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Google Chrome CSP Güvenlik Açığı Keşfi

Zafiyet Genel Bilgi

Yakın zamanda Tencent Security Xuanwu Lab ve PerimeterX siber güvenlik araştırmacıları tarafın-
dan Windows, MacOS ve Android’de Chrome, Opera ve Edge web tarayıcılarında CVE-2020-6519 
olarak tanımlanan, saldırganların verileri çalmak ve hileli kod yürütmek için web sitelerindeki 
CSP (İçerik Güvenliği Politikasını) atlatmasına olanak sağlayan bir güvenlik açığı keşfedilmiştir. 
CSP, siteler arası komut dosyası oluşturma XSS ve Veri Enjeksiyonu (SQL Injection) saldırıları dahil 
olmak üzere belirli saldırı türlerini engellemeyi amaçlayan bir web standardıdır. CSP’de tespit 
edilen bu güvenlik açığı, web tarayıcılarında 73(Mart 2019) ile 83 arasındaki Chrome Sürümlerini 
etkilemektedir (sürüm 84.0.4147.89, Temmuz’da piyasaya sürülmüştür ve sorun düzeltirmiştir).

Yapılan açıklamalarda, Chrome’un iki milyardan fazla kullanıcısının olması, web tarayıcıları arasın-
da %65 kullanım yüzdesine sahip olması ve webdeki en popüler sitelerden bazılarının Chrome 
üzerinden açılması nedeniyle bu güvenlik açığının etkisinin geniş olduğuna dikkat çekilmiştir.
Araştırmacılar Facebook, Wells Fargo, Gmail, Zoom, Tiktok, Instagram, WhatsApp, Investopedia, 
ESPN, Roblox, Indeed, Blogger, Quora ve daha birçok sitenin CSP kullandığını ve bu güvenlik 
açığının saldırı yöntemi nispeten zor olduğu için CvSS 6.5 ile orta şiddette değerlendirilmes-
ine karşın CSP etkilendiği için büyük etkileri olduğunu belirtmiştir. Ayrıca araştırmacılar, CVE-
2020-6519 tanımlı Güvenlik Açığı düzeltilmeden önce Chrome tarayıcılarında bir yıldan fazla bir 
süredir kullanılması nedeniyle bu açığın tüm etkilerinin henüz bilinmediği konusunda uyarıda 
bulunmuştur.

Araştırmacılar, bu güvenlik açığından yararlanılması için ilk olarak sunucuya saldırılması ve 
ardından web sayfasına yüklenen komut dosyasının değiştirilmesi yoluyla web sitesi için 
yapılandırılmış CSP’nin atlatılması ve enjekte edilen kodun eklemesi gerektiğini gözlemlemişle-
rdir. Bu yöntemle İçerik Güvenliği Politikası (CSP) doğrudan atlatılabilmekte ve kötü amaçlı kod 
çalıştırılabilmektedir. Böylece saldırganlar tarafından, hassas bilgilere erişim sağlanarak kurban-
ların kişisel verilerinin çalınabileceği belirtilmiştir. Araştırmalar sonucunda, saldırganların yüz mi-
lyonlarca kullanıcının verilerini çalmak ve kötü amaçlı kod çalıştırmak için bu güvenlik açığını 
kullanabileceği ve orta riskli bir güvenlik açığı olmasına rağmen tehdidin çok büyük olduğu so-
nucuna varılmıştır.

Etki Alanı

Google Chrome kullanıcıları

Önerilen Güvenlik Önlemleri

• Google Chrome sürümlerinizi 84 ve üzeri Chrome sürümlerine yükseltiniz. 
https://chromereleases.googleblog.com/2020/08/stable-channel-update-for- desktop.html

https://chromereleases.googleblog.com/2020/08/stable-channel-update-for- desktop.html


İlgili İşletim Sistem ve Versiyonları

Windows, MacOS ve Android İşletim Sistemleri

Referanslar

https://www.perimeterx.com/tech-blog/2020/csp-bypass-vuln- disclosure/

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020- 6519

https://chromereleases.googleblog.com/2020/07/stable-channel- update-for-desktop.html

https://www.perimeterx.com/tech-blog/2020/csp-bypass-vuln- disclosure/
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020- 6519
https://chromereleases.googleblog.com/2020/07/stable-channel- update-for-desktop.html
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Kaspersky Lazarus VHD Fidye Yazılımı Açıklaması

Zafiyet Genel Bilgi

Kaspersky’den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky’nin Avrupa ve Asya’da incelediği iki vakada 
tespit edilen ve ilk olarak 2020 ilkbaharında duyulan VHD fidye yazılımının Kuzey Koreli ünlü 
APT grubu Lazarus tarafından yönetildiği belirlenmiştir.Mart ve Nisan 2020’de aralarında Kasper-
sky’nin de yer aldığı çeşitli güvenlik kuruluşları tarafından raporlanan VHD fidye yazılımı kendi 
kendini kopyalama özelliği ve kurbana özel kimlik bilgileriyle derlenen bir araçla dağıtılması 
nedeniyle yazılımın arkasında bir APT (gelişmiş kalıcı tehdit) suç grubunun bulunduğuna dair 
şüphelere yol açmıştır.O dönemde saldırıların arkasında kimin olduğu pek anlaşılamamış olsa 
da yakın zamanda VHD yazılımının görüldüğü diğer vaka sonucunda, araştırmacılar bu fidye 
yazılımının Lazarus’la ilişkili olduğunu belirlemiştir.Araştırmalar sırasında elde edilen bilgilerden 
en önemli olanı ise saldırganların MATA adlı çok platformlu çerçevenin parçası olan bir arka kapı 
kullanmaları olmuştur.Kaspersky’nin MATA çerçevesi hakkında hazırladığı ayrıntılı raporda çeşitli 
kod ve araç benzerlikleri nedeniyle Lazarus ile VHD fidye saldırısı ilişkilendirilmiştir.

Kaspersky’nin verilerine göre işlevsel olarak, VHD oldukça standart bir fidye yazılımıdır. Kurbanın 
bilgisayarına bağlı sürücüler arasında gezinerek dosyaları şifrelemekte ve tüm Sistem Birim Bil-
gisi klasörlerini silmektedir(böylece Windows’ta Sistem Geri Yükleme girişimlerini sabote etme-
ktedir).Ek olarak, önemli dosyaları değişiklikten (Microsoft Exchange veya SQL Server gibi) koruy-
abilecek işlemleri askıya alabilme özelliklerine sahiptir.Ancak VHD’nin hedef bilgisayarlara nasıl 
ulaştığına bakılırsa dağıtım mekanizmalarının APT saldırılarıyla daha fazla ortak noktasının old-
uğu farkedilmektedir.Kaspersky uzmanları yakın zamanda birkaç VHD vakasını araştırarak her 
birinde saldırganların hareketlerini analiz etmiştir.İlk vakada VHD’yi hedef ağ üzerinden yaymak-
tan sorumlu kötü amaçlı kod dikkat çekmektedir.Bu fidye yazılımının,kurbanın bilgisayarlarının 
IP adreslerinin yanı sıra yönetici haklarına sahip hesaplar için kimlik bilgilerine sahip olduğu or-
taya çıkmıştır.Bu verileri de SMB(Sunucu İleti Bloğu,sunucuistemci arasındaki iletişimi sağlayan 
ağ protokolü) servisine Brute Force(kaba kuvvet) saldırıları için kullanmıştır.Kötü amaçlı yazılım, 
SMB protokolünü kullanarak başka bir bilgisayarın ağ klasörüne bağlanmayı başardıysa, o maki-
neyi de şifrelerek kendisini kopyalayıp çalıştırabilme yeteneğine sahiptir.

Kaspersky Küresel Acil Durum Müdahale Ekibi bir araştırma sırasında bu fidye yazılımıyla bir 
daha karşılaştığında,VHD Fidye yazılımının kurulumuna yol açan enfeksiyon zincirini izleyebilm-
iştir.İlk olarak saldırganların, savunmasız bir VPN ağ geçidinden yararlanarak kurbanlarına erişim 
sağladığı gözlemlenmiştir.Daha sonra,saldırganlar yönetici ayrıcalıkları elde ederek güvenliği 
ihlal edilen sisteme bir arka kapı yerleştirmiş ve Active Directory sunucusunun denetimini ele 
geçirmişlerdir.Son olarak, görev için özel olarak hazırlanmış bir yükleyici kullanarak VHD Fidye 
yazılımını ağdaki tüm bilgisayarlara bulaştırmışlardır.



Bu olay sırasında kullanılan arka kapının MATA olarak adlandırdığımız çok platformlu çerçevenin 
bir örneği olması dikkat çekmektedir. Kaspersky araştırmacılarının verileri sonucunda, Lazarus 
grubu MATA çerçevesinin tek sahibidir ve bu nedenle VHD Fidye yazılımının da Lazarus’a ait old-
uğu ve kullanıldığı belirlenmiştir.

Önerilen Güvenlik Önlemleri

• Kurumsal verilerinizin yedeklerini alınız.Böylece, fidye yazılımı nedeniyle kaybolan veya 
erişilemeyen verileri hızlıca kurtarabilirsiniz.

• Aşağıdaki IOC listesinin bileşenlerini, destekleyen tüm güvenlik ürünlerinde engelleyiniz.

IOC’ler;

VHD Fidye Yazılımı

• 6D12547772B57A6DA2B25D2188451983
• D0806C9D8BCEA0BD47D80FA004744D7D
• DD00A8610BB84B54E99AE8099DB1FC20
• CCC6026ACF7EADADA9ADACCAB70CA4DBABBBBBBBBAAAAA

Alanlar(Domains) ve IP’ler

• 172.93.184 [.] 62 MATA C2
• 23.227.199 [.] 69 MATA C2
• 104.232.71 [.] 7 MATA C2

Referanslar

https://securelist.com/lazarus-on-the-hunt-for-big-game/97757/

https://me-en.kaspersky.com/blog/lazarus-vhd-ransomware/17096/

https://securelist.com/lazarus-on-the-hunt-for-big-game/97757/
https://me-en.kaspersky.com/blog/lazarus-vhd-ransomware/17096/
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MATA Zararlı Yazılım Çerçevesi Türkiye Etkisi

Zafiyet Genel Bilgi

Kaspersky araştırmacıları, yakın zamanda Windows, Linux ve macOS işletim sistemlerini hedef 
almak için MATA(Çoklu-Platform Hedefli Kötü Amaçlı Yazılım Çerçevesi) adlı gelişmiş bir zararlı 
yazılım çerçevesinden yararlanılan bir dizi saldırı tespit etmiştir.Kaspersky araştırmacılarının 
tespit ettiği vakalarda MATA çerçevesinin Windows, Linux ve macOS platformlarını hedeflemesi 
gözlemlenmiştir.Bu da saldırganların bu çerçeveyi birden fazla amaç için kullanmayı 
planladıklarını ve uzun vadeli olarak grupların zaman içinde birçok saldırı düzenleyip gelirlerini 
arttırmayı amaçladıklarını göstermektedir.Saldırganların MATA çerçevesini, kurumsal altyapılara 
saldırmak için kullandıkları belirlenmiştir. MATA çerçevesinin kendisi yükleyici, yönetici yani 
orkestratör (cihaza sızıldıktan sonraki süreci yöneten ve koordine eden parça) ve eklentiler gibi 
çeşitli bileşenlerden meydana gelmektedir.Ayrıca, 2018 ilkbaharından bu yana kullanılan bu 
çerçevenin Kuzey Koreli ünlü APT grubu Lazarus ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir.Bu çerçevenin, 
müşteri veri tabanlarını çalmak ve belirli bir ücret ödenene kadar bilgisayar sistemlerine erişimi 
engelleyen fidye yazılımlarını yaymak için kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kaspersky tarafından analiz edilen MATA’nın Windows sürümü, yükleyici(loader), 
orkestratör(orchestrator) ve eklentiler olmak üzere çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. MATA’nın 
Windows sürümü aynı anda 15 eklenti yükleyebilme, C2(komut ve kontrol) sunucusu ile gizli 
iletişim kurabilme ve TLS1.2 bağlantılarını kullanabilme  işlevlerine sahiptir. Bu eklentiler 
saldırganlara dosyaları değiştirebilme, bir HTTP proxy sunucusu oluşturabilme gibi yetenekler 
vermektedir.



MATA’nın Linux sürümü, yasal komut satırı yardımcı programı Socat(iki bağımsız veri kanallarının 
arasında iki yönlü veri aktarım aracı) ve Atlassian Confluence Server’daki CVE-2019-3396(sunucu 
tarafı SQL Injection) güvenlik açığından yararlanmak için komut dosyaları içermektedir. Eklenti 
seti ise Windows sürümünden biraz farklıdır. Özellikle, MATA’nın 8291 numaralı bağlantı noktasını 
(RouterOS çalıştıran aygıtları yönetmek için kullanılır) ve 8292 numaralı bağlantı noktasını 
(Bloomberg Professional yazılımında kullanılır) kullanarak TCP bağlantısı kurmaya çalıştığı ek bir 
eklenti vardır. Bağlantı kurma girişimi başarılı olursa, eklenti günlüğü C&C sunucusuna aktarılarak 
saldırganlar tarafından hedef seçimi için kullanılabilmektedir.

MATA’nın macOS sürümü ise açık kaynak yazılım tabanlı bir Truva Atı uygulamasında bulunmuş-
tur.İşlevsellik açısından macOS sürümü, Linux sürümü ile çok benzerdir.

Kaspersky incelemelerine göre, Polonya, Almanya, Türkiye, Kore, Japonya ve Hindistan’da 
kullanıcılar MATA çerçevesinden etkilenmiştir.Bu verilerden tehdit grubunun yalnızca tek  bir 
bölgeye odaklanmadığı gözlemlenmiştir.Lazarus, aralarında bir yazılım geliştirme şirketi, bir 
e-ticaret şirketi ve bir internet servis sağlayıcının da bulunduğu birçok farklı sektörden şirketin 
sistemlerini fidye yazılımı ile ele geçirmiştir.Araştırmacılar tarafından yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, bu kötü amaçlı yazılımın gelişeceği ve saldırıların devam edeceği tahmin edilmektedir.



Önerilen Güvenlik Önlemleri

• Kurumsal verilerinizin yedeklerini alınız. Böylece, fidye yazılımı nedeniyle kaybolan  veya 
erişilemeyen verileri hızlıca kurtarabilirsiniz.

• Aşağıdaki IOC listesinin bileşenlerini, destekleyen tüm güvenlik ürünlerinde 
engelleyiniz.

IOC’ler;

Windows yükleyici

• f364b46d8aafff67271d350b8271505a
• 85dcea03016df4880cebee9a70de0c02
• 1060702fe4e670eda8c0433c5966feee
• 7b068dfbea310962361abf4723332b3a
• 8e665562b9e187585a3f32923cc1f889
• 6cd06403f36ad20a3492060c9dc14d80
• 71d8b4c4411f7ffa89919a3251e6e5cb
• a7bda9b5c579254114fab05ec751918c
• e58cfbc6e0602681ff1841afadad4cc6
• 7e4e49d74b59cc9cc1471e33e50475d3
• a93d1d5c2cb9c728fda3a5beaf0a0ffc
• 455997E42E20C8256A494FA5556F7333
• 7ead1fbba01a76467d63c4a216cf2902



• 7d80175ea344b1c849ead7ca5a82ac94
• bf2765175d6fce7069cdb164603bd7dc
• b5d85cfaece7da5ed20d8eb2c9fa477c
• 6145fa69a6e42a0bf6a8f7c12005636b
• 2b8ff2a971555390b37f75cb07ae84bd
• 1e175231206cd7f80de4f6d86399c079
• 65632998063ff116417b04b65fdebdfb
• ab2a98d3564c6bf656b8347681ecc2be
• e3dee2d65512b99a362a1dbf6726ba9c
• fea3a39f97c00a6c8a589ff48bcc5a8c
• 2cd1f7f17153880fd80eba65b827d344
• 582b9801698c0c1614dbbae73c409efb
• a64b3278cc8f8b75e3c86b6a1faa6686
• ca250f3c7a3098964a89d879333ac7c8
• ed5458de272171feee479c355ab4a9f3
• f0e87707fd0462162e1aecb6b4a53a89
• f1ca9c730c8b5169fe095d385bac77e7
• f50a0cd229b7bf57fcbd67ccfa8a5147

Windows MATA

• bea49839390e4f1eb3cb38d0fcaf897e rdata.dat
• 8910bdaaa6d3d40e9f60523d3a34f914 sdata.dat
• 6a066cf853fe51e3398ef773d016a4a8
• 228998f29864603fd4966cadd0be77fc
• da50a7a05abffb806f4a60c461521f41
• ec05817e19039c2f6cc2c021e2ea0016

Kayıt Defteri Yolu

• HKLM\Software\Microsoft\KxtNet
• HKLM\Software\Microsoft\HlqNet
• HKLM\Software\mthjk

Linux MATA

• 859e7e9a11b37d355955f85b9a305fec mdata.dat
• 80c0efb9e129f7f9b05a783df6959812 ldata.dat, mdata.dat
• d2f94e178c254669fb9656d5513356d2 mdata.dat



macOS MATA

• 81f8f0526740b55fe484c42126cd8396 TinkaOTP.dmg
• f05437d510287448325bac98a1378de1 SubMenu.nib

C2(Komut & Kontrol Sunucuları) Adresi
  
• 104.232.71.7:443
• 107.172.197.175:443
• 108.170.31.81:443
• 111.90.146.105:443
• 111.90.148.132:443
• 172.81.132.41:443
• 172.93.184.62:443
• 172.93.201.219:443
• 185.62.58.207:443
• 192.210.239.144.144:443
• 198.180.198.6:443
• 209.90.234.34:443
• 216.244.71.233:443
• 23.227.199.53:443
• 23.227.199.69:443
• 23.254.119.12:443
• 67.43.239.146:443
• 68.168.123.86:443

Referanslar

https://securelist.com/mata-multi-platform-targeted-malware- framework/97746/

https://www.kaspersky.com/blog/mata-framework/36458/

https://securelist.com/mata-multi-platform-targeted-malware- framework/97746/ 
https://www.kaspersky.com/blog/mata-framework/36458/
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Prometei Botnet Windows Monero Madenciliği

Zafiyet Genel Bilgi

Cisco araştırmacıları, “Prometei” adında kripto para için gizlice madencilik yaparken, sistemler 
arasında yanal olarak hareket etmek için Microsoft Windows SMB protokolünden (Sunucu İleti 
Bloğu, sunucu-istemci arasındaki iletişimi sağlayan bir ağ ptokolü) yararlanan yeni bir botnet 
tespit  etmiştir.Bu botnet, gizlice Monero(güvenli, özel ve izi sürülemeyen kripto para birimi) 
madenciliği yapmakta ve bulaştığı sistemin verilerini çalmaktadır. Etkilenen bilgisayarlarda 15 
adet modül çalıştıran zararlı yazılım, yönetici yetkilerini ele geçirmektedir.Kötü amaçlı yazılım, 
kullanıcının yönetici yetkilerini erişim sağladıktan sonra, sistemdeki tüm verileri kaydetmeye 
başlamaktadır. Ayrıca Prometei kötü amaçlı yazılımı(malware), güvenlik denetimlerini devre dışı 
bırakabilir,sisteme sızabilir ve sistem ayarlarını değiştirebilir niteliktedir. Yapılan açıklamalarda, 
bu botnetin bugüne kadar 10.000’ e yakın sisteme bulaştığı ve bu yıl mart ayından beri aktif 
olduğu belirtilmiştir.

Açıklamalara göre bu botnet, değiştirilmiş bir Mimikatz modülü(hedef bigisayardan bilgi to-
plamak için kullanılan ve Windows işletim sistemlerinde parola kırma saldırılarında sıklıkla kul-
lanılan bir araç) tarafından alınan şifreler kullanılarak SMB aracılığıyla diğer virüslü sistemlerden 
kopyalanan ana botnet dosyası ile başlayarak Eternal Blue açıklığından(Windows işletim sistem-
lerindeki SMB servisinin zafiyetini kullanarak yönetici haklarında komut çalıştırılmasına olanak 
sağlayan bir exploit) yararlanmaktadır. Mimikatz ve Brute-Force (kaba kuvvet) saldırıları çalınan 
kimlik bilgilerini taramak, depolamak ve denemek için kullanılmaktadır ve  bulunan tüm şifreler 
operatörün komut ve kontrol (C2) sunucusuna gönderilmektedir.

Botnet, hepsi komut ve kontrol sunucusuyla iletişim kuran ana modül tarafından, indirilip 
çalıştırılan 15’ten fazla yürütülebilir modül içermektedir. Botnet ayrıca yönetici şifrelerini kurtar-
maya çalışarak çalınan şifreleri de C2 sunucusuna gönderir. Bu şifreler daha sonra SMB(Sunucu 
İleti Bloğu) ve RDP(Uzak Masaüstü Bağlantısı) protokolleri aracılığıyla diğer sistemlere erişmeye 
çalışan diğer modüller tarafından yeniden kullanılmaktadır.

Ayrıca, ana botnet modülü tek başına bir uzaktan erişim trojanı olarak işlev görebilir niteliktedir 
ancak bu botnetin temel amacı Monero paralarını çıkarmak ve Mimikatz ile çalınan şifrelerle 
korunan bitcoin cüzdanlarını çalmaktır.Cisco Talos, çeşitli ülkelerden gelen C2 sunucuları için 
talepleri gözlemlemiştir ve yapılan incelemeler sonucunda; çoğu isteğin ABD, Brezilya, Türkiye, 
Pakistan, Meksika ve Şili’deki virüslü sistemlerden gönderildiği tespit edilmiştir. Botnetin, büyük 
olasılıkla Doğu Avrupa merkezli tek bir geliştirici için kar elde etmeye devam ettiği düşünülme-
ktedir. Sistemlerinde Prometei botnet’in varlığını tespit eden kuruluşların, derhal kaldırma ve 
kimlik bilgilerinin hiçbirinin komut ve kontrol sunucusuna sızmadığından emin olmaları için 
harekete geçmeleri gerekmektedir.



Etki  Alanı

Windows İşletim Sistemi kullanıcıları

Önerilen Güvenlik Önlemleri

• Ortamınızdaki belirtilen IOC’lerin mevcut işaretlerini arayınız. 
• Tüm URL ve IP tabanlı IoC’leri engelleyiniz.

IOC’ler;

Prometei botnet kayıt defteri girdisi

• hxxp: // 103 [.] 11 [.] 244 [.] 221 / tarayıcı [.] php 
• hxxp: // 103 [.] 11 [.] 244 [.] 221 / lR [.] php
• hxxp: // 208 [.] 66 [.] 132 [.] 3: 8080 / 7z [.] Dll 
• hxxp: // 208 [.] 66 [.] 132 [.] 3: 8080 / 7z [.] Exe 
• hxxp: // 208 [.] 66 [.] 132 [.] 3: 8080 / _agent [.] 7z 
• hxxp: // 208 [.] 66 [.] 132 [.] 3: 8080 / chk445 [.] Php
• hxxp: // 208 [.] 66 [.] 132 [.] 3: 8080 / Masaüstü [.] Txt 
• hxxp: // 208 [.] 66 [.] 132 [.] 3: 8080 / dllr0 [.] Php 
• hxxp: // 208 [.] 66 [.] 132 [.] 3: 8080 / srchindx2 [.] Php
• hxxp: // 208 [.] 66 [.] 132 [.] 3: 8080 / zlib [.] Php 
• hxxp: // 208 [.] 66 [.] 132 [.] 3: 8080 / ztasklist [.] Php 
• hxxp: // 69 [.] 28 [.] 95 [.] 50: 180 / miwalk [.] Txt 
• hxxp: // 69 [.] 28 [.] 95 [.] 50: 180 / walker14364 [.] Php 
• hxxp: // 69 [.] 84 [.] 240 [.] 57: 180 / lR [.] Php 
• hxxp: // [.] [.] 69 84 240 57 [.]: [.] 180 / miwalk txt 
• hxxp: // 69 [.] 84 [.] 240 [.] 57: 180 / walker14364 [.] php 
• hxxp: // bk1 [.] bitspiritfun2 [.] net / cgi-bin / prometei [.] cgi 
• hxxp: //p1[. Mixedfeefreepool[. Cialisnet/cgi-bin/prometei[. Karışıkcgi 
• hxxps: // gb7ni5rgeexdcncj [.] soğan / cgi-bin / prometei [.] cgi 
• hxxps: // 211 [.] 23 [ .] 16 [.] 239 / prometheus [.] pHP

SHA256

• 601a1269ca0d274e518848c35a2399115000f099df149673b9dbc3cd77928d40
• 58d210b47abba83c54951f3c08a91d8091beae300c412316089b5506bd330adc
• ae078c49adba413a10a38a7dcfc20359808bc2724453f6df03a517b622cbca0e
• 9a5c109426480c7283f6f659cb863be81bd46301548d2754baf8b38e9e88828d
• d363dc2aafdf0d9366b5848fc780edfa6888418750e2a61148436908ea3f5433
• 8ca679d542904a89d677cb3fd7db309364f2214f6dc5e89099081835bec4e440
• fe0a5d851a9dd2ba7d1b0818f59363f752fc7343bdfc306969280ade54b2f017
• 7f78ddc27b22559df5c50fd1e5d0957369aadd1557a239aaf4643d51d54c4f94
• 0d6ca238faf7911912b84086f7bdad3cd6a54db53677a69722de65982a43ee09



• c08f291510cd4eccaacff5e04f0eca55b97d15c60b72b204eae1fc0c8d652f48
• f6eddbabc1d6b05d2bc27077bcb55ff640c5cf8b09a18fc51ed160a851f8be58
• 8b7b40c0f59bbe4c76521b32cc4e344033c5730ccb9de28cfba966d8c26ca3ef
• a7ad84e8f5deb1d2e32dd84f3294404a5f7f739215bdd90d7d37d74ee8a05409
• 76110b87e46eb61f492d680a2b34662040bb9c25c947a599536cdaf5170fe581
• ecd4c12ef01028c3f544c0f7c871c6d6f256997f1b7be4c8fdbb0f8572012444
• b0500636927b2ddb1e26a21fbf19a8c1fc47a260062976ddbef60fd47c21dc6e
• ea2174993892789f0c1081152c31b3b3fef79c6a5016840ea72321229c7fe128
• 9e86d18d5761493e11fe95d166c433331d00e4f1bf3f3b23a07b95d449987b78 
• 923201672a41f93fb43dae22f30f7d2d170c0b80e534c592e796bd8ad95654ea
• 1df6e9705e9ffb3d2c4f1d9ca49f1e27c4bcac13dba75eac9c41c3785a8ca4b1

İlgili İşletim Sistem ve Versiyonları 

Windows İşletim Sistemi

Referanslar

https://blog.talosintelligence.com/2020/07/prometei-botnet-and-its-quest-for-monero.html

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/collection/Prometei-Botnet-Mines-Monero-0b6c92ba-
035ecd450645454a2a2b1345

https://www.zdnet.com/article/prometei-botnet-is-infecting-machines-to-mine-for-cryptocurrency/

https://blog.talosintelligence.com/2020/07/prometei-botnet-and-its-quest-for-monero.html 
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/collection/Prometei-Botnet-Mines-Monero-0b6c92ba035ecd450645454
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/collection/Prometei-Botnet-Mines-Monero-0b6c92ba035ecd450645454
https://www.zdnet.com/article/prometei-botnet-is-infecting-machines-to-mine-for-cryptocurrency/ 
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   Samsung Cep Telefonumu
Bul Uygulaması

Güvenlik Açıklığı

Selen KAYAN
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KURUMSAL HİZMETLER VE EĞİTİM TKM. LİD.



Samsung Cep Telefonumu Bul Uygulaması Güvenlik Açıklığı

Zafiyet Genel Bilgi

Siber Güvenlik Hizmeti Sağlayıcısı Char49 araştırmacıları tarafından kısa süre önce   DEFCON 

konferansında, Samsung akıllı telefonlarına önceden yüklenmiş olarak gelen bir Android uygula-

ması olan  Find My Mobile(Cep Telefonumu Bul) uygulamasında çeşitli güvenlik açıklıkları tespit 

edildiği açıklanmıştır.Bu güvenlik açıklıklarının(FMMX1) saldırganlara, Samsung Galaxy telefon-

ları fabrika ayarlarına sıfırlamasına, SMS mesajlarını ve arama günlüklerini çalmasına, telefonları 

kilitlemesine/kilidini açmasına,cihazın konumunu gerçek zamanlı olarak izleme ve fidye yazılımı 

saldırıları gerçekleştirmesine olanak sağladığı açıklanmıştır.Cep Telefonumu Bul uygulaması,kul-

lanıcıların kayıp veya çalınan Samsung telefonlarını bulmalarına veya kilitlemelerine, cihazlarda 

depolanan verileri Samsung Cloud’a yedeklemelerine,yerel verileri silmelerine ve Samsung Pay’e 

erişimi engellemelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş bir uygulamadır.

Char49 araştırmacılarının raporuna göre, araştırmaları Samsung S8 cihazında bir denetim 

olarak başlamış olup kötü amaçlı bir uygulamanın Cep Telefonumu Bul uygulaması ile arka 

uç sunucuları arasındaki iletişimi ele geçirmesine izin veren güvenlik açıklıkları bulunmuştur.

Cep Telefonumu Bul uygulaması bileşenlerinde toplam dört güvenlik açığı bulunmakta olup 

hedef cihaza yüklenmiş kötü amaçlı bir uygulama tarafından istismar edilebilir niteliktedir.Bu 

güvenlik açıklarının ilki, “fmm.prop test dosyası güvenlik açığıdır” ve Man in The Middle saldırısı-

na ortam sağlayarak uygulama aramalarını gözlemlemeye neden olmaktadır.İkinci Güvenlik 

açığı, “PCWReceiver Güvenlik Açığıdır” ve PCW Alıcıları olarak dışa aktarılan üç yayın alıcısıyla 

ilgilidir.Yayın Alıcıları, uygulamaların sistem veya başka herhangi bir uygulama tarafından yayın-

lanabilen istekleri almasını sağlayarak saldırganın Find My Mobile uygulamasından gelen trafiği 

izlemesine veya kontrol etmesine neden olmaktadır.Üçüncü Güvenlik Açığı, “SPPReceiver” olan 

yayın alıcılarından biri tarafından oluşmaktadır ve saldırganlar, yayın alıcılarına bazı özel eylemler 

içeren bir yayın göndererek sunucu yanıtına girmelerine ve gereksinimlerine göre bazı eylem-

leri içerecek şekilde değiştirmelerine neden olmaktadır.Dördüncü güvenlik açığı ise “DM Sync-

ML Kimlik Doğrulama Güvenlik Açığıdır” ve kimlik doğrulanmasına yardımcı olan base64 kodlu 

bir dizede meydana gelmektedir.Araştırmacılar,kimlik doğrulama sürecindeki bu sunucunun 

saldırganlar tarafından gönderilen tüm yanıtları kabul etmesine olanak tanımaktadır.



Etki  Alanı

Samsung Cihaz Kullanıcıları

Önerilen Güvenlik Önlemleri

• Zararlı yazılım içeren uygulamalardan kaçınmak için bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmeyiniz.
• Galaxy Store aracılığıyla son güncellemeleri indiriniz.

Ek Bilgiler

Etkilenen Sistemler

•  Samsung Galaxy S7, S8, S9 başta olmak üzere tüm Samsung Galaxy Telefonları
•  Samsung Tabletler

İlgili İşletim Sistem ve Versiyonları

• Android

Referanslar

https://www.char49.com/articles/malicious-apps-could-take-over-samsung-devices

http://char49.com/tech-reports/fmmx1-report.pdf

https://thehackernews.com/2020/08/samsung-find-my-phone-hacking.html

https://www.char49.com/articles/malicious-apps-could-take-over-samsung-devices 
http://char49.com/tech-reports/fmmx1-report.pdf 
https://thehackernews.com/2020/08/samsung-find-my-phone-hacking.html


www.havelsan.com.tr

   Uç Nokta Tehdit Tespit ve 
Müdahale Sistemleri

Abdullah Alphan ERTEN
KALKAN ÜRÜN YÖNETİCİSİ

SİBER GÜVENLİK DİREKTÖRLÜĞÜ



Uç Nokta Tehdit Tespit ve Müdahale Sistemleri
(Endpoint Detection and Response - EDR)

Zafiyet Genel Bilgi

Güçlü bir siber güvenlik duruşuna sahip olmak isteyen her kurumun bünyesinde, farklı amaçlara 
hizmet eden ve bir arada bulundukları zaman 360 derece bakış açısı ile kurgulanmış güvenlik 
kavramını oluşturan çözümlerin tamamının bulunması gerekmektedir. Bir diğer deyişle, hiçbir 
siber güvenlik çözümü siber saldırıları engellemede tek başına yeterli olamaz ve bu çözümlerden 
hiç birinin öneminin diğerine göre daha yüksek olduğundan bahsetmek doğru değildir. 
Ancak, risk faktörleri ve atak yüzeylerinin yapısı ve kırılganlığı ele alındığında uç noktaların son 
yıllarda saldırganların gözde hedeflerinden biri haline geldiğini görmekteyiz. Atak tiplerini en 
kaba haliyle düşük hacimli-odaklı ve yüksek hacimli genel olarak iki kategoride toplayabiliriz. 
Son yıllarda uç noktalar için en ciddi tehditleri oluşturan atakların çoğunlukla düşük hacimli-
odaklı saldırı türü olan sıfırıncı gün saldırıları (Zero Day) ve gelişmiş sürekli tehditler (Advanced 
Persistent Threat-APT) olduğu görülmektedir. Bu saldırı tiplerinin ciddi hasarlara yol açmaların 
başlıca nedeni; günümüzde halen yaygın uç nokta güvenliği çözümü olarak geleneksel imza 
tabanlı anti-virüs yazılımlarının kullanılmasıdır. İmza tabanlı anti-virüs yazılımları, bilinen ve dosya 
imzası veri tabanlarında yer alan basit kötücül yazılımların varlığını algılayabilen programlardır. 
Saldırganların eylemlerini imza veri tabanlarına göre güvenli addedilmiş uygulamalara yaptırmak 
üzerine kurguladığı yeni düzende ise salt imza tabanlı bakış açısı yetersiz hale gelmiştir. Örnek 
vermek gerekirse, Microsoft Office gibi insanların hayatını kolaylaştırmak için var olan ve güvenli 
olarak bilinen uygulamaların içine kod parçacıkları yerleştirilebilmesinden ötürü, bu programlar 
kötü niyetli insanların elinde bir silaha dönüşebilmektedir. Basit bir saldırı senaryosunda; 
saldırgan e-posta ile paylaştığı bir Microsoft Word dosyasının içine yerleştirdiği betikleri güvenli 
bir Windows uygulaması olan Powershell üzerinden çalıştırarak uç nokta üzerinde var olan anti 
virüs programını devre dışı bırakabilir, uzak bir DNS’e bağlantı sağlayabilir, aktif oturumdaki 
kullanıcının yetkilerini yükseltebilir. Bütün bunların akılcı kurgulandığı (fark edilmemek adına 
aylar sürebilecek bir akışa sahip) bir saldırı senaryosunda kurbanlar çok büyük maddi ve manevi 
hasarlara uğratılabilir. Geleneksel antivirüs yazılımları, artan koruma ihtiyacına yönelik olarak 
zamanla salt imza tabanlı olmaktan bir adım öteye geçecek şekilde evrim geçirmiştir. Bu 
bağlamda, zafiyet göstergesi (Indicators of Compromise - IOC) kavramı, bileşik imzalar bütünü 
olarak saldırıları ifade etmeye yarayan bir kavram olarak ortaya atıldı. Tek bir dosyanın imzasına 
bakarak karar alma mekanizmasına art arda olan bazı olayların oluşturduğu zafiyet göstergeleri 
de aynı zamanda dikkate alınmaya başlandı. Bahsedilen bu nokta üreticilerin kendisini yeni nesil 
antivirüs çözümü olarak tanımladığı alanın doğmasına neden oldu. Ancak yine de gelinen bu 
nokta günümüzün odaklı saldırılarının tespitinde yeterli olmadı. Günümüz gelişmiş saldırılarının 
izlenebilir ve oluşmadan önce tahmin edilebilir hale gelmesi için uç noktalarda, uygulama 
işlemlerinin, dosya sistemi eylemlerinin, işletim sistemi kayıt defterinde oluşan anlık değişimlerin 
(Registry) sürekli takip edilmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Saldırı emarelerinin 
(Indicators of Attack - IOA) bu kayıtlar içerisinde gerçek zamanlı ve geriye yönelik sürekli takibi 
esas olmalıdır.

Uç nokta tehdit tespit ve müdahale (Endpoint Detection and Response-EDR) sistemi, yukarıda 
bahsi geçen geleneksel anti-virüs yazılımlarının eksik kaldığı noktaları gidermek için geliştirilmiş 
bir uç nokta güvenliği çözümü olarak ortaya çıkmıştır. EDR yazılımları, sağladığı sürekli izlenebilirlik 



ve kayıt alma özellikleri sayesinde uç noktalarda olan biten her olayı detaylı olarak irdeler. Bir 
uygulama işleminin başka bir uygulama işlemini başlatması, kayıt defterinde var olan değerlerin 
değiştirilmesi, kullanıcıların DNS’lere gerçekleştirdiği bağlantılar, kullanıcıların yetkilerini 
yükseltmesi gibi durumların tamamı EDR yazılımlarından gözlemlenebilir. EDR yazılımları 
geleneksel ve yeni nesil antivirüs yazılımlarının çalışma mantığından fazlasını içerir. Günümüzde 
EDR yazılımları geldiği noktada, imza tabanlı koruma, zafiyet göstergeleri, kural tabanlı risk 
skorlaması üzerinden alarm üretme, yapay zekâ destekli davranış modellemesi, kullanıcı ve 
varlık davranışı gözlemleme, olası bir saldırı anında merkezi olarak uç noktaları yönetebilme 
ve saldırı öncesi duruma getirme, oluşan alarmları güvenlik bilgiler ve olay yönetimi (Security 
Information and Event Management–SIEM) çözümlerine gönderebilme, otomatik aksiyonlar 
alınabilmesi için güvenlik otomasyon çözümleri (Security Orchestration and Automation and 
Response - SOAR) ile entegre olabilme gibi yetkinliklere sahiptir. Diğer bütün siber güvenlik 
çözümlerinde gözlenen genel eğilimler olan kullanıcı ve varlık davranışı analizi (UEBA) ve 
yapay zekâ temelli tehdit avı yapabilme gibi özellikler de dünya pazarında önemli konumda 
olan EDR çözümlerinin sunduğu özellikler arasındadır. EDR ürünleri uç noktalarda atılan her 
adımı kayıt altına aldığı için uç noktada saldırı-anomali ilişkisi gözlemlemede oldukça etkin 
bir çözümdür. Örneğin; daha önce dosya sistemiyle hiç olmadığı kadar etkileşime geçmiş bir 
kullanıcının bir iç tehdit unsuru olabileceği, daha önce kurum içinden hiç bağlantı kurulmamış 
bir DNS’e bağlantı kurulmasının bir saldırı olabileceği, kayıt defteri değerlerinin anormal şekilde 
değiştirilmesine yönelik girişimlerin kuvvetle muhtemel iyi kurgulanmış bir saldırının başlangıç 
adımları olabileceği gibi durumları EDR yazılımları sayesinde amacına ulaşmadan fark etmek ve 
engellemek mümkündür.

Özetle, EDR çözümleri uç nokta güvenliği anlamında günümüzde gelinen en son noktadır. 
Ancak önemle tekrarlamak gerekirse siber dayanıma sahip ortamların kurulmasında hiçbir 
önlem tek başına yeterli değildir. Yüksek siber dayanıma sahip olmanın temel kuralı, birbirleriyle 
ve dış dünya ile entegre olabilen farklı katman çözümlerine sahip olmak ve bu çözümleri 
yöneten eğitimli siber güvenlik personelinin istihdamından geçmektedir. Bütçesel veya başka 
nedenlerden ötürü bunlara sahip olunamadığı durumlarda ise yönetimli hizmet olarak güvenlik 
çözümlerine erişmek mümkündür. 
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Water Nue Hedef Odaklı Kimlik Avı Saldırısı

Zafiyet Genel Bilgi

Trend Micro araştırmacıları, Water Nue olarak adlandırdıkları bir BEC Spear Phishing(hedef odaklı 
kimlik avı) kampanyası ile dünya çapında 1.000’den fazla şirketteki C-düzey işletme yöneticilerinin 
Office 365 hesaplarının hedef alındığını ve bu kampanya için 800’den fazla kimlik bilgisinin ele 
geçirildiğini açıklamıştır.Trend Micro raporuna göre, şirketlerin işletme yöneticilerini hedef alan 
BEC(İş E-posta Uzlaşması) kampanyası Mart 2020’den beri devam etmektedir.Araştırmacılar, son 
kampanyaların Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki üst düzey pozisyonları hedeflediğini 
tespit etmiştir.

Water Nue kampanyasında saldırganlar, finansal dolandırıcılıkta daha fazla kimlik bilgileri 
elde etmek için öncelikle finans(mali) yöneticilerin hesaplarını hedeflemektedir.Böylece belirli 
hedeflere yönelik yapılan kimlik avı saldırıları(spear phishing attack), kullanıcıları sahte Office 
365 oturum açma sayfasına yönlendirmekte ve kurban oturum açmaya çalıştığında kimlik 
bilgileri basit bir PHP betiği ile kaydedilerek kurbanın kimlik bilgileri ele geçirilmektedir.Kimlik 
bilgileri alınarak hesaplar ele geçirildikten sonra ise, kullanıcılardan para transferi talepleriyle 
para çekmek için banka bilgileri değiştirilmiş faturalar içeren e-postalar gönderilmektedir.Bu 
kısımda saldırganlar, hedefleri sahte bir Office 365 sayfasına yeniden yönlendiren tıklanabilir 
bağlantıya sahip e-postalar göndermek için SendGrid gibi bulut tabanlı e-posta dağıtım 
hizmeti kullanmaktadır.Trend Micro raporunda, bu kampanyada back door(arka kapı),Truva 
Atı veya diğer kötü amaçlı yazılımlar(malware) olmadan işlemlerini yürütmek için genel 
bulut hizmetlerinin kullanılmasından dolayı teknik yeteneklerinin sınırlı olduğu belirtilmiştir.
Böylece,bulut hizmetlerini kullanarak saldırganlar işlemlerini gizleme olanağı bulmuşlardır.Bu 
kullanım, Forensics(adli tıp) için faaliyetlerin tespitini zorlaştırmıştır.



Önerilen Güvenlik Önlemleri

• Kimlik avı saldırılarına karşı e-postalardaki güvenilmeyen ekler ve bağlantılara tıklamayınız.
• Aşağıdaki IOC listesinin bileşenlerini, destekleyen tüm güvenlik ürünlerinde engelleyiniz. 

IOC’ler 

• https://highstreetmuch[.]xyz/hug/gate[.]php
• https://takeusall[.]online/benzz/gate[.]PHP

Etkilenen Sistemler 

Microsoft Office 365

Referanslar

https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/water-nue-campaign-targets-c-
suites-office-365-accounts/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/collection/BEC-Spear-Phishing-Campaign-Targets-
Financial-Executives-49313add544e99e7214b00ee0d808cc4

https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/water-nue-campaign-targets-c-suites-offi
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/water-nue-campaign-targets-c-suites-offi
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/collection/BEC-Spear-Phishing-Campaign-Targets-Financial-Execut
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/collection/BEC-Spear-Phishing-Campaign-Targets-Financial-Execut
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