistem yöneticilerine; SonicWall 
firmasının güvenlik bültenlerini takip etmelerini, bu zafiyet 
hakkında yayınlanan yama kodunu ivedilikle güncellemelerini 
önermekteyiz.

Kaynak:  https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021012401 



Güvenlik araştırmacılarının keşfettiği ve yerel kullanıcılara root yetkisi verebilen 10 yıllık bir güvenlik açığı keşfedildi. 
CVE-2021-3156 kodu ile takip edilebilen zafiyet “SUDO”‘da bulunuyor. Sudo v1.9.5p2 sürümü ile bu zafiyet kapatıldı.

CVE-2021-3156 
LINUX SUDO ZAFİYETİ

28.01.2021

Zafiyet şu Sudo sürümlerini 
etkiliyor:

1.8.2 – 1.8.31p2 ve 1.9.0 – 1.9.5p1. 
Qualys, Ubuntu 20.04 (Sudo 1.8.31), 
Debian 10 (Sudo 1.8.27) Fedora 
33 ( Sudo 1.9.2 ), ve bu sürümleri 
barındıran diğer Linux dağıtımları.

Şu ana kadar Ubuntu ve Red 
Hat güncellemeleri yayınladı. 
İlgili işletim sistemlerinin en 
kısa zamanda güncellenmesini 
öneriyoruz.
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Güvenlik araştırmacıları, oltamala saldırılarında e-posta 
ekindeki zararlı URL’leri gizlemek için Mors kodu kullanılan bir 
saldırı türü keşfetmiştir. 

Bu yeni çeşit oltalama saldırısı, şirkete gelen bir fatura gibi 
görünen e-postayla başlamakta ve Excel formatı gibi görünecek 
şekilde adlandırılmış bir HTML eki içermektedir. Bu ekler 
‘[şirket_adi]_fatura_[numara]_xlsx.html’ biçiminde çift uzantılı 
bir dosya olarak isimlendirilmektedir. 

Bu zararlı dosya, içerisindeki harfleri ve sayıları Mors kodlarıyla 
eşleştiren bir JavaScript kodu içermektedir. Örneğin, ‘a’ 
karakterini ‘.-‘, ‘b’ karakterini ‘-..’ ile eşleştirmektedir. Zararlı 
yazılım bu yöntem ile komut dosyasını yazmakta ve elde 
edilen mors kodunu hexadecimal tabana çevirmek için de 
decodeMors() fonksiyonunu çağırmaktadır. 

Elde edilen mors kodu ise bir HTML sayfası içerisine enjekte 
edilmektedir.Kullanıcıya gösterilen bu HTML sayfası, oturum 
açma işlemlerinin zaman aşımına uğradığını belirtmekte 
ve parolalarını tekrar girmelerini isteyen sahte bir Excel 
spreadsheet oluşturmaktadır. 

Kullanıcı, parolasını girdiği anda mevcut bilgiler saldırganların 
sistemlerine gönderilmektedir. Ayrıca yeni tehdit vektörü, ağ 
üzerinde zararlı gibi görünmemek için ‘clearbit.com’ sitesinin 
servislerini kullanmaktadır.

YENİ OLTALAMA SALDIRISI YÖNTEMİ: 
MORS KODLARI

10.02.2021
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https://www.prismacsi.com/yeni-oltalama-saldirisi-yontemi-mors-kodlari/

Araştırmacılar, bu zararlı URL’lere ve dosya eki 
adlarına dikkat edilmesini ve şüpheli görünen mailler 
için araştırma yapılmasını tavsiye etmektedir. 

Son olarak bu saldırılardan etkilenmemek için çift 
uzantı kullanılan şüpheli mail eklerini tespit etmeyi 
kolaylaştıran ‘Windows File Extensions’ özelliğinin 
etkinleştirilmesi önerilmektedir.



MASSLOGGER TROJAN 
ZARARLISI 

18.02.2021
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Tehdit aktörleri, mağdurların kimlik bilgilerini Microsoft 
Outlook, Google Chrome ve çeşitli anlık mesajlaşma 
hesaplarından ele geçirmek için tasarlanmış bir casus yazılım 
olan Masslogger Trojan’ın yeni bir versiyonu ile Windows 
kullanıcılarını hedeflemektedir. Güvenlik araştırmacıları, 
Ocak ayı ortasından itibaren İtalya, Letonya ve Türkiye’deki 
kullanıcıları hedefleyen kampanyayı ortaya çıkarmıştır.

Masslogger, .NET ile yazılmış, tarayıcı, e-posta ve anlık 
mesajlaşma bilgilerini ele geçiren bir casus yazılım 
programıdır. Trojan Nisan ayında piyasaya sürülmüş ve hala 
yeraltı forumlarında satılmaya devam etmektedir. 

Söz konusu saldırı hedeflere meşru görünümlü konu satırları 
içeren e-posta mesajları gönderilmesiyle başlamaktadır. Bu 
e-postalar, RAR uzantılı dosyalar içermektedir ancak, RAR 
dosyalarının tipik dosya uzantıları .rar iken, tehdit aktörleri 
bu dosyaları .chm dosya uzantısıyla gizlemektedir. Bu, 
Masslogger için yeni bir harekettir ve amacı zararlı yazılımın 
potansiyel savunma programlarından kaçınmasına yardımcı 
olmaktır. Aksi takdirde RAR dosya uzantısına bağlı olarak 
e-posta eki engellenebilmektedir. 

Derlenmiş HTML (CHM) dosya biçimi yardım 
dokümantasyonu için kullanılmaktadır. Dosyalar sıkıştırılmış 
bir HTML biçiminde derlenmekte ve kaydedilmektedir.

Metin, resim ve köprüler içerebilmektedirler. CHM dosyaları, 
Windows programları tarafından bir çevrimiçi yardım çözümü 
olarak kullanılmaktadır.

Ekli dosyalar, açıldıktan sonra etkin bulaşma sürecini 
başlatan, Obfuscation (gizleme) teknikleri ile oluşturulmuş 
JavaScript kodlu gömülü bir HTML dosyası içermektedir. 
Etkin bulaşma süreci başladıktan sonra bir PowerShell 
betiği yürütülmektedir ve böylece Masslogger payload 
indirilmektedir.

Hedeflenen uygulamalardan alınan kimlik bilgileri, kullanıcı 
adı, iki harfli ülke kimliği, benzersiz cihaz kimliği ve dosyanın 
oluşturulduğu zamana ilişkin zaman damgasını içeren bir 
dosya adı ile tehdit aktörlerinin sunucularına yüklenmektedir.



https://www.infinitumit.com.tr/masslogger-turkiyeyi-hedef-aliyor/ 

eMail Message Attachment RAR
(<name>.R00-.R19)

Compiled HTML
(.CHM)

PowerShell
Downloader

PowerShell
Loader

DLL
Loader

Msbuild.exe

Masslogger
Payload
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Masslogger ile düzenlenen saldırılara hedef sektör ile ilgili 
ve “meşru” görünen başlıklar kullanıldığı tespit edildi. Örnek 
olarak bir Türk kullanıcıyı hedef alan saldırı e-postasında 
“Yurtiçi Müşteri Sorgulama” başlığı kullanıldığı; Eylül, Ekim 
ve Kasım aylarındaki Masslogger içerikli e-postalarda zararlı 
yazılımın “Mutabakat Zaptı” ismi ile kullanıcının imzalaması 
gereken bir doküman görünümünde olduğu tespit edildi.

e-posta teması ne olursa olsun yazılımın yer aldığı sıkıştırılmış 
dosyanın, .RAR uzantılı e-posta eklerinin engellenme 
girişimine takılmamak için çok katmanlı dosya adı uzantısı 
olan .R09’u kullandığı, açıldığında “müşteri hizmetleri” mesajı 
içeren bir derlenmiş HTML dosyasına gizlenen JavaScript 
kodunun arka planda çalıştırılarak PowerShell indiricisi 
aracılığıyla Masslogger’ı çalıştırarak yükleyiciyi sunucudan 
indirdiği biliniyor. 

Araştırmacılar, kampanyanın arkasındaki tehdit aktörünün, 
Eylül ayına kadar uzanan diğer saldırılarla bağlantılı olduğu 
varsayımı üzerinde durmaktadır. 

Bu kampanyalar birkaç Avrupa ülkesini hedeflemiş ve 
odaklarını aylık olarak değiştirmişlerdir. Araştırmacılar 
tarafından Bulgaristan, Estonya, Macaristan, İtalya, Letonya, 
Litvanya, Romanya, İspanya ve Türkiye’yi hedefleyen e-posta 
mesajlarının yanı sıra İngilizce yazılmış mesajlar da tespit 
edilmiştir. 

Kullanıcıların bilinmeyen taraflar tarafından gönderilen 
e-posta ve eklerini asla açmamaları veya bu şekilde 
gönderilen bir programı çalıştırmamaları önemle tavsiye 
edilmektedir.

Masslogger payloadı, aşağıdaki uygulamalardan kullanıcıların kimlik bilgilerini hedefleme ve ele 
geçirme işlevlerini içermektedir:

• Pidgin (ücretsiz ve açık kaynaklı çoklu platform anında mesajlaşma istemcisi)

• FileZilla Dosya Aktarım Protokolü (FTP) istemcisi

• Discord grup sohbet platformu

• NordVPN

• Outlook

• FoxMail

• Firefox

• Thunderbird

• QQ Browser

• Chromium tabanlı tarayıcılar (Chrome, Chromium, Edge, Opera ve Brave)



Siber Güvenlik Araştırmacıları, zararlı MS Office 
belgeleri oluşturan ApoMacroSploit Builder isimli 
bir yazılım tespit etmiştir. Bu zararlı yazılım, MS 
Office belgeleri içerisine ekledikleri zararlı Excel 4.0 
makroları ile hedef cihazlara erişim sağlamaktadır. 

Zararlı yazılımdan şuan 80’den fazla kullanıcının 
etkilendiği tespit edilmiştir.

ApoMacroSploit yazılımı oluşturdukları zararlı 
belgelerin içerisine hedef cihaz tarafından tespit 
edilmemesi için Windows Defender’ı devre 
dışı bırakma, Windows Defender tarafından 
gizlenme, Gmail tarafından tespit edilmeme ve 
antivirus yazılımlarını atlatma gibi ek modüller 
bulunmaktadır. Bu sayede oluşturulan 
zararlı belgeler, hedef cihaz tarafından tespit 
edilememektedir.

Zararlı yazılım, saldırganlar tarafından hedef 
kullanıcılara e-posta aracılığıyla yayılmaktadır. Daha 
sonra hedef kullanıcı zararlı belgeyi çalıştırdığında 
içerisindeki zararlı makro “cutt.ly” web sitesinden 
.BAT (Windows Komut Dosyası) uzantılı çalıştırılabilir 
bir dosya indirmektedir. Son olarak ise, indirilen 
zararlı dosya çalıştığında hedef cihazı saldırganlara 
erişebilir hale getirmektedir.

Kritik zararlı yazılımlardan etkilenmemek adına 
güvenilir olmayan kaynaklardan gelen mail 
içeriklerine ait dosyaların kontrol edilmesi ve 
aşağıdaki IoC bulgularının güvenlik cihazları 
tarafından engellenmesi önerilmektedir.

18.02.2021

MİCROSOFT OFFİCE DOKÜMANI 
GÖRÜNÜMLÜ ZARARLI YAZILIM ALARMI: 
APOMACROSPLOİT
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KAYNAK:https://www.prismacsi.com/microsoft-office-dokumani-gorunumlu-zararli-yazilim-alarmi-apomacrosploit/



25.02.2021

YENİ BİR ZARARLI FİDYE YAZILIMI 
(RANSOMWARE) 
BABUK LOCKER
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Babuk Locker isimli yeni bir 
fidye yazılımı tespit edilmiştir. 
Babuk Locker, yayıldığı 
sistemlerde ki dosyaları 
şifreleyerek bir fidye notu 
bırakmaktadır. 

Dosyalar şifrelendikten sonra etkilenen kullanıcıların 
saldırganlarla iletişime geçmesi için Tor ağına yönlendiren bir URL 
adresi paylaşılmaktadır. 

Bu URL, basit bir sohbet sitesine yönlendirmektedir. Hedef 
kullanıcı fidye ücretini ödemeyi kabul ettiğinde, saldırganlar 
“%appdata%” içerisindeki “ecdh_pub_k.bin” isimli dosyanın 
gönderilmesini talep etmektedir. Fidye ücreti ödenmediği takdirde 
ise şifrelenen dosyalar çeşitli forum sitelerinde paylaşılmaktadır.

Kritik fidye yazılımlarından etkilenmemek ve siber saldırıların 
kurbanı olmamak adına güncel/lisanslı yazılımların kullanılması, 
güvenilir olmayan kaynaklardan hiçbir şekilde dosya 
yüklenmemesi tavsiye edilmektedir. Ek olarak aşağıda belirtilen 
IoC bulgularının güvenlik cihazları tarafından engellenmesi 
önerilmektedir.

Söz konusu zararlı yazılımdan 
5 farklı şirketin etkilendiği 
paylaşılmıştır.

Söz konusu fidye yazılımı 
hedef kullanıcılara zararlı 
Office 365 belgeleri aracılığıyla 
bulaşmaktadır. Zararlı, hedef 
cihaza erişim sağladıktan 
sonra dosyaları şifrelemek için 
SHA256, ChaCha8 ve ECDH 
(Elliptic-curve Diffie-Hellman) 
şifreleme teknolojilerini 
kullanmaktadır.

Şifrelenen tüm dizinlerde “How 
To Restore Your Files.txt” isimli 
bir fidye notu oluşturulmakta 
ve şifrelenen tüm dosyaların 
uzantıları “.babyk” olarak 
değiştirilmektedir.

KAYNAK:https://www.prismacsi.com/yeni-bir-zararli-fidye-yazilimi-ransomware-tespit-edildi-babuk-locker/  



16.03.2021

YENİ MIRAI VARYANTI 
VE ZHTRAP BOTNET 
KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARI
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Saldırganlar, Mirai türevlerini ve brute-forcer'ları indirmek ve yürütmek gibi daha 
fazla bulaşma davranışlarını içeren kötü niyetli bir kabuk komut dosyası indirmeye 
çalışmaktadır.

Sömürülen güvenlik açıklarının döküntüsü şunları içerir:

• VisualDoor - bu Ocak ayının başlarında ortaya çıkan bir SonicWall SSL-VPN 

uzaktan komut enjeksiyon güvenlik açığı

• CVE-2020-25506 - bir D-Link DNS-320 güvenlik duvarı uzaktan kod yürütme 

(RCE) güvenlik açığı

• CVE-2021-27561 ve CVE-2021-27562 - Yealink Cihaz Yönetiminde, kimliği 

doğrulanmamış bir saldırganın sunucuda kök ayrıcalıklarıyla rastgele komutlar 

çalıştırmasına izin veren iki güvenlik açığı

• CVE-2021-22502 - Micro Focus Operation Bridge Reporter'da (OBR) 10.40 

sürümünü etkileyen bir RCE hatası

• CVE-2019-19356 - Netis WF2419 kablosuz yönlendirici RCE açıklarından 

yararlanma ve

• CVE-2020-26919 - Netgear ProSAFE Plus RCE güvenlik açığı

Yeni Mirai Varyantı ve ZHtrap 
Botnet Kötü Amaçlı Yazılımları 
Vahşi Doğada Ortaya Çıkıyor



honeypot info

real device info

Telnet Scan DDos Attack Infect Via Exploits

New ZHtrap

Cmd  TypeResServ info

Upload Info

honeypot 

Target 1 Target 2

ZHtrap

Target 3

Real Device

real device

DDos
Reverse shell

Download&exec payload

Cmd

Proxy 

Proxy Lİst

3:Cmd request1:DNS TXT reguest

ResServ TOR Domain TOR DomainProxyServ PayloadServ
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Honeypot'lar, çalışma biçimleri hakkında 
daha fazla bilgi toplamak için izinsiz giriş 
girişimlerinden yararlanmak için tipik 
olarak siber suçlular için bir hedefi taklit 
ederken, ZHtrap botnet, hedef olarak 
kullanılan IP adreslerini toplamak için bir 
tarama IP toplama modülünü entegre 
ederek benzer bir teknik kullanır.

 Bunu, belirlenmiş 23 bağlantı noktasını 
dinleyerek ve bu bağlantı noktalarına 
bağlanan IP adreslerini belirleyerek, 
ardından yükü enjekte etmek için dört 
güvenlik açığını incelemek için toplanan IP 
adreslerini kullanarak başarır.

• MVPower DVR Shell kimliği doğrulanmamış RCE

• Netgear DGN1000 Setup.cgi kimliği doğrulanmamış 

RCE

• Birden çok satıcıyı etkileyen CCTV DVR RCE ve

• Realtek SDK miniigd SOAP komut yürütmesi (CVE-

2014-8361)

Başarılı bir sömürü elde etmek için kullanılan kusurlardan 
bağımsız olarak, saldırı zinciri, kötü amaçlı yazılım 
altyapısından bir kabuk komut dosyası indirmek için wget 
yardımcı programının kullanılmasını içerir ve daha sonra , 
Linux çalıştıran ağ bağlantılı IoT cihazlarını uzaktan kontrol 
edilen botlara dönüştüren kötü niyetli bir kötü amaçlı 
yazılım olan Mirai ikili dosyalarını getirmek için kullanılır. 
büyük ölçekli ağ saldırılarında bir botnet'in parçası olarak 
kullanılabilir.Mirai'yi indirmenin yanı sıra, kaba kuvvet 

saldırılarının zayıf parolalarla savunmasız cihazlara 
girmesini kolaylaştırmak için yürütülebilir dosyaları alırken 
ek kabuk komut dosyaları tespit edildi.

Araştırmacı, "IoT alanı, saldırganlar için kolay erişilebilir 
bir hedef olmaya devam ediyor. Birçok güvenlik açığından 
yararlanmak çok kolaydır ve bazı durumlarda feci 
sonuçlara yol açabilir" dedi.

İlgili bir gelişmede, Çinli güvenlik firması Netlab 360'tan 
araştırmacılar, Matryosh olarak bilinen bir DDoS 
botnetinden bazı özellikler ödünç alırken, ek kurbanları 
toplamak için bir bal küpü kullanan ZHtrap adlı yeni bir 
Mirai tabanlı botnet keşfettiler .

VisualDoor açığı, 2015 yılında eski ürünlere 7.5.1.4-43sv 
ve 8.0.0.4-25sv sürümleriyle yamalanan eski bir SSL-VPN 
ürün yazılımı güvenlik açığını hedeflemektedir. Doğru bir 
şekilde yamalı SonicWall cihazlarına karşı geçerli değildir.
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ZHtrap'ın yayılması dört N günlük güvenlik açığı kullanıyor, ana işlev DDoS ve tarama iken bazı arka kapı 
özelliklerini entegre etmektedir. Zhtrap, virüslü cihazda bir bal küpü kurar ve kurban cihazlar için anlık görüntüler 
alır ve anlık görüntüye dayalı olarak yeni komutların çalıştırılmasını devre dışı bırakır, böylece cihaz üzerinde 
münhasırlık elde eder.

Cihazları ele geçirdikten sonra ZHtrap, ek yükleri indirmek ve yürütmek için bir komut ve kontrol 
sunucusuyla iletişim için Tor'u kullanarak Matryosh botnetinden bir ipucu alır.

Saldırıların 28 Şubat 2021'de başladığını kaydeden araştırmacılar, ZHtrap'ın virüslü cihazları bal 
küplerine dönüştürme yeteneğinin, daha fazla hedef bulmayı kolaylaştırmak için botnetlerin "ilginç" 
bir evrimine işaret ettiğini söyledi.Bu Mirai tabanlı botnet'ler, kısmen Mirai'nin kaynak kodunun 
2016'dan bu yana internette bulunmasıyla desteklenen ve diğer saldırganların kendi türlerini 
oluşturmaları için alanı sonuna kadar açan tehdit ortamında ortaya çıkan en son botnetlerdir.

Geçen Mart ayında araştırmacılar , Zyxel ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarını bir botnet'e dahil 
etmek için hedeflediği bulunan " Mukashi " adlı bir Mirai varyantı keşfettiler. Ardından, Ekim 2020'de 
Avira'nın IoT araştırma ekibi , D-Link DSL-7740C yönlendiricilerine, DOCSIS 3.1 kablosuz ağ geçidi 
aygıtlarına ve Dell PowerConnect 6224 

Anahtarlarına bulaşmak için uzaktan kod yürütme güvenlik açıklarından yararlanan " Katana " adlı 
Mirai botnet'in başka bir türünü belirledi.

KAYNAK:https://thehackernews.com/2021/03/new-mirai-variant-and-zhtrap-botnet.html/

ip info
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Proofpoint araştırmacıları, TA800 olarak takip ettiğimiz bir tehdit aktörünün ilginç bir 
e-posta kampanyasını gözlemledi. 

Bu oyuncu, Nisan 2020'den bu yana ağırlıklı olarak  BazaLoader'ı kullanıyor  , ancak 
3 Şubat 2021'de NimzaLoader adını verdiğimiz yeni bir kötü amaçlı yazılım dağıttı. 
NimzaLoader'ın ayırt edici özelliklerinden biri de  Nim programlama dilinde yazılmış 
olmasıdır .

Nim'de yazılan kötü amaçlı yazılımlar   , tehdit ortamında nadirdir . Tersine mühendisler 
Nim'in uygulamasına aşina olmayabilir veya bunun için algılama geliştirmeye 
odaklanmış olabileceğinden, kötü amaçlı yazılım geliştiricileri, algılamayı önlemek için 
nadir bir programlama dili kullanmayı seçebilir ve bu nedenle araçlar ve sanal alanlar, 
örneklerini analiz etmekte zorlanabilir. 



14

Twitter'da kötü amaçlı yazılımın bazı ilk analizleri, bunun BazaLoader'ın birçok çeşidi 
bulunan başka bir çeşidi olabileceğini gösteriyor. 

1 Mart'ta Walmart'tan Joshua Platt ve Jason Reaves, Nimar Loader adını verdikleri bu 
kötü amaçlı yazılım hakkında mükemmel bir  yazı  yayınladılar. Bağımsız analizimiz, 
bu kötü amaçlı yazılımın bir BazaLoader çeşidi olmadığı konusundaki analizlerini ve 
iddialarını destekler. 

NimzaLoader ve BazaLoader çeşitleri arasındaki analiz ettiğimiz önemli 
farklardan bazıları şunlardır: 

• Tamamen farklı bir programlama dilinde yazılmış 

• Aynı kod düzleştirme obfuscator kullanmaz 

• Aynı dize şifre çözme stilini kullanmaz 

• Aynı XOR/döndürme tabanlı Windows API karma algoritmasını kullanmaz 

• Anahtar komut ve kontrol (C&C) yanıt şifre çözme olarak tarihleri kullanan aynı 

RC4'ü kullanmaz 

• Etki alanı oluşturma algoritması (DGA) kullanmaz 

• C&C iletişimlerinde JSON'u kullanır 

Bu gönderide e-posta kampanyasına ve kötü amaçlı yazılıma daha yakından bakacağız. 
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Mesajlar, bazı durumlarda kısaltılmış bağlantılar olan, bir PDF önizlemesine bağlantı olduğu 
iddia edilen, ancak bunun yerine GetResponse (bir e-posta pazarlama hizmeti) açılış sayfalarına 
bağlanan bağlantılar içeriyordu. 

Açılış sayfaları, Slack'te barındırılan ve kullanıcıyı kandırmak amacıyla sahte bir Adobe simgesi 
kullanan NimzaLoader yürütülebilir dosyası olan "PDF"ye bağlantılar içeriyordu.  

540c91d46a1aa2bb306f9cc15b93bdab6c4784047d64b95561cf2759368d3d1d SHA-256 karma 
değerine sahip numune   , bu analiz için tersine mühendislik işlemine tabi tutulmuştur. 

Araştırma sırasında C&C sunucuları zaten kapalıydı, bu nedenle   VirusTotal'a yüklenen  bir 
PCAP dosyasından da faydalandık.

Şekil 1:  GetResponse Açılış Sayfasına 
bağlanan TA800 mesajı

Şekil2: NimzaLoader'ın indirilmesine bağlantı 
veren TA800 GetResponse Açılış sayfası 

3 Şubat 2021'de Proofpoint, NimzaLoader'ı dağıtan bir TA800 kampanyasını 
gözlemledi. Önceki faaliyetlerle tutarlı olarak, bu kampanya, alıcının adı 
ve/veya şirketin adı da dahil olmak üzere, cazibesinde kişiselleştirilmiş 
ayrıntılar kullandı.

KAMPANYA ANALİZİ

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM ANALİZİ



16

NimzaLoader, Nim programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Bu, yürütülebilir dosyadaki 
çeşitli "nim" ile ilgili dizelerde görülebilir (Şekil 3): 

Şifrelenmiş dizelerden biri bir Unix dönem zaman damgasıdır ve kötü amaçlı yazılım için bir 
sona erme tarihi olarak kullanılır. 

Analiz edilen örnekte, son kullanma tarihi "1612963255.0039535" (ör. 10 Şubat 2021 Çarşamba 
1:20:55.003 GMT) olarak ayarlanmıştır ve kötü amaçlı yazılım bu tarih ve saatten sonra 
çalışmayacaktır. 

NIM PROGRAMLAMA DİLİ

SON KULLANMA TARİHİ
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Kötü amaçlı yazılım tarafından kullanılan dizelerin çoğu, XOR tabanlı bir algoritma ve dize 
başına tek bir anahtar kullanılarak depolandığında şifrelenir. Algoritmanın bir IDA Python işlevi 
GitHub'ımızda mevcut olacaktır.  

Analiz edilen örnekten şifresi çözülmüş dizelerin listesi: 
• 1612963255.0039535 
• 1OcYomEX0BsbkWCzLHRggQ== 
• ; 
• ;\r\n 
• = 
• APISID 
• CV54fakIvNL14Br0vFqSiw== 
• Kurabiye: 
• ALMAK 
• JSESSIONID 
• SID 
• WMCIf52ORF4UAztWoqpcAtAdZeysf2lWi0FvUE/L7Uc= 
• \r\n 
• hakkında 
• e8cbd40fda2500cd496b55df43402d8ed077b8cd965701a205c17f2b0389fce1 
• hYLuwpX6qTSHW4zqip3prQ== 
• hxxps://centralbancshares\.com 
• hxxps://gariloy\.com 
• hxxps://liqui-technik\.com 
• job_id_header 
• yol_adj 
• path_noun 
• seq_num 
• seq_toplam 
• server_public_key 
• user_agent 
Çoğunlukla komut adları olmak üzere birkaç dize, şifreli dizeler yerine yığın dizeleri olarak depolanır. 

C&C URL'leri şifreli dizeler olarak saklanır ve analiz edilen örnekte şunlar bulunur: 

• hxxps://centralbancshares\.com 

• hxxps://gariloy\.com 

• hxxps://liqui-technik\.com 

Komut isteklerinde kullanılan bir C&C URL yolu bileşenini içeren şifreli bir dize de vardır. Analiz 
edilen örnekte bu bileşen "hakkında" idi. 

DİZE ŞİFRELEME

DİZE ŞİFRELEME
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NimzaLoader, Nim programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir. Bu, yürütülebilir dosyadaki 
çeşitli "nim" ile ilgili dizelerde görülebilir (Şekil 3): 

C&C URL'leri şifreli dizeler olarak saklanır ve analiz edilen örnekte şunlar bulunur: 

• hxxps://centralbancshares\.com 

• hxxps://gariloy\.com 

• hxxps://liqui-technik\.com 

Komut isteklerinde kullanılan bir C&C URL yolu bileşenini içeren şifreli bir dize de vardır. Analiz 
edilen örnekte bu bileşen "hakkında" idi. 

NIM PROGRAMLAMA DİLİ

YAPILANDIRMA 
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C&C, HTTPS tabanlıdır. İlk işaret, kötü amaçlı yazılım tarafından "el sıkışma" olarak adlandırılır 
ve bir örnek Şekil 4'e benzer: 

El sıkışma,   C&C sunucusuyla bir X2551 anahtar değişimi yapmak ve bazı yapılandırma 
öğelerini almak için kullanılır. "Çerez" başlık isteğindeki "SID" değeri, base64 kodludur. Kodu 
çözüldüğünde, anahtar değişimi için kötü amaçlı yazılımın oluşturduğu ortak anahtarı ve C&C 
sunucusundan gelen el sıkışma yanıtının şifresini çözmek için bazı ek verileri içerir.  

C&C yanıtının şifresi, kötü amaçlı yazılımdan bazı şifrelenmiş dizeler ve Monocypher  kripto 
kitaplığından  bazı ilkellerle birlikte bu veriler kullanılarak çözülebilir  . 

Yukarıda atıfta bulunulan PCAP'den gelen verileri kullanan bir Python pasajı ve bu şifre çözme 
işlemini gösteren örneği GitHub'ımızda mevcut olacaktır . 

Şifresi çözüldüğünde yanıt, Şekil 5'e benzeyen bir JSON nesnesi içerir: 

KOMUTA VE KONTROL 

ŞİFRELEME

Şekil 4: Örnek el sıkışma isteği ve yanıtı 

Şekil 5: Örnek el sıkışma yanıtı JSON nesnesi 
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Şekil 5: Örnek el sıkışma yanıtı JSON nesnesi 

Aşağıdaki parçaları içerir: 

• path_adj – Gelecekteki C&C iletişimlerinde kullanılan C&C URL bileşeni 

• path_noun - Gelecekteki C&C iletişimlerinde kullanılan C&C URL bileşeni 

• seq_num – bilinmiyor (analiz edilen örnekte kullanılmamış gibi görünüyor) 

• seq_total – C&C sunucusuna verilen komut yanıtlarında JSON alan adı olarak kullanılır 

(aşağıdaki Şekil 7'de mavi vurgu) 

• user_agent - gelecekteki C&C iletişimlerinde kullanılan kullanıcı aracısı 

• job_id_header – bilinmiyor (analiz edilen örnekte kullanılmamış gibi görünüyor) 

• server_public_key – C&C sunucusunun anahtar değişimi için kullanılan genel anahtarı

 
Kötü amaçlı yazılım ile C&C sunucusu arasında anahtar değişimi yoluyla paylaşılan anahtar, 
gelecekteki C&C iletişimleri için kullanılacaktır. Ne yazık ki, başka iletişim örneklerinin şifresini 
çözmek için başvurulan PCAP'de kullanılan paylaşılan anahtarı türetamadık. 

Gelecekteki C&C URL'leri, yukarıda bahsedilen yapılandırma öğesi ve alınan "path_adj" ve 
"path_noun" bileşenleri kullanılarak oluşturulur. Referans PCAP için örnek bir C&C URL'si: 

hxxp://liqui-technik\.com/about/disassociation/daha iyi bilinen 

Güncellenmiş "path_adj" ve "path_noun" bileşenleri, adı önceden ayarlanmış "path_noun" olan 
bir yanıt başlığı aracılığıyla ardışık C&C yanıtlarında gönderilir. Bu mekanizma, aşağıdaki Şekil 6 
ve 7'nin kırmızı vurgularında görülebilir. 

El sıkışma tamamlandığında, kalan C&C iletişimleri komut istekleri ve komut yanıtlarıdır. Örnek 
bir komut isteği, Şekil 6'ya benziyor: 
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Komut isteğinde, Çerez başlığı “SID” değeri bir bot tanımlayıcısına dönüşür. Yanıt, paylaşılan 
anahtar kullanılarak şifrelenir ve şifresi çözüldüğünde bir JSON nesnesi içerir. 

Aşağıdaki alanları içerir: 

• job_id - tanımlayıcı 

• iş – base64 kodlu iş ayrıntıları 

• Kodu çözüldüğünde, "iş", aşağıdakileri içeren başka bir JSON nesnesi içerir: 

• tip - komut 

• args - komut argümanları 

• Komutlar, aşağıdaki “Komutlar” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

Örnek bir komut yanıtı şöyle görünür: 

Şekil 6: Örnek komut isteği 

Şekil 7: Örnek komut isteği 

Komut yanıtları, isteklere benzer ve komut çıktılarını veya hata mesajlarını içerir. 
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NimzaLoader'da aşağıdaki komutlar tanımlanmıştır: 

• cmd - cmd.exe komutunu çalıştır 

• powershell - powershell.exe komutunu çalıştır 

• el sıkışma - el sıkışmayı yeniden yap 

• shellcode - kabuk kodunu bir işleme iş parçacığı olarak enjekte edin 

• komut bağımsız değişkenleri, aşağıdakileri içeren bir JSON nesnesidir: 

• sc – hex kodlu ve sıkıştırılmış kabuk kodu 

• prog - kabuk kodunu içine enjekte edecek program 

• kalp atışı - bellekteki kötü amaçlı yazılımın son kullanma tarihini güncellemek için kullanılır 

• komut bağımsız değişkenleri, aşağıdakileri içeren bir JSON nesnesidir: 

• kalp atışı - yeni son kullanma süresi 

• sig - şifreli bir dizeyle imza kontrolünde kullanılır (analiz edilen örnekte 

"e8cbd40fda2500cd496b55df43402d8ed077b8cd965701a205c17f2b0389fce1") 

Araştırma sırasında, bilinen tüm NimzaLoader C2'ler zaten çalışmıyordu, ancak  genel bir 
kötü amaçlı yazılım korumalı alan çalışması  , nihayetinde bir Kobalt Saldırısı işareti veren bir 
"powershell" komutu aldığını gösteriyor. Bu bulguyu doğrulayamıyoruz veya onaylayamıyoruz, 
ancak geçmiş TA800 taktikleri, teknikleri ve prosedürleri (TTP'ler) ile uyumlu. 

KOMUTLAR

ÇÖZÜM

NimzaLoader, TA800 tehdit aktörü tarafından dağıtılan ve kullanılan yeni bir ilk erişim kötü 
amaçlı yazılımıdır. 2020'de, Trick'i dağıtan TA800'den aralıklı geçişlerle  Buer Loader'a geçişi 
gözlemledik ve Nisan 2020'den bu yana Bazaloader'ın tutarlı dağılımı. NimzaLoader'ın 
BazaLoader'ın yalnızca bir başka çeşidi olduğunu öne süren bazı araştırma topluluğu analizleri 
var, ancak önemli farklılıklara ilişkin gözlemlerimize dayanarak, bunu ayrı bir kötü amaçlı 
yazılım ailesi olarak izliyoruz.

 NimzaLoader'ın ikincil yükü olarak Cobalt Strike'ı indirmek ve yürütmek için kullanıldığını 
gösteren bazı kanıtlar var, ancak birincil amacının bu olup olmadığı açık değil. Ayrıca 
Nimzaloader'ın TA800'ün radarında ve daha geniş tehdit ortamında bir anlık görüntü olup 
olmadığı veya Nimzaloader'ın BazaLaoder'ın geniş çapta benimsendiği şekilde diğer tehdit 
aktörleri tarafından benimsenip benimsenmeyeceği de belirsiz. 

TA800, doğrudan Kobalt vuruşu sağlayan en son kampanyalarla farklı taktikleri 
kampanyalarına entegre etmeye devam ediyor. 
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C&C, HTTPS tabanlıdır. İlk işaret, kötü amaçlı yazılım tarafından "el sıkışma" olarak adlandırılır 
ve bir örnek Şekil 4'e benzer: 

UZLAŞMA GÖSTERGELERİ 

ORTAYA ÇIKAN TEHDİT İMZALARI 

Gösterge Tip notlar 

540c91d46a1aa2bb306f9cc15b93bdab6c4784047d64b-
95561cf2759368d3d1d SHA-256 NimzaLoader 

Tersine Mühendislik 

centerbancshares\.com Alan adı C&C 

garilo\.com Alan adı C&C 

likit-technik\.com Alan adı C&C 

52bbe09c7150ea66269c71bac8d0237fb0e6b0cae-
4ca63ab19807c310d6a1a0b SHA-256 NimzaLoader (PCAP) 

ETPRO TROJAN NimzaLoader İlk CnC Ana Bilgisayar Kontrolü 

ETPRO TROJAN NimzaLoader CnC Aktivite M1 

ETPRO TROJAN NimzaLoader CnC Aktivite M2

KAYNAK:www.proofpoint.com/uk/blog/threat-insight/nimzaloader-ta800s-new-initial-access-malware
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Araştırma sırasında, bilinen tüm NimzaLoader C2'ler zaten çalışmıyordu, ancak  genel bir 
kötü amaçlı yazılım korumalı alan çalışması  , nihayetinde bir Kobalt Saldırısı işareti veren bir 
"powershell" komutu aldığını gösteriyor. Bu bulguyu doğrulayamıyoruz veya onaylayamıyoruz, 
ancak geçmiş TA800 taktikleri, teknikleri ve prosedürleri (TTP'ler) ile uyumlu. 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Zoom platformu ile yapılan kabine toplantısının ekran 
görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüde toplantı kimlik numarasının yanı sıra katılımcı 
bakanlarından kullanıcı adları da yer aldı. 

Yapılan paylaşım sonucunda davetsiz katılımcılarca görüşmeye katılımlar, ırkçı ve pornografik 
içerikler paylaşıldı.

Firma tarafından yapılan açıklama: “Müşterilerimizi aldatmayı amaçlamadık. Ancak genelde 
kullanılan uçtan uca şifreleme tanımı ile onu nasıl kullandığımız arasında bir tutarsızlık söz 
konusu”.

Zoom vb. video konferans uygulamalarının kullanımında, karantina sürecinin etkisiyle %700 
’lere varan bir artış gerçekleşti.

07.04.2021

ZOOM VİDEO KONFERANS  
UYGULAMASI ZAFİYETLERİ

KAYNAK:https://cybernews.com/news/zoom-video-conferencing-app-hit-by-more-security-concerns/ 
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Bir hacker forumunda paylaşılan ve içeriğinde 533 Milyon satır kişisel veri içeren aralarında 
Türkiye’nin de olduğu 106 farklı ülke vatandaşına ait Facebook verileri sızdırıldı.

Forumda paylaşılan veriler önce ücretli (3 ila 5 Euro) sonrasında ise ücretsiz olarak birçok 
kaynak üzerinden indirilebilir olarak sunuldu. İncelenen verilerin içeriğinde başta telefon 
numaraları olmak üzere, konum, cinsiyet, e-posta gibi kişisel verileri içerdiği görüldü.

01.04.2021

FACEBOOK'TA 533 MİLYON SATIR 
DATA SIZDIRILDI

533.313.128
Toplam Satır Sayısı 

15 GB
Veri Boyutu

Sızdırılan Bilgiler

KAYNAK:https://thinktech.stm.com.tr/tr/siber-tehdit-durum-raporu-ocak-mart-2021 



26

Nisan ayında, hackerler Pandemi 
üzerinde yoğun bir şekilde çalışmakta 
olan Dünya Sağlık Örgütü personelini ve 
yöneticilerini hedef aldı. 

Saldırganlar tarafından yapılan 
saldırılarda Dünya Sağlık Örgütü 
doğrudan hedef seçilmemiş ancak üst 
düzey yetkilileri de dahil olmak üzere, 
gerçekleştirilen Phishing saldırısı ile 
çalışanlara ait şifreleri web siteleri 
aracılığı ile sızdırıldı.

Saldırganlar ele geçirilen bilgiler ile 
DSÖ’nün kimliğine bürünerek halka 
Covid-19 Dayanışma Fonu gibi hayali 
fonlara bağış yaptırmak amacıyla 
Phishing saldırıları gerçekleştirdiler.

16.04.2021

HACKERLER 
DSÖ YETKİLİLERİNİ HEDEF ALDI

KAYNAK: https://thinktech.stm.com.tr/tr/siber-tehdit-durum-raporu-ocak-mart-2021
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Siber güvenlik araştırmacıları son yıllarda teknoloji alanında büyük yatırımlar yapan Tesla 
şirketinin otomobillerinde kullanılan açık kaynaklı ConnMan yazılımı bileşeninde zeroday 
zafiyeti tespit etti. 

Siber tehdit aktörler, bu güvenlik zafiyetine Wi-Fi üzerinden erişim sağlayarak arabanın 
kapılarını ve bagajını açabilir, koltuk pozisyonlarını değiştirebilir ve eğlence sistemlerini kontrol 
edebilir. 

Aynı zamanda direksiyon ve hızlanma modu gibi sürücülerin konsoldaki çeşitli düğmelerine 
basmasına gerek kalmadan kullandığı bazı özelliklerin zafiyetini kullanarak da saldırı 
gerçekleştirmesi mümkündür.

Siber güvenlik araştırmacıları bu zafiyeti “TBONE” olarak adlandırmaktadır. Araştırmacılar bu 
zafiyeti “PWN2OWN 2020” yarışması için düzenlemiş olsalar da Covid-19 salgını nedeniyle 
yarışma gerçekleştirilemediğinden dolayı Tesla’ya bildirdiklerini açıkladılar.

Almanya’nın ulusal BT Durum Merkezi işletmeni CERT, devreye girerek oluşan güvenlik 
zafiyetinden dolayı otomotiv endüstrisine bilgi verdi.

06.05.2021

TESLA OTOMOBİLİ, 
DRONE İLE UZAKTAN HACKLENDİ

KAYNAK: https://kunnamon.io
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Modern işlemcileri etkileyen kritik Spectre güvenlik 
zafiyetleri ilk olarak Ocak 2018 tarihinde ortaya 
çıkmıştır. Giderilmesi zor olan bir güvenlik zafiyeti 
olmasından dolayı hala işlemciler için önemli bir 
risk oluşturmaktadır. Spectre zafiyeti, zamanlama 
saldırısına (timing side channel) neden olmaktadır. 

Zamanlama saldırısı; farklı uygulamalar arasındaki 
izolasyonu ortadan kaldırarak programları, 
hafızadaki rastgele konumlara erişmesi için manipüle 
etmektedir. Böylece hassas verileri sızdırmak 
için CPU donanım uygulamalarında, spekülatif 
yürütme adı verilen bir optimizasyon yönteminden 
yararlanmaktadır. 

Yeni saldırı yöntemi sayesinde saldırganlar 
hedefledikleri kişilerin gizli verilerini açığa çıkarmak 
amacıyla side-channel (yan kanal) saldırı yöntemini 
kullanmaktadır. Bu saldırı sayesinde makine 
talimatlarını basit komutlara dönüştürerek ve 
hesaplamayı hızlandıran çip üzerindeki bileşen 

olan micro-operations önbelleği bileşeninden 
yararlanarak gizli verilere ulaşılabilmektedir.  

Mikro işlem önbellekleri, 2011 yılından bu yana 
üretilen Intel tabanlı makinelerde yerleşik olarak 
bulunmaktadır. 
Araştırmacılar, side-channel (yan kanal) olarak mikro 
işlem önbelleğinin birkaç tehlikeli sonucu olduğunu 
açıkladı. 

Bunlardan birincisi, yan kanallar olarak önbellekleri 
azaltan tüm teknikleri atlayabilir. İkincisi ise bu 
saldırılar mevcut herhangi bir saldırı veya kötü amaçlı 
yazılım profili tarafından algılanmayarak ciddi sorun 
oluşabilir.

Güvenlik araştırmacıları, yeni Spectre zafiyetinin 
etkilerini en aza indirmek adına kullanıcılara mikro 
işlem önbelleğini temizlemelerini ve sabit zamanlı 
programlama ilkelerine bağlı 

17.05.2021

INTEL VE AMD CPU’LARDA 
ZAFİYET TESPİT EDİLDİ

KAYNAK: cs.virginia.edu
thehackernews.com

Virginia Üniversitesi ve 
California Üniversitesi’ndeki 
araştırmacılar tarafından 
yapılan bir araştırmaya göre, 
Intel ve AMD CPU çiplerinde 
yerleşik olarak bulunan tüm 
mevcut Spectre korumalarını 
atlatabilen yeni bir saldırı 
yöntemi keşfedilmiştir.

Bu zafiyet Intel ve AMD 
işlemcilerine sahip milyonlarca 
cihazı etkilemektedir. 
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Siber güvenlik araştırmacıları son yıllarda teknoloji alanında büyük yatırımlar yapan Tesla 
şirketinin otomobillerinde kullanılan açık kaynaklı ConnMan yazılımı bileşeninde zeroday 
zafiyeti tespit etti. 

Siber tehdit aktörler, bu güvenlik zafiyetine Wi-Fi üzerinden erişim sağlayarak arabanın 
kapılarını ve bagajını açabilir, koltuk pozisyonlarını değiştirebilir ve eğlence sistemlerini kontrol 
edebilir. 

Aynı zamanda direksiyon ve hızlanma modu gibi sürücülerin konsoldaki çeşitli düğmelerine 
basmasına gerek kalmadan kullandığı bazı özelliklerin zafiyetini kullanarak da saldırı 
gerçekleştirmesi mümkündür.

Siber güvenlik araştırmacıları bu zafiyeti “TBONE” olarak adlandırmaktadır. Araştırmacılar bu 
zafiyeti “PWN2OWN 2020” yarışması için düzenlemiş olsalar da Covid-19 salgını nedeniyle 
yarışma gerçekleştirilemediğinden dolayı Tesla’ya bildirdiklerini açıkladılar.

Almanya’nın ulusal BT Durum Merkezi işletmeni CERT, devreye girerek oluşan güvenlik 
zafiyetinden dolayı otomotiv endüstrisine bilgi verdi.

06.05.2021

TESLA OTOMOBİLİ, 
DRONE İLE UZAKTAN HACKLENDİ

KAYNAK: https://kunnamon.io
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Colonial Pipeline’ın sistemlerine yapılan ransomware saldırısından sonra FMCSA (U.S. Federal Motor Carrier 
Safety Administration) 17 eyalette ve Colombia Bölgesinde bölgesel acil durum bildirimi yayınladı.

Alpharetta merkezli Colonial Pipeline Teksas’tan New Jersey’e taşınan benzin, dizel yakıt ve doğal gazın 
%45 inin taşınmasından sorumludur. Bu büyüklükteki bir enerji taşıma hattının kapanması ekonomiyi 
olumsuz etkileyeceği çok barizdir. Siber saldırganlar OT (Operational Technology) cihazlarını son zamanlarda 
hedeflediğini ve ciddi sorunlar yol açtığını bu ransomware saldırısı ile görmekteyiz.  

Bugünden itibaren moderasyonu başlatıyoruz ve gelecekte sosyal sonuçlardan kaçınmak için ortaklarımızın 
şifrelemek istediği her şirketi kontrol ediyoruz.”  Siber çetenin açıklamasında, “apolitik” olduklarını ve herhangi 
bir hükümet faaliyetine veya faaliyetin aksamasına bağlı kalmak istemediklerini ileri sürdü. Colonial Pipeline 
yapmış olduğu açıklamaya göre “Colonial Pipeline, boru hattı operasyonlarını hızlı ve güvenli bir şekilde eski 
haline getirmek için; siber güvenlik danışman firmaları, kolluk kuvvetleri ve diğer federal kurumlarla ortaklaşa 
çalışmaya devam ediyor. Bu durum gelişmeye devam ederken, ekibi aşamalı bir yaklaşımla hizmete geri 
dönüşü kolaylaştıracak bir süreci içeren bir plan yürütüyor.” 

DarkSide’ın Colonial Pipeline saldırıları için ne kadar fidye talep ettiğine dair herhangi bir rapor alınmadı ve 
Colonial Pipeline’ın siber suçlu grupla müzakerelerde bulunduğu görülmüyor. Grubun genel yapmış olduğu 
saldırılarda fidye talepleri 200.000 ila 2.000.000 $ arasında değiştiği biliniyor. 
 

21.05.2021

COLONIAL PIPELINE’A 
SİBER SALDIRI

KAYNAK: cs.virginia.edu
thehackernews.com

FBI’ın fbi.gov/adresinde 
yapmış olduğu açıklamaya 
göre, DarkSide Ransomware 
saldırısını onayladığını 
duyurdu. DarkSide çetesinin 
yapmış olduğu açıklamaya 
göre “Amacımız para 
kazanmak veya toplum için 
sorun yaratmak değil. 
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VMware, kimlik doğrulamayı atlamak ve savunmasız sistemlerin kontrolünü ele geçirmek için 
kullanılabilecek Karbon Siyahı Uygulama Kontrolünü etkileyen kritik bir kusuru çözmek için güvenlik 
güncellemeleri yayınlamıştır. 

CVE-2021-21998 olarak tanımlanan güvenlik açığı, sektör standardı Ortak Güvenlik Açığı Puanlama 
Sistemi (CVSS) tarafından önem derecesi olarak 10 üzerinden 9,4 olarak derecelendirilmiştir ve 
Uygulama Denetimi (AppC) 8.0.x, 8.1.x, 8.5.x, 8.6.x sürümlerini etkilemektedir. 

Kaliforniya merkezli bulut bilgi işlem ve sanallaştırma teknolojisi şirketi bir danışma belgesinde, 
“VMware Carbon Black App Control yönetim sunucusuna ağ erişimi olan kötü niyetli bir aktör kimlik 
doğrulaması gerekmeden ürüne yönetici erişimi elde edebilir” demiştir. 

Önerilen Güvenlik Önlemleri 

• Kullanılan Anti-Virus yazılımının güncelliğinden emin olunmalıdır. 
• Uygulamaların ve işletim sistemlerinizin güncelliğinden emin olunmalıdır.

24.06.2021

VMWARE CARBON BLACK 
UYGULAMA KONTROL KRİTİK ZAFİYETİ

KAYNAK: https://thehackernews.com/2021/06/critical-auth-bypass-bug-affects-vmware.html 
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0013.html

Product Version Running On CVE Identifier CVS Sv3 Severity
Fixed 

Version

Work 

Arounds

Additional 

Documentation

VMware Tools 11.3.0 Any CVE-2021-21999 N/A N/A
Unaf-

fected
N/A N/A

VMware Tools 11.x.y Windows CVE-2021-21999 7.8
Import-

ant
11.2.6 None None

VMware Tools 10.x.y Any CVE-2021-21999 N/A N/A
Unaf-

fected
N/A N/A

VMRC for Windows 12.x Windows CVE-2021-21999 7.8
Import-

ant
12.0.1 None None

App Volumes 4 Windows CVE-2021-21999 7.8
Import-

ant
2103 None None

App Volumes 2.x Windows CVE-2021-21999 7.8
Import-

ant
2.18.10 None None
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 Sunnyvale merkezli bir kurumsal güvenlik firması olan Proofpoint , etkinği TA402 olarak izlediği ve 
Molerats ve GazaHackerTeam gibi takma adlar tarafından bilinen siyasi amaçlı tehdit aktörlerinden 
şüphelenilmektedir. Saldırganlar Orta Doğu’daki devlet kurumlarını hedef almaktadır. 

Son saldırı dalgası hedefli oltalama yöntemiyle arapça dili ile yazılmış ve PDF e-posta ekleri içeren 
e-postalar olmaktadır. Bu ekler parola korumalı olmaktadır. 

Bu teknik otomatik analiz eden güvenlik cihazlarını atlatmak için kullanılmaktadır. Proofpoint 
firmasının söylediğine göre, Cybereason araştırmacıları tarafından Aralık 2020’de Molerats casusluk 
kampanyasının bir parçası olarak açıklanan SharpStage adlı bir arka kapının yükseltilmiş veya yeni 
bir versiyonu olan LastConn kullanılmaktadır

Önerilen Güvenlik Önlemleri 

• Kullanılan Anti-Virus yazılımının güncelliğinden emin olunmalıdır. 

• Uygulamaların ve işletim sistemlerinizin güncelliğinden emin olunmalıdır. 

• E-posta içinde gelen link ve dosya içeriklerine karşı dikkatli olunmalıdır. 

17.06.2021

MOLERATS HACKER GRUBU
ORTA DOĞU’YU YENİDEN HEDEF ALDI

KAYNAK: https://thehackernews.com/2021/06/molerats-hackers-return-with-new.html

TA402 sends
phishing email

PDF attachment
contains malicious

link

Geofenced URL
checks host IP

Geofenced URL
checks host IP

Con�rmed target
directed to password

protected RAR �le

LastConn malvare
installed on host

If outside target
area,redirected to

 legitimate news site

If outside target
area,redirected to

 legitimate news site

TA402 sends
phishing email

Google Apss
Script URL 

inside email

Legit Google
account sometimes

required

Con�rmed target
directed to password

protected RAR �le

news
site

news
site

LastConn malvare
installed on host

TA402 attack chain leveraging PDF attachments

TA402 attack chain leveraging Google APPS Script URLs

Etki Alanı

•  Windows işletim sistemleri 



33

İsrail merkezli teknoloji şirketi NSO Group’un geliştirdiği “Pegasus” adlı casus yazılımın hükümetler 
tarafından gazetecileri, iş insanları ve siyasetçileri izlemek için kullanıldığı iddia edildi.
Yayın kuruluşları, elli binin üzerinde cep telefon numarasına sızıldığını bildirdi. 

Casus yazılımda, cep telefonlarında eş zamanlı verilere erişilebildiği, bu sayede Messenger, 
WhatsApp ve Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamalardan yapılan yazışmalar ve çağrılara, kısa 
mesajlara, tarayıcı geçmişine ve uygulamalarda depolanan veriler ile şifrelere ulaşılabildiği belirtildi.

Yeni işletim sistemi olan Windows 11 
yazılımı Microsoft tarafından henüz piyasaya 
sürülmedi ancak Insider programı aracılığıyla 
test aşamasında kullanılan Windows 11’in 
indirilebileceği belirtildi.
 
Siber saldırganların bu durumu fırsat bilip 
sahte yazılımlar hazırlamaya başladığı, 
İnternette dolaşan çok sayıda Windows 11 
indirme linkinin içine kötü amaçlı yazılımlar 
eklendiği ifade edildi. 

Siber güvenlik uzmanları bu konuda 
kullanıcıların çok dikkatli olmalarını ve 
yalnızca resmî kaynaklardan Windows 11’in 
indirilmesi gerektiğini belirtti.depolanan 
veriler ile şifrelere ulaşılabildiği belirtildi.

19.07.2021

25.07.2021

PEGASUS 
CASUS YAZILIMI

SİBER GÜVENLİK UZMANLARINDAN UYARI: 
WINDOWS 11 İNDİRİRKEN DİKKAT

KAYNAK: www.haberturk.com.tr

KAYNAK: : www.ensonhaber.com



34

 2021’in Ağustos’unda Microsoft’u rahatsız edebilecek bir gelişme yaşandı. Ağustos ayının sonlarına 
doğru Microsoft Exchange Server’da ortaya çıkan ve ProxyToken olarak adlandırılan zafiyet ile kimlik 
doğrulama yapmaksızın epostaların sızdırılabileceği belirtildi. Saldırganlar ECP üzerinden istekler 
oluşturarak hedef mailbox’un gelen kutusundan iletileri çalabiliyorlar.

CVE-2021-33766 olarak takip edilebilen zafiyet ile kimlik doğrulaması yapmadan bir e-postanın 
iletme ayarları ve diğer seçenekleride dahil olmak üzere bir çok ayarın yapılmasına izin verebiliyor. 

Sonuç olarak saldırgan kurbana gelen mailleri kendine yönlendirebiliyor.

30.08.2021

MICROSOFT EXCHANGE SUNUCULARINDA 
“PROXY TOKEN” GÜVENLİK AÇIKLIĞI

Zafiyet Information Security 
Center of Vietnam Posts and 
Telecommunications Group ( VNPT-
ISC ) Bilgi Güvenliği Merkezi’nden 
araştırmacı olan Le Xuan Tuyen 
tarafından keşfedildi ve Mart ayında 
Zero-Day Initiative (ZDI) programı 
aracılığıyla rapor edildi ve Proxy 
Token olarak tanımlanan (CVE-
2021-33766) güvenlik açıklığı, sektör 
standartı olan Ortak Güvenlik Açığı 
Puanlama Sistemi(CVSS) tarafından 
7.3 ile derecelendirildi.

Zafiyet nasıl ortaya çıkıyor

• Microsoft Exchange’in frontend site (Outlook Web Access, Exchange Control Panel) kimlik 
doğrulama isteklerini ilettiği backend site (Exchange Back End) için bir proxy işlevi gördüğünü 
keşfetti.

• “Delegated Authentication” özelliğinin etkin olduğu Microsoft Exchange dağıtımlarında, 
frontend kimlik doğrulaması gerektiren istekleri bir ‘SecurityToken’ tanımlama bilgisi ile 
backend’e iletir.
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Önerilen Güvenlik Önlemleri

Microsoft zafiyetin tespitinin hemen ardından çalışmalara başlayarak  kimlik doğrulama isteği 
gerektirmeden sunucu üzerindeki yapılandırmaları değiştirmesini, kullanıcıların maillerine 
erişilmesini sağlayan güvenlik açıklığı ile ilgili güvenlik güncellemelerini yayınladı. Bu zafiyete karşı 
önlem alabilmek için https://msrc.microsoft.com/update-guide/ vulnerability/CVE-2021-33766 
sayfasında bulunan gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir.

• ‘/ecp’ içindeki bir istekte boş olmayan bir ‘SecurityToken’ tanımlama bilgisi olduğunda, frontend 
kimlik doğrulama kararını backend’e bırakır.

• Ancak, Microsoft Exchange’in varsayılan yapılandırması, backend ECP site için doğrulama 
sürecini devretmekten sorumlu modülü (DelegatedAuthModule) yüklemez.

• Özet olarak, frontend SecurityToken tanımlama bilgisini gördüğünde, bu isteğin 
doğrulanmasından backend’in sorumlu olduğunu düşünür. 

• Backend, özel yetki verilmiş kimlik doğrulama özelliğini kullanmak üzere yapılandırılmamış 
kurulumlarda DelegatedAuthModule yüklenmediğinden, SecurityToken tanımlama bilgisine 
dayalı olarak gelen bazı isteklerin kimliğini doğrulaması gerektiğinden tamamen habersizdir. 
Sonuç olarak zafiyet ortaya çıkar ve mail hırsızlığı gerçekleşir.

OWA Outlook EAS EAC Powershell IMAP TelephonyIMAP

IIS

IIS POP
IMAP

POP
IMAP

POP
IMAP

SMTP

SMTP

Transport UM

UM

MailQMDB
OWA,EAS,EWS,ECP,OAB

RpcProxy

RPC CA
RPS

HTTP Proxy

HTTP 

Redirect

SIP-RTP

Load Balancer

MBX2016
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KAYNAK: https://www.zerodayinitiative.com/blog/2021/8/30/proxytoken-an-authentication-bypass-in-microsoft-exchange-server
 
https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/exchange-server-2016-architecture/ ba-p/603598

https://portswigger.net/daily-swig/microsoft-exchange-server-had-proxytoken-vulnerability-that-leaked-incoming-emails 

https://thehackernews.com/2021/08/new-microsoft-exchange-proxytoken-flaw.html 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-33766

https://www.cozumpark.com/microsoft-exchange-proxytoken-zafiyeti-e-posta-hirsizligina-yol-aciyor/

 Bu zafiyete karşı önlem alabilmek için https://msrc.microsoft.com/update-guide/ vulnerability/
CVE-2021-33766 sayfasında bulunan gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir.
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KAYNAK: https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-33907

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-34412

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-34414

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-34415

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-34416

28.09.2021

TR-21-0781 
(ZOOM GÜVENLIK ZAFIYETI)

Son günlerde görüntülü görüşme yazılımlarının 
kullanımı arttı. Ancak kullanımla birlikte akıllarda 
gizlilik ve güvenlik de bulunuyor. 

Güvenlik için de siber güvenlik firmaları çalışmalarını 
sürdürüyor. Gais Siber Güvenlik Teknoloji tarafından 
yayınlanan raporda, uygulamada yer alan zafiyet ve 
zafiyet sonucunda ele geçebilen bilgiler anlatıldı.500 
binden fazla kullanıcı ve firma bilgisinin deep web 
ve illegal forumlara sızdırıldığını belirleyen firma, 
bu bilgilerin ücretsiz ve para karşılığında satılığa 
çıkarıldığını keşfetti. 
Bunun ardından uygulama üzerinde analizlere 

başlayan firma, keşfettiği açık sayesinde de Zoom 
tarafından 1000 dolarlık ödüle layık görüldü.
Zoom Client ürününde Yetki Yükseltme ve Komut 
Enjeksiyonu zafiyeti tespit edilmiştir.
Mevcut güvenlik açıklığı nedeniyle, siber saldırganlar 
tarafından hedef alınan sistemlerde kod 
çalıştırılabilir. 

Zafiyetlerin CVE kodu şöyledir:
CVE-2021-34412, CVE-2021-33907, CVE-2021-34414, 
CVE-2021-34415 ve CVE-2021-34416

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi (USOM), 
sistem yöneticilerine; Zoom 
uygulamasının kullandığı 
bağlantıları açarken dikkatli 
olunması önerilmektedir.
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KAYNAK: https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-33907

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-34412

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-34414

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-34415

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-34416

28.09.2021

MICROSOFT EXCHANGE HATASI 
WINDOWS KIMLIK BILGILERINI ORTAYA ÇIKARIYOR

Microsoft Exchange’in autodiscover 
protokolü uygulanmasında yamasız 
bir tasarım hatası, dünya çapında 
Windows etki alanları için yaklaşık 
100.000 oturum açma adı ve 
parolasının sızmasına neden oldu

Autodiscover, kullanıcıların e-posta 
istemcilerini kurmak ve önceden 
tanımlanmış diğer ayarları almak için, 
yalnızca bir e-posta adresi ve parola 
kombinasyonunun kullanılmasına izin 
vererek, kullanıcıların Microsoft Outlook 
gibi uygulamaları minimum kullanıcı 
girişiyle yapılandırmasına olanak tanır.
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MICROSOFT EXCHANGE HATASI 
WINDOWS KIMLIK BILGILERINI ORTAYA ÇIKARIYOR ZAYIFLIK TAM OLARAK NEREDEN KAYNAKLI?

SONUÇ

Guardicore tarafından keşfedilen zayıflık, Autodiscover etki alanlarına yönelik web isteklerinin kullanıcının etki 
alanının dışına çıkması ve aynı üst düzey etki alanında sızdırılmasına neden olan POX (“düz eski XML”) XML 
protokolüne dayalı belirli Autodiscover uygulamasında bulunan zayıflıktan olduğunu belirtti.
Bir kullanıcının, e-posta adresi “kullanici@example.com” olduğu varsayalım.

Bu örnekte e-posta istemcisi, aşağıdaki e-posta etki alanı, bir alt etki alanı ve yol dizesi, başarısız olan bir ” 
back-off” algoritmasını başlatır.

ttps://Autodiscover.example.com/Autodiscover/Autodiscover.xml

https://Autodiscover.example.com/Autodiscover/Autodiscover.xml

https://example.com/Autodiscover/Autodiscover.xml

https://example.com/Autodiscover/Autodiscover.xml

“back-off’ mekanizması, bu sızıntının ana özelliğidir. Çünkü, her zaman etki alanının Autodiscover bölümünü 
çözmeye çalışıyor ve her zaman başarısız sonuçlanıyor. Yani, bir sonraki Autodiscover URL’si oluşturma 
girişiminin sonucu şöyle olacaktır;

‘https://Autodiscover.com/Autodiscover/Autodiscover.xml.‘ Bu, Autodiscover.com’un sahibi olan kişinin 
orijinal alana ulaşamayan tüm istekleri alacağı anlamına gelir.

Bunun sonucunda daha kötü oluşan senaryo ise, araştırmacılar istemciye OAuth veya NTLM gibi güvenli 
yöntemler yerine daha zayıf bir kimlik doğrulama şemasına (yani, HTTP Temel kimlik doğrulama) bir request’i 
içeren ve e-postayı isteyen bir “ol switcheroo” saldırısı geliştirdiler.

Bu saldırı türünün etki alanı, kimlik bilgilerini açık metin olarak gönderip, kimlik bilgilerini almaya dayanır.

Autodiscover’den kaynaklı sızıntıları azaltmak için, Exchange kullanıcılarının temel kimlik doğrulama desteğini 
devre dışı bırakmaları ve olası tüm Autodiscover.TLD etki alanlarının bir listesini yerel bir ana bilgisayar 
dosyasına veya güvenlik duvarı yapılandırmasına eklemeleri önerilir.

Saldırganlar çoğu zaman ister teknik ister sosyal mühendislik yoluyla olsun, çeşitli teknikler uygulayarak 
kullanıcıların kimlik bilgilerini kendilerine göndermelerini sağlamaya çalışacaklardır. Ancak bu olay bize, BT 
departmanının e-posta istemcisi yapılandırması ile ilgili operasyonlarını düzene sokmayı hedefleyen bir 
protokolle;

Parolaların, BT veya güvenlik departmanından hiç kimsenin haberi olmadan, kuruluşun dışına 
sızdırılabileceğini gösteriyor. Doğru segmentasyonun ve Sıfır Güvenin önemini bu olayda anlamış oluyoruz.

Bu yazı bilgi amaçlı olup, Exchange saldırılarına karşı farkındalığı arttırabilmek ve bu doğrultuda tedbirler 
alınabilmesi için hazırlanmıştır.
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APACHE CVE-2021-41773 VE CVE-2021-42013 
ZAFIYETLERI 

Yılın son çeyreği 4 Ekim 2021 tarihinde The Apache Software Foundation tarafından CVE-2021-41773 olarak 
bilinen Apache HTTP Sunucusu 2.4.49'da geçerli olan bir güvenlik zafiyeti açıklanmıştı. 

Aynı zamanda, bu güvenlik zafiyetini gideren 2.4.50 güncellemesi yayınlanmış ve kullanıcıların bilgisine 
sunulmuştu. Ancak 7 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan yeni bir zafiyet (CVE-2021-42013) duyurusu ile daha 
önce CVE-2021-41773 için yayınlanan güncellemenin (2.4.50 güncellemesi) eksik bir güncelleme olduğu ve 
saldırganın yetkisiz bir şekilde rastgele dosya erişimine olanak tanıyan path normalization bug’ı içerdiği 
bildirilmişti.

Apache Software Foundation tarafından Apache sunucularda saldırı riskini azaltmak için 2.4.51 sürümüne 
güncelleme gerektiği bildirilmişti.

CVE-2021-42013 zafiyeti NIST tarafından henüz değerlendirilmekte ve CVE skoru açıklanmamış zafiyet 
olarak görülmektedir.

https://guvenlikzafiyet.barikat.com.tr/tr/apache-cve-2021-41773-ve-cve-2021-42013-zafiyetleri-hakkinda-bilgilendirme.html
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POLYGON BLOCKCHAIN AĞINDA 
2 MILYON DEĞERINDE HATA

Eylül ayında ödül programını başlatan Polygon projesi, 
dikkatleri siber güvenlik uzmanı Geghard Wagner'e çekti. 

Polygon'un, ağları ile Ethereum arasındaki işlemleri 
güvence altına almak için Plazma güvenlik sistemini 
kullandığını ve bunun güvenilir bir şekilde uygulanması 
zor olduğunu kaydetti.

Wagner, Plazma Köprüsü'ndeki güvenlik açığını nasıl 
keşfettiğini ayrıntılı olarak anlattı. Uzman, güvenlik açığını 
"çifte harcama hatası" olarak nitelendirdi. Saldırgan, 
koddaki bir hatayı kullanarak, jetonların orijinal değerinin 
223 katını çekebilir.

Her 200 bin doların katkısı potansiyel bir hacker'a 44,6 

milyon dolar kazandırabilir. Zafiyetin istismar edilmesi 
durumunda protokol kayıpları 850 milyon doları bulabilir.
Polygon geliştiricileri, DeFi tarihindeki hataları bulmanın 
en büyük ödülü olan 2 milyon dolarlık bir güvenlik açığı 
bulmak için maksimum ödülü ödemeyi kabul etti. 

Ayrıca, Polygon geliştiricileri, hatanın ana ağda 
bulunduğunu doğruladı. Wagner, sorunun "tam olarak 
anlaşılmadan üçüncü taraf kodunun kullanılmasından 
kaynaklandığını" öne sürdü. 

Geliştiricilerin çözümünün "çok karmaşık değil" olduğunu, 
ancak göreviyle başa çıktığını vurguladı.

https://www.cyberkendra.com/2021/10/2-million-worth-bug-in-polygon.html

Bir güvenlik uzmanı, Polygon'un ikinci 
kademe çözümünde 850 milyon dolarlık 
kayıplara yol açabilecek kritik bir güvenlik 
açığı keşfetti. Proje, araştırmacıya rekor 
düzeyde 2 milyon dolarlık bir ücret ödedi
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VMWARE VCENTER SERVER’DA FİLE READ VE SSRF 
ZAFİYETLERİ TESPİT EDİLDİ

VMware, vCenter Server ürününde tespit edilen 
rastgele dosya okuma ve sunucu taraflı istek 
sahteciliği (SSRF) güvenlik zafiyetlerini ele alan 
güncellemeler yayınlanmıştır. vCenter Server, 
VMware için merkezileştirilmiş yönetim aracıdır. 

Sanal makineleri, birden çok ESXi ana bilgisayarını 
ve tüm bağımlı bileşenleri tek bir merkezi 
konumdan yönetmek için kullanılmaktadır.
CVE-2021-21980 kodlu güvenlik zafiyeti, vSphere 
Web İstemcisini etkileyen, yüksek önem derecesine 
sahip rastgele bir dosya okuma sorunu nedeniyle 
mevcuttur.

 vCenter Sunucusunun 443 numaralı portuna ağ 
erişimi olan bir tehdit aktörü, hassas bilgileri elde 
etmek için zafiyetten yararlanabilmektedir.

CVE-2021-22049 kodlu güvenlik zafiyeti ise, 
vSphere Web İstemcisini etkileyen orta düzey önem 
derecesine sahip bir SSRF güvenlik zafiyetidir. 

vCenter Sunucusunun 443 numaralı portuna ağ 
erişimi olan bir tehdit aktörü, vCenter Sunucusu 
dışındaki bir URL isteğine veya dahili bir hizmete 
erişerek bu zafiyetten yararlanabilmektedir.

Önleme ve tehdit azaltma:

VMware söz konusu 
zafiyetleri gideren 
güncellemeler yayınlamıştır. 
Savunmasız sürümleri 
kullanan kullanıcıların 
zafiyetlerin giderildiği 
güncel sürümlere yükseltme 
yapmaları önemle tavsiye 
edilmektedir.

https://www.prismacsi.com/vmware-vcenter-serverda-file-read-ve-ssrf-zafiyetleri-tespit-edildi/
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PALO ALTO NETWORKS GLOBALPROTECT VPN’DE 
KRİTİK BİR 0-DAY GÜVENLİK ZAFİYETİ 

Palo Alto Networks GlobalProtect VPN portalında 
ve ağ geçidi arayüzlerinde, kimliği doğrulanmamış 
bir tehdit aktörünün sistem işlemlerini manipüle 
etmesine ve kök ayrıcalıklarıyla rastgele kod 
yürütmesine olanak tanıyan kritik bir 0-Day güvenlik 
zafiyeti tespit edilmiştir. 

CVE-2021-3064 kodlu güvenlik zafiyeti, kullanıcı 
tarafından sağlanan girdinin yığın üzerinde sabit 
uzunlukta bir konuma ayrıştırılırken meydana gelen 
bir arabellek taşması (Buffer Overflow) sorunundan 

kaynaklanmaktadır. Zafiyetin başarılı bir şekilde 
kullanılması, tehdit aktörünün VPN kurulumlarında 
uzaktan kod yürütülmesini sağlamak için HTTP 
Smuggling tekniği kullanarak, GlobalProtect 
hizmetinin varsayılan 443 numaralı bağlantı 
noktasındaki aygıta ağ erişimine sahip olmasını 
gerektirmektedir.

 Etkilenen ürün bir VPN portalı olduğundan, bu 
bağlantı noktasına genellikle İnternet üzerinden 
erişilebilmektedir.

Önleme ve tehdit azaltma:

Söz konusu zafiyet PAN-OS 8.1.17’den önceki PAN-OS 8.1 sürümlerini etkilemektedir. Palo Alto Network, savunmasız 
sürümleri kullanan kullanıcıların, zafiyet kullanılarak gerçekleştirilebilecek saldırılardan etkilenmemeleri adına, 
GlobalProtect portalı ve ağ geçidi arayüzlerine yönelik trafikte 91820 ve 91855 tanımlayıcıları için tehdit imzalarını 
(Uniq Threat IDs) etkinleştirmelerini ve zafiyetin giderildiği PAN-OS 8.1.17 ve sonraki tüm PAN-OS sürümlerine ivedilikle 
yükseltme yapmalarını tavsiye etmektedir.

https://www.prismacsi.com/palo-alto-networks-globalprotect-vpnde-kritik-bir-0-day-guvenlik-zafiyeti-tespit-edildi/
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MİCROSOFT VİSUAL STUDİO’DA RCE
GÜVENLİK ZAFİYETİ TESPİT EDİLDİ

Microsoft tarafından geliştirilen geliştirme ortamı 
(IDE) Microsoft Visual Studio’da tehdit aktörlerinin 
sistemde uzaktan komut yürütmesine izin 
verebilecek bir güvenlik zafiyeti tespit edilmiştir.

CVE-2021-3711 kodlu güvenlik zafiyeti, SM2 
şifre çözme uygulamasının EVP_PKEY_decrypt() 
işlevindeki bir sınır hatası nedeniyle oluşmaktadır. 

Uzaktaki bir tehdit aktörü, 62 baytlık bir arabellek 
taşmasını tetiklemek ve hedef sistemde rastgele 
kod yürütmek amacıyla şifre çözme uygulamasına 
özel hazırlanmış SM2 içeriği gönderebilmektedir.

KAYNAK: https://www.prismacsi.com/microsoft-visual-studioda-rce-guvenlik-zafiyeti-tespit-edildi/

Önleme ve tehdit azaltma:

Kritiklik derecesi yüksek seviye olarak değerlendirilen söz konusu zafiyet Visual Studio 2017 15.9, 2019 16.7, 
2019 16.9 ve 2019 16.11 sürümlerini etkilemektedir. Microsoft tarafından zafiyeti gideren güncellemeler 
yayınlanmıştır. Savunmasız sürümleri kullanan kullanıcıların güncel sürümlere yükseltme yapmaları tavsiye 
edilmektedir.
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NGİNX SUNUCULARINI ELE GEÇİREN 
YENİ BİR ZARARLI YAZILIM TESPİT EDİLDİ: “NGİNRAT”

Sansec güvenlik araştırmacıları tarafından Nginx sunucularını ele geçirerek çevrimiçi e-ticaret sitelerini hedef alan yeni 
bir zararlı yazılım tespit edilmiştir. Sansec araştırmacıları kısa süre önce, 31 Şubat için ayarlanan Linux görev zamanlama 
sisteminde (cron) gizlenen ve CronRAT olarak izlenen yeni bir Linux uzaktan erişim truva atı (RAT) keşfetmiştir. 

CronRAT zararlı yazılımına yönelik yapılan analizler sonucunda NginRAT’ın CronRAT kullanılarak teslim edildiği ve her 
ikisinin de tehdit aktörlerinin virüslü sisteme uzaktan erişim sağlamasına izin verdiği gözlemlenmiştir. (Referans Linki)
NginRAT, varlığını gizlemek için Nginx sunucularını ele geçirmektedir. 

Bunu yapmak için NginRAT, Nginx’in kullandığı dlopen ve dlsym gibi Linux ana bilgisayar sisteminin temel işlevlerini 
değiştirmektedir. Meşru Nginx sunucusu dlopen gibi bir işlevi çağırdığında, NginRAT kendini enjekte edip kontrolü ele 
geçirmektedir.

 Ardından NginRAT Php ile paylaşılan dosyayı kaldırmakta, işlem adını “nginx: worker process” olarak değiştirmekte, sistem 
hakkında bilgi toplamakta ve 47.115.46.167 IP adresli C&C sunucuna bağlantı açmaktadır. 

Tipik bir e-ticaret web sunucusunda birden fazla Nginx işlemi yürütülebildiği için virüslü Nginx diğerlerinden ayırt 
edilemeyerek gizliliği sağlamaktadır. Daha sonra, sistemde haftalarca veya aylarca kalarak C&C’dan gelecek komutları 
beklemektedir.

NginRAT kendisini meşru bir Nginx ana bilgisayar sürecine yerleştirdiği için, standart /proc/PID/exe zararlı yazılımını 
değil Nginx’i işaret etmektedir. Ayrıca, kitaplık kodu hiçbir zaman diske yazılmamakta ve başlatıldıktan sonra 
incelenememektedir. Ancak, LD_L1BRARY_PATH’in yazım hatası ile kullanımı, bu özel NginRAT sürümünün varlığını ortaya 
çıkarabilmektedir. 

Herhangi bir etkin işlemi bulmak için şu komutun çalıştırılması tavsiye edilmektedir:

$ sudo grep -al LD_L1BRARY_PATH /proc/*/environ | grep -v self/
/proc/17199/environ
/proc/25074/environ

Çalıştırılan komut tehlikeye atılmış süreçleri göstermektedir. Şayet varsa hepsini kill -9 <PID> komutu ile öldürmeniz tavsiye 
edilmektedir. Ayrıca sistemde CronRAT zararlı yazılımının varlığının da kontrol edilmesi de gerekmektedir. Şimdiye kadar, 
ABD, Almanya ve Fransa’daki e-ticaret sunucularında NginRAT örnekleri gözlemlenmiştir ancak araştırmacılar daha fazla 
sunucunun etkilendiğinden şüphelendiklerini belirtmektedir.47.115.46.167

KAYNAK: https://www.prismacsi.com/sms-araciligiyla-gerceklestirilen-kimlik-avi-saldirilari-ile-iranli-android-kullanicilar-hedef-aliniyor-2/
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LOG4J JAVA KÜTÜPHANESİNDE 
ZERO-DAY ZAFİYETİ

Yaygın olarak kullanılan Java logging library 
Apache Log4j’de yeni keşfedilen Zero-Day zafiyeti 
yayınlanmıştır. Bu zafiyetin istismarı kolay olup 
ve saldırganların etkilenen sunucular üzerinde 
uzaktan kod çalıştırmalarını sağlar.9 Aralık 2021’de 
yayınlanan CVE-2021-44228 olarak adlandıran 
güvenlik açığı kritik olarak sınıflandırılmıştır.

İstismar kodu herkese açık ortamlarda 
yayınlanmıştır.Java logging Kütüphanesi kullanan 
sistem ve hizmetlerin 2.0 ve 2.14.1 sürümleri 
arasında kalan Apache Log4j ve Java ile yazılmış 
olanlarının büyük bir kısmı bu zafiyetten 
etkilenmektedir.

Güvenlik açığı ilk olarak Minecraft’ta keşfedilmiştir.
Bulut uygulamaları, kurumsal uygulamaları 
etkilediği söylenmektedir. Apache Log4j kullanan 
çok sayıda popüler uygulama (Steam, Twitter 
iCloud ve Amazon gibi platformlar) tehdit altında 
kalmaktadır.
 
Sürüm 2.0 ve 2.14.1 arasındaki Apache Log4j 
sürümlerini kullanıyor iseniz, risk altındasınız 
demektir.

KAYNAK: https://cyberartspro.com/20211212-log4j-java-kutuphanesinde-tehlikeli-zeroday-zafiyeti-cikti/

Önleme ve tehdit azaltma:

• Log4j sürümlerinizi Log4j-2.15.0’a yükseltilmelidir.

• Bu zafiyetin etkisini azaltabilmek için log4j2.formatMsgNoLookps’u true olarak ayarlamanız gerekmektedir. 

Uygulamanızı başlatmak için JVM komutu “‐Dlog4j2.formatMsgNoLookps=True”. Kullanılmalıdır.

Not: Bu azaltma yöntemi yalnızca 2.10 ve üzeri sürümler için çalışır. Daha eski bir sürümünüz varsa, CERT NZ 
önerisine göre, ilk önce 2.15.0 sürümüne güncelleme yapmanız gerekmektedir.
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AZURE APP SERVİCE’DE  
KRİTİK BİR 0-DAY GÜVENLİK ZAFİYETİ TESPİT EDİLDİ

Wiz Araştırma Ekibi tarafından Azure Uygulama 
Hizmetinde (Azure App Service), “Local Git” kullanılarak 
dağıtılan PHP, Python, Ruby veya Node ile yazılmış 
müşteri uygulamalarının kaynak kodunu açığa çıkaran ve 
güvenli olmayan bir varsayılan davranış tespit edilmiştir. 
“NotLegit” olarak adlandırılan güvenlik zafiyetinin, Eylül 
2017’den beri var olduğu ve aktif olarak istismar edildiği 
bilinmektedir.

Azure App Service (Azure Web Apps), web sitelerini ve 
web uygulamalarını barındırmak için bulut bilişim tabanlı 
bir platformdur. Azure App Service’e kaynak kodu ve 
yapıtları dağıtmanın birden çok yolu vardır. Bunlardan biri, 
kullanıcıların Azure App Service kapsayıcısında kodlarını 
sunucuya göndermelerini sağlayan yerel bir Git deposu 
başlattığı Local Git’tir.

Söz konusu güvenlik zafiyeti, Azure müşterilerinin 
web sitelerini aynı Azure sunucusunda barındırılan bir 
Git deposundan dağıtmak için “Local Git” seçeneğini 
belirlediği durumlarda, kaynak kodunun çevrimiçi olarak 
açığa çıkmasına neden olmaktadır. Bu yöntemle dağıtılan 
tüm PHP, Ruby, Python veya Node uygulamalarının ve 
Linux tabanlı Azure sunucularında dağıtılan uygulamaların 
zafiyetten etkilendiği bildirilmiştir ancak ISS tabanlı 
uygulamaların söz konusu güvenlik zafiyetinden 
etkilenmediği belirtilmiştir.

Microsoft, sorunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak 
gerekli tüm adımları attığını, etkilenen müşterilerin 
çoğunu kapsayan bir düzeltme uyguladığını ve zafiyetten 
etkilenen müşterileri uyarmak için e-postayla bildirimleri 
gönderdiğini belirten bir açıklamada bulunmuştur. 

KAYNAK: https://www.prismacsi.com/azure-app-servicede-musterilerin-kaynak-kodlarinin-ifsasina-neden-olan-bir-guvenlik-zafiyeti-tespit-edildi/

Zafiyetten etkilenme potansiyeli 
bulunan müşterilerin Microsoft 
tarafından yayınlanan/
yayınlanacak olan düzeltme 
adımlarını ya da güncellemeleri 
ivedilikle uygulamaları tavsiye 
edilmektedir. 
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SHUTTERFLY HİZMETLERİ CONTİ RANSOMWARE 
YAZILIMI SALDIRISI SEBEBİYLE KESİNTİYE UĞRADI

Fotoğrafçılık ve fotoğraf paylaşımı firması Shutterfly, 
birçok cihazın şifrelendiği ve kurumsal verilerin 
ele geçirildiği belirtilen bir Ransomware yazılımı 
saldırısına maruz kalmıştır. 

Conti Ransomware tarafından gerçekleştirildiği 
bilinen Ransomware saldırısı ile 4.000’den fazla 
cihaz ve 120 VMware ESXi sunucusunun şifrelediği 
belirtilmiştir.

Shutterfly yaptığı açıklamada, Shutterfly.com, 
Snapfish, TinyPrints veya Spoonflower web 
sitelerinin saldırıdan etkilenmediği, ancak Lifetouch 
ve BorrowLenses sitelerinin bazı bölümleri, 
Groovebook’ta, üretimde ve bazı kurumsal 
sistemlerde kesintilerin yaşandığını açıklamıştır. 
Tehdit aktörleri, Ransomware saldırısı sırasında 
ele geçirildiği iddia edilen dosyaların ekran 
görüntülerini içeren özel bir Shutterfly veri sızıntısı 
web sayfası oluşturmuştur. 

İstenen fidyenin ödenmemesi halinde, oluşturulan 
sayfanın herkese açık hale getirileceği tehdit 
aktörleri tarafından ifade edilmiştir. Söz konusu 
ekran görüntülerinin yasal anlaşmalar, banka 

ve tüccar hesap bilgileri, kurumsal hizmetler için 
giriş kimlik bilgileri, elektronik tablolar ve kredi 
kartlarının son dört hanesi de dâhil olmak üzere 
müşteri bilgileri gibi görünen bilgileri içerdiği 
gözlemlenmiştir. 

Aynı zamanda tehdit aktörleri, Shutterfly’ın çevrimiçi 
mağazasına ait kaynak kodlarını ele geçirdiğini iddia 
etmektedir, ancak Ransomware Yazılımı çetesinin 
sahip olduğu kaynak kodlarının Shutterfly.com 
veya başka bir web sitesine ait olup olmadığı henüz 
kesinleşmemiştir.

Conti Ransomware için kullanılan en yaygın 
ilk enfeksiyon vektörleri, hedefli kimlik avı ve 
RDP (Uzak Masaüstü Protokolü) hizmetleridir. 
Bu bağlamda şüpheli e-postalara karşı dikkatli 
olunmalı, kurum çalışanları sosyal mühendislik 
taktiklerine karşı bilinçlendirilmelidir. 

Bu tür tehditlere karşı korunabilmek adına 
kullanılan program ve sistemlerin güncel tutulması, 
önemli ve hassas belgelerin yedeklenmesi tavsiye 
edilmektedir.

KAYNAK: https://www.prismacsi.com/shutterfly-hizmetleri-conti-ransomware-yazilimi-saldirisi-sebebiyle-kesintiye-ugradi/

Önleme ve tehdit azaltma:

• Log4j sürümlerinizi Log4j-2.15.0’a yükseltilmelidir.

• Bu zafiyetin etkisini azaltabilmek için log4j2.formatMsgNoLookps’u true olarak ayarlamanız gerekmektedir. 

Uygulamanızı başlatmak için JVM komutu “‐Dlog4j2.formatMsgNoLookps=True”. Kullanılmalıdır.

Not: Bu azaltma yöntemi yalnızca 2.10 ve üzeri sürümler için çalışır. Daha eski bir sürümünüz varsa, CERT NZ 
önerisine göre, ilk önce 2.15.0 sürümüne güncelleme yapmanız gerekmektedir.
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25.11.2021

SİBER KORSANLAR 
70 MİLYON DOLAR İSTEDİ

ABD ve Avrupa’da siber saldırılar düzenleyen Rusya 
bağlantılı “REvil” isimli siber saldırı grubunun çeşitli 
firmalara ait verileri ele geçirdiği ve yeniden erişim için 
çoğu Amerika merkezli firmalardan toplam 70 milyon 
dolarlık fidye talep ettiği bildirildi. Saldırıdan başta ABD 
olmak üzere 10’dan fazla ülkenin etkilendiği ve çok sayıda 
şirketin faaliyetlerini durdurduğu belirtildi. 

ABD’de yaklaşık 200 şirketin söz konusu saldırıdan 
etkilendiği, saldırının ağırlıklı olarak dünya çapında 
40 bin işletmeye bilgi teknolojileri çözümleri sağlayan 
Florida merkezli Kaseya bilişim firmasını hedef aldığı ve 

böylece çok sayıda kurbanı etkilediği, yazar kasa yazılım 
tedarikçilerinin çalışamaması sebebiyle İsveçli market 
zinciri Coop firmasının 800 mağazasının çoğunu kapattığı, 
Almanya’da ismi açıklanmayan bir bilgi teknolojileri 
şirketinin birkaç bin müşterisinin güvenliğinin ihlal 
edildiği, kurbanlar arasında Hollandalı VelzArt ve 
Hoppenbrouwer Techniek isimli bilgi teknolojileri 
şirketlerinin de yer aldığı ifade edildi. 

Rusya tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama 
yapılmadığı belirtildi.

KAYNAK: www.hurriyet.com.tr
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FBI UYARDI! 
OLİMPİYATLARDA SİBER SALDIRI OLABİLİR

FBI, pandemi nedeniyle bir sene gecikmeli 
başlayan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının, 
siber saldırı tehlikesi altında olabileceği 
konusunda uyarı yaptı. 

Oyunlarda herhangi bir siber saldırı tehdidi 
görülmese de FBI, şirketleri ve tüketicileri 
saldırılar konusunda dikkatli olmaya çağırdı. 

Yapılan açıklamada, Olimpiyatın Dağıtık Hizmet 
Dışı Bırakma (DDoS), fidye yazılımı, sosyal 
mühendislik, kimlik avı kampanyaları ya da 
içeriden öğrenilen bilgiler de dahil olmak üzere 
birçok saldırı yöntemiyle hedef alınabileceğini 
ifade etti. 

Ayrıca bu tarz saldırıların canlı yayınları etkileme, 
kesintiye uğratma, hassas verileri ele geçirme, 
sızdırma, rehin tutma veya kamu ile özel 
dijital altyapıya saldırmaya yönelik olabileceği 
konusunda uyarı yapıldı. 

Olası siber saldırıların önüne geçmek için 
FBI, hizmet sağlayıcıları ve ortaklarının siber 
korumalarını yüksek seviyede tutmaları 
konusunda çağrıda bulundu.

KAYNAK: www.shiftdelete.net
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www.icisleri.gov.tr/bilgiteknolojileri


