
USE case

DNS TÜNELLEMEYİ 
ENGELLEYİN



Bir şirketten herhangi bir verinin çalınması 
veya yetkisiz taşınması, günümüz 
dünyasının en büyük siber suçlarından
biridir ve buna veri hırsızlığı denir.

Tipik olarak, bir siber suçlunun çeşitli siber saldırı yöntemleriyle bilgisayarlar ve cep
telefonları gibi kişisel veya kurumsal cihazlardan veri çalmasını içerir.

Bir çok kurum uygulama katmanını incelemek ve analiz etmek için gösterdiği özeni DNS katmanı 
için göstermiyor. Bu da DNS protokolünü saldırganlar için kötü amaçlı aktiviteleri gerçekleştirmek 
adına cazip hale getiriyor.

62% Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre 
şirketlerin %62’si 2021 yılında veri ihlaline 
maruz kaldı (KPMG,2022) ve bunun 
sonucunda finansal kayıplar yaşadı.
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DNS Tünelleme, siber suçluların zararlı yazılımı veya çalınan verileri DNS sorguları aracılığı ile 
güvenlik duvarlarını veya proxyleri atlatarak hedefe iletmeye çalıştıkları saldırı yöntemidir. Çünkü 
uygulama katmanında çalışan güvenlik ürünlerinin çoğu HTTP, FTP, IM, Telnet, SMTP, POP3 ve 
IMAP gibi trafikleri izlemek için tasarlanmıştır ve DNS trafiklerini analiz etmede yetersiz kalabilir.

Bu nedenle DNS Tünelleme, veri hırsızlığı yapmak için en yaygın saldırılardan biridir. Şirketlere 
para ve itibar kaybına neden olan DNS Tünelleme saldırılarını engellemek oldukça zordur.

DNS Tünelleme Nedir?
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Roksit sahip olduğu çözümleri ile “DNS Tünelleme” saldırılarını herhangi bir kötü amaçlı bağlantı 
tamamlanmadan anında tespit edip engeller ve SIEM’e bildirir.

Roksit, sezgisel ve davranışsal analizlerle, örneğin dns sorgularında anlık yükselme gibi, DNS 
Tünellemeyi tespit eder.

Bunun yanında alan adı kategorizasyon platformu olan Cyber X-ray’in sahip olduğu güçlü ve 
kararlı verileri sayesinde neredeyse sıfır hata payı ile en gelişmiş DNS Tünelleme tespit çözümüne 
sahiptir.

Roksit Olarak Çözümümüz

Şekil 2 : DNS Tünelleme Tespiti
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