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ns
Günümüzde teknoloj!n!n gel!#mes! ve hayatımızın her noktasının d!j!talle#mes!yle 
b!rl!kte yazılım uygulamaları ve söz konusu uygulamaların güvenl!"! büyük önem ta-
#ımaktadır. S!ber güvenl!k çok fazla uzmanlık alanının !ç!nde barındıran b!r çatı kavram-
dır. Temel olarak o&ens!ve (saldırgan) ve defens!ve (savunma) olarak !k! alt dalda !ncele-
neb!l!r. Bu k!tap s!ber güvenl!"!n o&ens!ve alanına odaklanarak, bu alanı kar!yer hedef! 
olarak bel!rlem!# k!mseler !ç!n farklı düzeylerde uygulamalı örnekler !çermekted!r.

Artan s!ber saldılar, ver! sızıntıları ve hack!ng olaylarıyla b!rl!kte dünyada farklı alan-
larda h!zmet veren b!rçok kurum ve kurulu# !ç!n en öneml! gündem maddeler!nden 
b!r!s! ‘S!ber Güvenl!k’ olmu#tur. Bunu sa"lamak !ç!n dünyada görülen en büyük eks!k 
hem o&ens!ve hem de defens!ve alanda yet!#m!# !nsan kayna"ıdır. Bu k!tap !le s!ber 
güvenl!"!n o&ens!ve secur!ty alanı !ç!n kapsamlı ve uygulamalı b!r Türkçe kaynak 
olu#turmak amaçlanmı#tır.

S!ber güvenl!k alanı çok gen!# b!r kavram oldu"undan ve !çer!s!nde b!rçok uzmanlık 
alanını barındırdı"ından dolayı 6 ay 1 yıl g!b! kısa sürelerde bu alanda uzman yet!#t!r-
mek veya uzman olmak pek mümkün de"!ld!r. Bu alanda uzmanla#mak !steyen k!#!le-
r!n tak!p ett!kler! kurs, k!tap g!b! materyaller!n yanında; b!lg!sayar a"ları, haberle#me 
teknoloj!ler! g!b! alanlara da çalı#maları, çe#!tl! programlama d!ller!n! deneyerek ve 
ö"renmeler! ve kend!ler!n! gel!#t!rmeler! gerekmekted!r. Bu k!tapta !lk bölümlerde L!-
nux, a" temeller! g!b! b!lg! teknoloj!ler!n temel konularına kısaca de"!n!lm!#t!r. E"er 
bu bölümlerde kısa olarak de"!n!len bu ba#lıkları !lk defa duyuyorsanız, d!"er bölüm-
lere geç!# yapmadan önce her b!r ba#lı"ı der!nlemes!ne ara#tırılmalı ve ö"renmel!s!-
n!z. Söz konusu temel konular özümsend!kten sonra s!ber güvenl!kle !lg!l! d!"er bö-
lümlere geç!lmes!n! önermektey!z. K!tapta sızma testler!n!n b!rçok alanına de"!n!lm!# 
ve uygulamalı örnekler !le desteklenm!#t!r. Bu örnekler!n gerçekle#t!r!ld!"! sanal la-
boratuvarları kend! b!lg!sayarınıza kurarak k!tabı okurken b!r yandan da uygulayarak 
ö"renmen!z konuların özümsenmes! adına oldukça öneml!d!r.

O&ens!ve Secur!ty S!ber Güvenl!k k!tabı, b!l!#!m teknoloj!ler! alanında e"!t!m gören 
ö"renc!ler, bu alanda çalı#an network, s!stem, yazılım vb. uzmanları ve s!ber güven-
l!"!n farklı alanlarında çalı#ıp o&ens!ve secur!ty alanını merak eden herkes !ç!n temel 
sev!yeden ba#layarak !lerleyen b!r akı#a sah!pt!r. 

K!tabın s!zlere katkı sa"laması d!le"!yle…

Ahmet GÜREL ve Mehmet Al! YALÇINKAYA, Eylül 2021

Son olarak, k!tap !çer!s!nde kullandı"ımız kodları a#a"ıdak! l!nkte bulab!l!rs!n!z.

https://g!thub.com/ahmetgurel
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Bu Bölümde

GNU/Linux Temelleri

1

Bu bölümde, GNU/L!nux !"let!m s!stem! ve term!nal 
komutları üzer!ne de#!n!lm!"t!r. Deb!an temell! Ubun-
tu da#ıtımı üzer!nden temel l!nux komutları !"lenm!", 
sızma testler! !ç!n özelle"t!r!lm!" pentest araçlarının ku-
rulu oldu#u Kal! L!nux, BlackArch L!nux, Parrot OS vb. 
da#ıtımlar bulunmaktadır.

Sızma test! uzmanları bu da#ıtımları ve !çer!s!nde yüklü 
olan araçları sık sık kullanmaktadır. Bu yüzden GNU/L!-
nux temeller! ve term!nal komutları oldukça öneml!d!r.
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2 Bölüm 1    GNU/Linux Temelleri

r
L!nux, açık kaynak kodlu ve ücrets!z b!r !"let!m s!stem! çek!rde#!d!r. L!nux çek!rde#! 
kaynak kodları, GNU l!sansı kapsamında özgürce da#ıtılab!lmekte, gel!"t!r!leb!lmekte 
ve kullanılab!lmekted!r. Bu özgürlük, günümüzde b!rçok farklı L!nux tabanlı !"let!m 
s!stem!n!n ortaya çıkmasını sa#lamı"tır. Kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan 
L!nux da#ıtımlarına, Ubuntu, Deb!an, Centos Arch örnek göster!leb!lmekted!r. 

Günümüzde farklı alanlarda çalı"an kullanıcılar !ç!n gel!"t!r!lm!", !çer!s!nde farklı araçlar 
barındıran L!nux da#ıtımları bulunmakta olup, S!ber Güvenl!k alanında çalı"malar 
gerçekle"t!ren kullanıcılar !ç!n de geçm!"ten günümüze çe"!tl! da#ıtımlar gel!"t!r!lm!" 
ve gel!"t!r!lmeye devam etmekted!r. Söz konusu da#ıtımlara Backtrack, Black Arch ve 
günümüzde en yaygın kullanıma sah!p Kal! örnek olarak göster!leb!lmekte.

Kal! L!nux, !çer!s!nde çe"!tl! güvenl!k testler!nde kullanılab!lecek b!rçok aracı barın-
dıran b!r L!nux da#ıtımıdır. Kal! L!nux ve !çer!s!nde yer alan araçların güvenl!k testle-
r!nde kullanımına !lerleyen bölümlerde detaylı olarak de#!n!lecekt!r. Fakat !lk olarak 
s!ber güvenl!k alanında çalı"mak !steyen herkes !ç!n olmazsa L!nux d!z!n yapısı ve ko-
mutlarının b!l!nmes!d!r. 

nu t  osy  ve n ısı
Dosya ve d!z!n yapısı, b!r !"let!m s!stem!n!n hızlı ve kararlı çalı"masında büyük öneme 
sah!pt!r. Bunun yanında b!r !"let!m s!stem!n! etk!n olarak kullanab!lmek !ç!n dosya ve 
d!z!n yapısını tam olarak b!lmek gerekmekted!r. Bu konu ba"lı#ımızda L!nux tabanlı 
!"let!m s!stemler!nde dosya s!stem!n! olu"turan d!z!nler, kapsadıkları dosyalar ve gö-
revler!ne de#!n!lecekt!r. 

L!nux tabanlı !"let!m s!stemler!nde, Un!x’ de oldu#u g!b! Tek!l H!yerar"!k Klasör 
Yapısı kullanılmaktadır. Bu yapıda tüm d!z!nler / (slash) !"aret! !le göster!len kök d!z!n 
altında dallanmaktadır. Kök d!z!n altında yer alan klasörler, bel!rl! b!r standarda göre 
olu"turuldu#u !ç!n b!rçok L!nux da#ıtımında benzerd!r. $ek!l 1.1’de L!nux tabanlı b!r 
!"let!m s!stem!nde kök d!z!n altında yer alan temel d!z!nler göster!lmekted!r.

$ek!l 1.1 L!nux D!z!n Yapısı

$ek!l 1.1’ de göster!lmekte olan d!z!nler!n temel görevler! ve !çerd!kler! elemanlara a!t 
b!lg!ler a"a#ıda l!stelenm!"t!r. 

 » /b!n: Olması zorunlu temel komut dosyalarını !çer!r.

 » /boot: Ba"langıç !ç!n gerekl! dosyaları bulundurur.
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 » /home: Ev d!z!n!d!r. %ç!nde kullanıcı dosyaları masaüstü, res!mler, !nd!r!lenler g!b! dos-
yalar bulunur.

 » /dev: Donanım dosyaları vardır.

 » /etc: S!stem ayarlarını barındırır.

 » /l!b: Kütüphane dosyaları ve çek!rdek modüller! bulunur.

 » /med!a: Kaldırılab!l!r aygıtların (CD-ROM, USB bellek vb.) s!steme eklend!#! klasördür.

 » /mnt: S!stem açılı"ında otomat!k olarak ba#lanan sab!t d!sk bölümler! bu d!z!n altında 
eklen!r.

 » /opt: Üçüncü part! kullanıcı programlarının kurulması !ç!nd!r. 

 » /sb!n: S!stem! yönet!c!s!yle !lg!l! çalı"tırab!l!r dosyaları tutar.

 » /srv: S!stem!n sundu#u h!zmetlerle alakalıdır.

 » /tmp: Geç!c! dosyaları tutmak !ç!nd!r.

 » /usr: Tüm kullanıcılarca payla"ılan ver!ler! !çeren d!z!nd!r. 

 » /var: Log dosyaları, e-posta ve yazıcı kuyrukları g!b! de#!"ken ver!ler! barındırır.

L!nux !"let!m s!stem!nde b!r d!z!n ya da dosyanın yolu (adres!) !lk olarak kök d!z!nden 
ba"lamaktadır. Kök d!z!nden ba"lanarak her b!r d!z!n !sm! / !le ayrılır. Örne#!n: /temp 
d!z!n! altındak! odev !s!ml! d!z!n !çer!s!nde yer alan odev1.txt dosyasına er!"mek !ç!n 
yazılması gereken adres; /temp/odev/odev1.txt olmalıdır. $ek!l 1.2’ de L!nux tabanlı 
b!r da#ıtım olan Ubuntu’ nun kök d!z!n yapısı göster!lmekted!r. 

$ek!l 1.2 Ubuntunun /(Kök) D!z!n!
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L!nux gücünü ve esnekl!#!n! Shell adı ver!len (term!nal olarak da b!l!n!r) komut sa-
tırından almaktadır. L!nux komutlarına hak!m b!r kullanıcı, pencereler arasında kay-
bolmak yer!ne, tek b!r term!nal penceres!nden tüm !"lemler!n! kolaylıkla halledeb!l-
mekted!r. Bu kısımda L!nux tabanlı !"let!m s!stemler!nde kullanılan temel komutlara 
de#!n!lecekt!r. L!nuxda d!z!nler! l!steleme ve d!z!nler arası gez!nmede kullanılan en 
temel komutlar ls ve cd’d!r. A"a#ıda söz konusu komutların açıklamaları ve kulla-
nımları göster!lm!"t!r. 

 » ls Dosyaları l!steler.

 » ls –la G!zl! dosyalar dah!l tüm dosyaları l!steler.

 » cd Seçt!#!n!z d!z!n!n !ç!ne g!rmen!z! sa#lar.

L!nux tabanlı !"let!m s!stemler!nde çe"!tl! !"lemler! gerçekle"t!rmek !ç!n b!rçok komut 
kullanılmaktadır. Komut sayısının fazlalı#ı ve her b!r komutun b!rçok parametreye 
sah!p oldu#u dü"ünüldü#ünde, yardımcı komutlar büyük önem kazanmı"tır. L!nux 
!"let!m s!stemler!nde kullanılan komutların sah!p oldu#u parametreler ve anlamlarını 
görüntülemek !ç!n –help ve man komutları kullanılmaktadır. $ek!l 1.4’ de –help 
komutunun ls komutu !le b!rl!kte kullanılması göster!lmekted!r.

$ek!l 1.3 L!nux’ta ls ve cd Komutları

$ek!l 1.4 L!nux’ta –help komut kullanımı
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Bu bölümde, A! temeller"ne de!"n"lm"#t"r.

OSI, TCP/IP ve A! Protokoller", öneml" portlar ve serv"s-
ler g"b" konular "#lend". A! güvenl"!" ve sızma testler" 
"ç"n "y" sev"yede b"r a! b"lg"s" gerekmekted"r.

K"tabın bu bölümünde temel olarak de!"n"len bu ko-
nular hakkında "ler" sev"ye b"lg" ed"nmek "ç"n bölümde 
bulunan her b"r ba#lı!ı detaylı olarak "ler" okumasının 
yapılması öner"lmekted"r.

NetWork Ned!r? 24
OSI Model! 24
TCP/IP 25
OSI ve TCP/IP Modeller!n!n Kar"ıla"tırılması 26
A# Protokoller!  27
Öneml! Portlar ve Serv!sler 29
2.7 IP Adresleme 30
A# C!hazları 31
Paket Yakalama ve Paket Anal!z!: (W!reshark) 34
PCAP Dosyaları Üzer!nden Saldırı Anal!z! 36
A# Paketler! Üretmek ve Göndermek 37
Netcat (NC) Uygulamaları 38
Neler Ö#rend!k? 39
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B"lg"sayarların "let"#"m hatları aracılı!ıyla ver" aktarımının sa!landı!ı s"stem, b"lg"sayar 
a!ıdır.

 o e

$ek"l 2.1 OSI Model"

$ek"l 2.1’de görülen Open Systems Interconnect!on (OSI) model" ISO (Internat"onal 
Organ"zat"on for Standard"zat"on) tarafından gel"#t"r"m"#t"r. Bu modelle, a! farkında-
lı!ına sah"p c"hazlarda çalı#an uygulamaların b"rb"rler"yle nasıl "let"#"m kuracakları ta-
nımlanır.

7 Katmandan olu#an OSI Model"n-
de her katmanında bell" donanım-
lar ve network protokoller" bulu-
nur. Network haberle#meler"nde 
OSI Referans model" kullanılır. Kat-
manlarda çalı#an donanımlara ve 
protokollere "ler"k" sayfalarda de-
!"nece!"z.

$ek"l 2.2 OSI Haberle#me Model"
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TCP/IP protokolü "lk olarak 80'l" yıllarda Amer"kan Savunma Bakanlı!ı (DoD) tarafın-
dan OSI tabanlı s"stemlere alternat"f olarak gel"#t"r"lm"#t"r. DoD'un Amer"kan p"yasa-
sındak" ana bel"rley"c" olması, bu protokolün Amer"kan yazılımlarında standart kabul 
ed"lmes"ne neden olmu#tur. %nternet'"n babası sayılab"lecek ARPANet bu nedenle 
TCP/IP "le do!mu#tur. %nternet kullanımının büyük b"r hızla artması "le b"rl"kte TCP/IP 
OSI üzer"nde b"r üstünlük kurmu#tur. 

TCP/IP protokolü yapı olarak "k" katmanlı b"r haberle#me protokolüdür. Üst Katman 
TCP (Transm"ss"on Control Protocol) ver"n"n "let"mden önce paketlere ayrılmasını ve 
kar#ı tarafta bu paketler"n yen"den düzgün b"r #ek"lde b"rle#t"r"lmes"n" sa!lar. Alt Kat-
man IP (Internet Protocol) "se, "let"len paketler"n "sten"len a! adres"ne yönlend"r"lme-
s"n" kontrol eder. $ek"l 2.3’ de TCP/IP model" katmanları "le b"rl"kte göster"lmekted"r. 

$ek"l 2.3 TCP/IP Model"

 » Uygulama Katmanı (Appl!cat!on Layer): Uygulama katmanında ver"y" göndermek 
"ç"n, ver"n"n türüne göre farklı protokollerle (HTTP, FTP vb.) aktarılmasını sa!lamaktadır.

 » Ta"ıma Katmanı (Host to host or Transport Layer): Bu katmanda ver"n"n hang" 
protoller "le aktarılaca!ı bel"rlen"r. TCP ve UDP protokoller" bu katmanda yer alır.

 » #nternet Katmanı: Bu katmanda a! c"hazları "le b"rb"r"ne ba!lanmı# a!larla ver"n"n 
"let"m"n" sa!lar. Paketlere IP adresler" eklenerek datagram olu#turulur.

 » A$ Er!"!m Katmanı: Bu katmanda "let"#"m "ç"n gerekl" olan f"z"ksel katmandır. Bu 
katmanda f"z"ksel a! c"hazları ve ethernet, W"-F" vb. Protokoller çalı#ır.

TCP/IP protokolünde "k" b"lg"sayar arasında ba!lantı 3’lü el sıkı#ma adı ver"len yöntem 
"le gerçekle#t"r"lmekted"r. Bu yöntem A ve B "sm"nde "k" b"lg"sayar üzer"nden a#amalı 
olarak anlatılacaktır.
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Bu bölümde, sızma test! çe"!tler!, metodoloj!s!, b!lg! 
toplama, a# har!talama, zaf!yet taraması, explo!t ve 
explo!t sonrası adımlar hakkında b!lg!ler ver!lmekted!r. 

Bunlarla b!rl!kte Nmap, Nessus ve Metasplo!t g!b! sız-
ma testler!nde çok kullanılan araç"arın detaylı kullanı-
mına de#!n!lmekted!r.

Sızma Test! Hakkında 42
A" Tabanlı Saldırılar 43
B!lg! Toplama Adımları 55
A" Har!talama  85
Zayı#ık Tarama Sürec! (Zaf!yet Ke$f!) 96
Penetrasyon (Sızma) Sürec! (Explo!t A$aması) 115
Detaylı Ara$tırma ve Hak Yükseltme A$aması 141
Uygulamalı Sızma Test! Örnekler! 158
Neler Ö"rend!k? 177
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$ek!l 3.1 Sızma Test! Metodoloj!s!

K!tabın bu bölümünden !t!baren artık sızma testler! üzer!ne yo#unla"aca#ız. GNU/
L!nux ve A# temeller!ne kısaca de#!nd!k bu a"amada ba"arılı b!r sızma test! !ç!n 
!zlenmes! gereken adımları, araçları ve yöntemler! görece#!z.

$ek!l 3.1 ve $ek!l 3.2’de görüldü#ü üzere hedef bel!rleyerek bu hede%er üzer!nde 
b!lg! toplama !"lemler! gerçekle"t!rece#!z. Pas!f ve akt!f olarak b!lg! toplama 
tamamlandıktan sonra zaf!yet tarama ve ardından sızma test! !"lemler!n! 
gerçekle"t!r!yor olaca#ız. Sızma test! a"amasında her zaman yetk!l! b!r kullanıcı !le 
s!steme sızılmayab!l!r bu durumlurda sızma test! sonrası ara"tırma !le yetk! yükseltme 
!"lemler! gerçekle"t!r!lmekted!r.

Tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra sızma test! !zler! s!stemden s!l!nerek çıkılır 
ve bulunan tüm bulgular her adım detaylı ekran görüntüler! ve zaf!yet!n/zaf!yetler!n 
g!der!lmes! !ç!n gerekl! çözüm öner!ler! sızma test! raporuna yazılır.

$ek!l 3.2 Sızma Test! Metodoloj!s!

 » B!lg! Toplama 

 » A# Har!talama 

 » Zayı%ık Tarama sürec! 

 » Penetrasyon (Sızma) Sürec! 

 » Er!"!m elde etme 

 » Hak Yükseltme

 » Detaylı Ara"tırma 

 » Er!"!mler!n Korunması 

 » &zler!n Tem!zlenmes! ve S!stemden Çıkı"

 » Raporlama 
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Kısaca toparlamak gerek!rse b!r sızma test! a"amasında yukarıdak! adımları sıra !le 
gerçekle"t!rmek gerekmekted!r.

ı  est er  enetr syon est er  e t er
Beyaz Kutu (Wh!te Box) Sızma Testler!: Test! yapacak k!"!, f!rma tarafından s!stem 
hakkında b!lg!lend!r!l!r. Bu t!p testlerde daha önceden f!rmada çalı"mı"/çalı"makta 
olan ve a#a m!saf!r olarak ba#lanan k!"!ler!n s!steme vereb!lece#! hasar test ed!l!r. 

S!yah Kutu (Black Box) Sızma Testler!: Bu yöntemde test! yapacak k!"!yle herhang! b!r 
b!lg! payla"ımı olmaz sadece saldırılacak hedef bel!rt!l!r. Bu t!p testlerde amaç dı"ar-
dan b!r saldırganın s!steme nasıl er!"eb!lece#! !le !lg!l! b!lg! elde ed!l!r. 

Gr! Kutu (Gray Box) Sızma Testler!: Hem !çerden hem dı"arıdan yapılan test anlamın-
dadır.

 ı  est  n  rt ı uru u u
Bu kısımda ö#renece#!n!z a# sızma test! uygulamalaır !ç!n ortam kurulumuna !ht!-
yacınız olacaktır. Atak yapmak !ç!n kullanaca#ınız b!r adet sızma test! L!nux da#ıtımı 
kurunuz. &sted!#!n!z! kurab!l!rs!n!z ben!m gösterece#!m örnekler Kal! L!nux üzer!nde 
olacaktır.

o!ens"ve-secur"ty.com/kal"-l"nux-vm-vmware-v"rtualbox-hyperv-"mage-download/ 
adres!nden Kal! L!nux’u !nd!r!p sanal mak!ne (Vmware, V!rtualbox vb.) üzer!nde ça-
lı"tırab!l!rs!n!z.

Kal! L!nux  !le saldırıp sızılacak s!stemler Kevg!r VM (https://canyoupwn.me/kev-
g"r-vulnerable-vm), Pluck VM (https://www.vulnhub.com/entry/pluck-1,178), Me-
tasplo!table2 VM (https://sourceforge.net/projects/metasplo"table/f"les/Metasplo-
"table2) ve MS17-010 zaf!yet! !çeren ve varsayılan kullanıcı adı ve parola b!lg!s! !le 
kurulmu" MSSQL ver!tabanı !çeren b!r W!ndows sanal mak!neler !le lab kurmanız k!ta-
bın bu bölümünde anlatılan konuları uygulamanız açısından faydalı olacaktır.    

 n ı ırı r
 ve  e r en es

LLMNR (L!nk-Local Mult!cast Name Resolut!on) ve NBT-NS (NetBIOS Name Server) 
zeh!rlenmes! zaf!yet!nde saldırgan kullanıcı adı ve "!freler!n yerel a#da bas!t b!r "ek!lde 
kend!s!ne vermes!n! bekler. LLMNR ve NBT-NS görünü"te zararsız b!r b!le"en olarak 
görünür ancak aynı sub-nettek! mak!neler!n DNS zarar gördü#ünde hostu tanımak 
!ç!n b!rb!rler!ne yardım etmes!n! sa#lar.

B!r mak!ne özel b!r hostu çözümlemeye çalı"ırken DNS çözümü ba"arısız oldu#unda, 
mak!ne yerel a#dak! d!#er mak!nelere do#ru adres! sormak !ç!n LLMNR veya NTB-NS 
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protokoller! üzer!nden !stekte bulunur. Bu zararsız b!r teor! g!b! görünür ancak büyük 
b!r güvenl!k açı#ı !le saldırganlar b!r s!stemde tam er!"!m sa#lamak !ç!n kullanab!l!rler. 
LLMNR ve NBT-NS Po!son!ng !le NTLMv2Hash b!lg!s! ele geç!r!leb!lmekted!r. Bu hash 
de#er! kırılmaya çalı"arak, ele geç!r!len parola oldu#unda kullanılab!l!r.

$ek!l 3.3 Responder Aracı Yardım Menüsü

LLMNR ve NBT-NS zeh!rleme ata#ı !ç!n Responder aracı (https://g"thub.com/lgandx/
Responder) ve Metasplo!t'!n !çer!s!nde bulunan llmnr_response modülü kullanılab!-
l!r. $ek!l 3.3’de görüldü#ü üzere responder aracının help menüsü görülmekted!r.
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Gobuster !le D!z!n Ke"f!

D!#er d!rb, d!rbuster ve wfuzz !le aynı !"lem! yapan hız ve performans olarak kal!tel! 
b!r d!z!n ke"!f aracıdır. Kullanımı $ek!l 3.90’da görülmekted!r.

$ek!l 3.90 gobuster Kullanımı

 r t  
 e t f  o  ve  r t

Nmap (Network Map) (https://nmap.org/) açık kaynak kodlu gel!"m!" b!r güvenl!k ya-
zılımıdır. Taranan networkun a# har!tasını çıkarab!l!r,çalı"an serv!sler! tesp!t edeb!l!r 
kullanılan !"let!m s!stem! bulunab!l!r. Hatta NSE (Nmap Scr!pt!ng Eng!ne)'ler kullana-
rak bazı açıklıklar tesp!t ed!leb!l!r, brute force saldırıları gerçekle"t!r!leb!l!r. B!r network 
hakkında en detaylı b!lg! toplama araçlarından b!r!s!d!r. Temel Nmap kullanımı ve ta-
rama parametler!n! !nceleyece#!z. Nmap konsoldan çalı"maktadır.

Graf!ksel arayüz olarak kullanmak !ç!nde Zenmap adlı graf!ksel arayüzü bulunmakta-
dır. Nmap Kal! L!nux’ta kurulu olarak gelmekted!r.

Nmap b!r !stemc!y! veya sunucuyu b!r çok farklı "ek!lde tarayab!l!r ve buna göre so-
nuçlar get!r!r. Bunlar genelde çalı"an port,üzer!ende çalı"an serv!sler ve !"let!m s!ste-
m! b!lg!s!d!r. Portların durumlar "u "ek!lde geleb!l!r:

Open (Açık): Portun er!"!leb!l!r oldu#u üzer!nde b!r uygulamanın TCP ya da UDP bag-
lantısı kabul ett!#! durumdur.

Closed (Kapalı): Port er!"!leb!l!r fakat üzer!nde uygulama yok TCP ya da UDP ba#lan-
tısı kabul etm!yor. 
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F!ltered (F!ltrel!): B!r paket f!ltreleme var portun açık kapalı durumuna karar verem!-
yor.

Unf!ltered (F!ltres!z): ACK Scan taramasında port er!"!leb!l!r fakat açık yada kapalı du-
rumuna karar verem!yor.

Open | F!ltered: UDP, IP Protocol, FIN, Null, Xmas Scan !ç!n Nmap portların açık veya 
f!ltrelenm!" oldu#una karar verem!yor.

Closed |F!ltered: Idle Scan !ç!n Nmap portların kapalı veya f!ltrelenm!" oldu#una ka-
rar verem!yor.

Nmap Komut Kullanımı

nmap [tarama türü] [parametresi] [hedef]

Nmap tarama komutu yukarıdak! formatta olacaktır. Nmap’!n farklı tarama türler! ve 
bunları bel!rten komutlar var, ayrıca hedef kısmı b!r !p adres!, doma!n ya da !p adres! 
bulunan b!r txt dosyası olab!lmekted!r.

Bu adımdan sonra Nmap tarama türler! ve parametreler!n! uygulamalı olarak !"leye-
ce#!z. S!zde Kal! L!nux sanal mak!nanızı açarak y!ne sanalla"tırma üzer!ne kurdu#unuz 
Metsaplo!table2, Kevg!r VM, Pluck VM ve W!ndows 7 mak!nalarının IP adresler!n! g!-
rerek bu tarama örnekler!n! kend! b!lg!sayarınıza kurdu#unuz lab ortamında deneye-
b!l!rs!n!z.

TCP SYN (half open) Scan

Hedefe TCP SYN paket! gönder!l!r. Portların kapalı oldu#u durumlarda hedef mak!na 
cevap olarak RST + ACK döner. Portların açık oldu#u durumlarda !se hedef mak!na 
SYN + ACK bayraklı segment döner. Son olarak RST bayraklı segment göndererek 
ba#lantıyı koparır ve böylel!kle TCP üçlü el sıkı"ma (TCP three-way handshak!ng) ta-
mamlanmaz. 

nmap -sS 172.16.0.138

TCP Connect Scan

Kaynak mak!nanın gerçekle"t!rece#! TCP Connect Scan, kapalı portlara yapıldı#ı za-
man RST + ACK paket! döner. Açık portlara yapıldı#ında SYN + ACK gönder!r, kaynak 
mak!na ACK bayraklı segment göndererek cevaplar ve üçlü el sıkı"mayı tamamlar.

nmap -sT 172.16.0.138
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Bu bölümde, mob!l uygulama güvenl!"! ve sızma 
test! !ç!n gerekl! olan Andro!d ve !OS mob!l !#let!m 
s!stemler! hakkında temel b!lg!ler ele alınmı#tır.

Ayrıca OWASP Mob!l Top 10 güvenl!k açıklıkları, mo-
b!l sızma test! !ç!n gerekl! olan test ortamın kurulma-
sı ve mob!l sızma test!nde kullanılan araçlar hakkın-
da uygulamalı b!lg!lere yer ver!lmekted!r.
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Android Temelleri
Andro!d, Open Handset All!ance l!derl!"!nde Google f!rması tarafından akıllı telefon 
ve tablet b!lg!sayarlar g!b! mob!l c!hazlar !ç!n gel!#t!r!lm!# L!nux tabanlı !#let!m s!ste-
m!d!r. Andro!d c!hazlarda uygulamaların çalı#ab!lmes! !ç!n apk uzantılı dosyalar !le 
uygulamalar yüklen!r ve c!hazlara da"ıtab!l!r. Günümüzde mob!l c!hazlarda Nat!ve ve 
Hybr!d uygulamalar kullanılmaktadır.

Nat!ve uygulamalar, C++ veya JAVA d!l!n! temel alan Andro!d !le yazılan uygulamalar-
dır. HTML, CSS, JavaScr!pt tabanlı gel!#t!r!len ve bütün platformlara yönel!k gel!#t!r!len 
uygulamalar Hybr!d uygulamalardır. 

Günümüzde Andro!d c!hazların kullanımı oldukça yaygınla#mı#tır. A#a"ıda Andro!d 
c!hazların yaygınla#ma sebepler! l!stelenm!#t!r;

 » Açık kaynak kodlu,

 » L!nux tabanlı,

 » Kullanım Yaygınlı"ı - Telefonlar, Tabletler, Arabalar...

 » Gel!#m!# ve ücrets!z yazılım gel!#t!rme ortamı sunması,

 » Açık uygulama market,

Andro!d !#let!m s!stem! sadece mob!l c!hazlarda de"!l çok gen!# b!r kullanım alanına 
sah!pt!r. Bunların ba#lıcaları;

 » Cep telefonları, tabletler, akıllı saatler vs….

 » Arabalar, akıllı ev s!stemler!

 » Mob!l bankacılık

 » Internet of Th!ngs - Nesneler!n $nternet! (IoT)  

Android Güvenlik Modeli
Andro!d güvenl!k model!n!n bel!rlenmes!nde, L!nux güvenl!k model! baz alınmı#tır 
(UID/GUID). Andro!d güvenl!k mob!l uygulama bazlı !z!nler kullanılmaktadır. Uygula-
ma !z!nler!, andro!dMan!fest.xml dosyasında tanımlanmaktadır. Uygulama kurulumu 
!ç!n uygulamanın sert!f!ka !le !mzalanmı# olması 
gerekmekted!r. Her b!r uygulama farklı b!r DVM 
(Dalv!k V!rtual Mach!ne) !çer!s!nde çalı#makta-
dır. S!stem güvenl!"! açısından kullanıcı k!l!t rol 
oynamaktadır. Rootlanmamı# b!r c!haz !ç!n root 
er!#!m! mümkün de"!ld!r. su uygulaması s!stem-
de bulunmaz.

%ek!l 5.1’ de andro!d güvenl!k model! göster!l-
mekted!r. %ek!l 5.1 Andro!d Güvenl!k Model!
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Android Application Package File (APK) 
Mob!l uygulama güvenl!"! konusuna geçmeden önce de"!n!lmes! gereken b!r 
d!"er kavram APK’ dır. Andro!d Appl!cat!on Package F!le (APK) dosyası z!p dosya 
formatına sah!p mob!l uygulama dosya uzantısıdır. APK dosyasının uzantısı .z!p 
olarak de"!#t!r!ld!kten sonra W!nZ!p, W!nRAR g!b! ar#!v programları !le dosya !çer!"! 
görüntüleneb!l!r. APK dosyalarının paket !çer!"!n!n özümsenmes!, uygulamalar 
üzer!nde zararlı yazılım anal!z! g!b! güvenl!k testler!n!n yapılmasında büyük önem 
ta#ımaktadır. B!r uygulama APK dosyası !çer!s!nde %ek!l 5.5’de görüldü"ü üzere 
META-INF/, l!b/, res/, assets/ g!b! b!le#enlere sah!pt!r. APK dosyası !çer!s!nde yer 
alan b!le#enler ve anlamları bu a#amadan sonra #ek!ler üzer!nde göster!lerek 
!ncelenecekt!r. 

n ro  y u rı

Andro!d uygulamaları yaygın olarak Java + Andro!d SDK !le gel!#t!r!l!r. Gel!#t!r!len uy-
gulamalar Andro!d Dalv!k VM ve ART !le çalı#tırılır. %ek!l 5.2’de Andro!d uygulama der-
lenme döngüsü göster!lmektekted!r. Söz konu-
su döngüde java dosyasından !lk olarak .class 
uzantılı dosya, daha sonra da .dex dosyası elde 
ed!lmekted!r. %ek!l 5.2 Andro!d Uygulaması Derlenme Döngüsü

%ek!l 5.5 APK Dosya $çer!"! %ek!l 5.6 APK META-INF/ Dosya $çer!"!

%ek!l 5.7 APK l!b/ Dosya $çer!"! %ek!l 5.8 APK res/ Dosya $çer!"!
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%ek!l 5.9 APK assests/ Dosya $çer!"! %ek!l 5.10 APK Andro!dMan!fest.xlm Dosya $çer!"!

%ek!l 5.11 APK classes.dex Dosya $çer!"! %ek!l 5.12 APK resources.arsc Dosya $çer!"!

n ro  y u rın  ers ne en s  
Andro!d uygulamalar üzer!nde ters!ne mühend!sl!k yöntem! !le gerçekle#t!r!lecek !#-
lemler !ç!n Dex2jar aracı kullanılab!lmekted!r. Dex2jar aracı !le class dosyasına dönü#-
türülmü# olan Andro!d uygulaması, JD-GUI aracı !le kaynak koduna (decomp!le) ger! 
çev!r!leb!l!r. Decomp!le !#lem!n!n yeters!z oldu"u durumlarda !ncelenecek uygulama-
yı D!sassembl!ng !#lem!nden geç!rmek gerekeb!l!r.

%ek!l 5.13 ve 6.14’ de sırası !le dex dosyasından kaynak kod elde etme !#lem! ve APK 
dosyasından kaynak kod elde etme !#lem! göster!lmekted!r. 

%ek!l 5.13 Dex dosyasından Java Kaynak Koduna Dönü#üm

%ek!l 5.14 APK dosyasından Java Kaynak Koduna Dönü#üm
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osy  en s  ın
Günümüzde b!lg! güvenl!#! z!nc!r!n!n en zayıf halkası olarak kullanıcılar görülmekted!r. 
Kurumlarda b!lg! güvenl!#!n! sa#lamaya yönel!k pek çok s!stem kullanılsa da, söz 
konusu s!stemler tam b!r güvenl!k sa#layamamakta, bazı saldırıların kullanıcılara 
ula"masını engelleyememekted!r. Bu nedenle son kullanıcı sev!yes!ne !nmeden 
kurumsal b!r b!lg! güvenl!#!nden bahsetmek mümkün de#!ld!r. Kullanıcılara yönel!k 
gerçekle"t!r!len saldırıların ba"ında oltalama saldırıları gelmekted!r. 

Sosyal mühend!sl!k, b!r hedef!n spes!f!k b!lg!ler! açı#a çıkarmaya veya gayr! me"ru 
sebeplerle bel!rl! b!r eylemde bulunmaya yönel!k tüm tekn!kler! !fade etmekted!r. 
Oltalama saldırıları sosyal mühend!sl!#!n b!r türü olup potans!yel ma#durları k!ml!k 
b!lg!ler!, banka ve kred! kartı b!lg!ler! g!b! hassas b!lg!ler! açı#a çıkarmaya !kna etmek 
!ç!n gerçekle"t!r!lmekted!r (ENISA).

Saldırı genell!kle b!r banka veya sosyal b!r a# g!b! me"ru b!r kaynaktan gelen sahte 
e-postalar !le ba"lar ve sonrasında k!"!n!n b!r zararlı yazılım !nd!rece#! ya da !stenen 
b!lg!ler! g!reb!lece#! sahte b!r web s!tes!ne yönlend!r!lmes! b!ç!m!nde devam eder. 
Bu sahte !let!ler genell!kle k!"!selle"t!r!lm!" de#!ld!r. Sosyal medya g!b! ortamlardan 
elde ed!len b!lg!ler !le yapılan hedef odaklı oltalama saldırıları (Spear Ph!sh!ng) !se 
k!"!selle"t!r!lm!" saldırılardır.

Sosyal Mühend!sl!k saldırılarında !nsanların karar verme süreçler!n! de#!"t!rmeye 
yönel!k tekn!kler oldu#u g!b!, !nsan davranı"ları b!rer açıklık olarak kabul ed!l!r ve 
bu açıklıklar kullanılarak saldırılar da gerçekle"t!r!leb!l!r. Sosyal Mühend!sl!k saldırısı 
yöntemler!nden Sahte Senaryolar Uydurmak (Pretext!ng) yöntem!, genell!kle 
telefonla veya b!r web sayfası tarzında gel!"en saldırı yöntem!d!r.

Bu yöntemde hedef!n bel!rlenmes!, hedefe da!r b!lg! toplanması, hede$e !let!"!m/
!l!"k! kurulması a"amalarından sonra saldırıya geç!lmekted!r. Amaç, sahte b!r senaryo/
h!kaye uydurarak bu senaryonun !ç!ne serp!"t!r!lm!" tuzaklarla hedeften !sten!len 
b!lg!y! almaktır. K!"!sel b!lg!ler, "!freler, özel b!r sır vs. yapılan saldırılarda hemen 
her "ek!lde elde ed!lmeye çalı"ılır. Senaryo kapsamında ayrıca, hedef k!"!n!n zararlı 
dosyaları kend! b!lg!sayarına yüklemes! sa#lanıp hedef!n b!lg!sayarına sızmak 
amaçlanmaktadır. Pretext!ng yöntem! sosyal mühend!sl!k saldırılarında etk!l! b!r 
yöntemd!r. Bu süreçte oltalama tatb!katı sonunda güvenl!k z!nc!r!n!n en zayıf 
halkası olan !nsan faktörü üzer!nden geleb!lecek r!skler ve saldırıların görülmes! 
hede$enmekted!r.
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s n  t  ırı rı
Ph!sh!ng "Password" (Parola) ve "F!sh!ng" (Balık avlamak) sözcükler!n!n b!rle"t!r!lmes!yle 
olu"turulan, Türkçe'ye Yemleme (Oltalama) olarak çevr!lm!" b!r saldırı çe"!d!d!r. 

Ph!sh!ng testler! genell!kle test ed!len k!"!n!n kurumsal ma!l adres! g!b! hassas 
b!lg!ler!n!n elde ed!lmes! amacıyla kullanılır. Ph!sh!ng testler!nde kullanılan b!r d!#er 
yaygın senaryo, banka veya resm! b!r kurumdan gel!yormu" g!b! hazırlanan e-posta 
yardımıyla b!lg!sayar kullanıcılarının sahte s!telere yönlend!r!lmes!d!r. Ph!sh!ng 
testler!nde !ç!n; Bankalar, Sosyal Payla"ım S!teler!, Ma!l Serv!sler!, Onl!ne Oyunlar 
vb. !çer!kl! sahte web sayfaları hazırlanmaktır. Bel!rt!len türde sahte web sayfalarının 
olu"turulmasında kullanılan en yaygın araçlardan b!r! SET’ t!r.

 oc  n neer n  oo t  u nı ı
SET aracı Kal! L!nux’ de kurulu gelmekted!r. SET, oltalama testler!nde kullanılmak üze-
re !sten!len b!r s!tey! kopyalayab!len ve metasplo!t !le haberle"eb!len b!r araçtır. SET 
!le kopyalanmı" ve !çer!s!ne zararlı yazılım gömülmü" sahte s!te, sahte b!r doma!n 
üzer!ne yerle"t!r!lerek ph!sh!ng testler! gerçekle"t!r!leb!lmekted!r. Term!nale setoolk!t 
yazarak SET aracı açılab!lmekted!r.

%ek!l 6.1’de SET aracının konsol üzer!nden çalı"tırılması göster!lmekted!r. SET aracı 
kullanılarak Ph!sh!ng test! gerçekle"t!rmek !ç!n %ek!l 6.1’ de göster!len menüden 1) 
Soc!el-Eng!neer!ng Attacks seç!lerek devam ed!l!r.
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%ek!l 6.2 SET (Soc!al Eng!neer!ng Toolk!t) Aracının Saldırı Adımları

%ek!l 6.2'de göster!len menüden 2) Website Attack Vectors adımı seç!lerek sahte 
webs!te kopyalama adımı !ç!n devam ed!l!r.

%ek!l 6.3 SET (Soc!al Eng!neer!ng Toolk!t) Aracının Saldırı Adımları
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%ek!l 6.4’de görüldü#ü g!b! 2) Site Cloner seç!lerek !nternet adres! ver!len s!ten!n 
klonu olu"turulmaktadır.

Klonlanmı" sahte web sayfası, SET aracının çalı"tı#ı s!stem üzer!nde yayınlanmaktadır. 
Bu adımdan sonra adres çubu#una SET aracının bulundu#u b!lg!sayarın IP adres!n! 
g!ren b!r k!"!, kopyalanmı" sayfaya ula"acaktır. Senaryo gere#! kopyalanan sayfa z!ya-
ret ed!lm!", kullanıcı adı ve parola g!r!" kısımlarına very g!r!"! yapılmı"tır. Kopyalanmı" 
s!te üzer!nden g!r!len kullanıcı adı ve parola b!lg!s! a"a#ıda %ek!l 6.5'de görülmekted!r.

%ek!l 6.4 SET (Soc!al Eng!neer!ng Toolk!t) Aracı !le Kopyalanan S!te

%ek!l 6.5 SET (Soc!al Eng!neer!ng Toolk!t) Aracı !le Kullanıcı Adı ve Parola Ele Geç!r!lmes!

SET aracı yanında oltalama saldırılarında kullanılab!lecek b!r d!#er araç HTTrack’t!r. 
HTTrack !le hedef s!teler! kopyalayıp, kullanıcı adı ve parola b!lg!ler!n!n kayded!lme-
s!n! sa#layan kodlar ekleyerek sahte web s!teler! olu"turulab!lmekted!r. Bu !"lemler! 
gerçekle"t!reb!lmek !ç!n web programlama d!ller!ne hak!m olmak gerekmekted!r.
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osu  rın ı  e n sı
Açılımı W!reless F!del!ty olan W#-F# yan# Kablosuz A" Ba"lantısı, küçük radyo dalga-
ları üreten ba!lantı noktalarını kullanan s#stemlerd#r. W#-F# ya da Kablosuz ba!lantı 
teknoloj#s#ne sah#p olan c#hazlar a!a ba!lanab#l#r ve f#z#ksel (kablolu) ba!lantı ge-
rekmeden ver# transfer# yapab#l#r. W#-F# standartları çe"#t ve özell#kler#ne IEEE 802.11, 
802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n, ve IEEE 802.11n standartlarına görebel#rlen#r 
Bunlardan en çok kar"ımıza çıkan 802.11b’d#r ve 2.4Ghz’l#k yayılma aralı!ına sah#pt#r. 

Kablosuz a!larda ç#ft yönlü radyo haberle"mes# kullanılır. Radyo dalgaları #le haber-
le"me üç çe"#t olmaktadır. Bunlar alıcı (rece#ver), ver#c# (transm#tter) ve alıcı-ver#c# 
(trans-rece#ver) olarak adlandırılır.

Alıcılar: Adından da anla"ılab#lece!# üzere sadece radyo s#nyaller#n# alab#len fakat 
gönderme özell#!# barındırmayan aygıtlardır. Buna örnek olarak telev#zyonları gös-
tereb#l#r#z. 

Ver!c!ler: Sadece radyo s#nyaller# göndereb#len ama alma yet#ler# olmayan elektron#k 
devrelerd#r. Bunlara örnek olarak radyo ver#c# #stasyonları, telev#zyon ver#c# $stasyon-
ları vb. S#stemler göster#leb#l#r. 

Alıcı-Ver!c!ler: Hem alma hem verme özell#kler# olan aygıtlardır. Bunlara örnek olarak 
cep telefonu baz #stasyonları, cep telefonları göster#leb#l#r.

W#-F# a!ınızın güvenl#!#n# sa!lamak #ç#n ortaya çıkmı" "#freleme yöntemler# vardır, bu 
"#freleme #yöntemler# WEP, WPA, WPA2 ve WPA3 dür. B#r sonrak#n#n çıkı" amacı b#r ön-
cek#nde bulunan güvenl#k açıklıkları neden#yle, yeterl# güvenl#!#n sa!lanamamasın-
dan kaynaklanmaktadır.

re  u v ent r v cy  t rı
W#-F# a!ınızın güvenl#!#n# sa!lamak #ç#n ortaya çıkmı" "#freleme yöntemler# vardır.

Bu "#freleme yöntemler#nden b#r# WEP (W#red Equ#valent Pr#vacy)'d#r. W#red Equ#va-
lent Pr#vacy (WEP), dünyada en çok kullanılan W#-F# güvenl#k algor#tmasıdır. Bunun 
sebeb# #se, ger#ye uyumlulu!u ve b#rçok router’ın kontrol panel#nde #lk sırada yer al-
ması. WEP 64-b#t olarak çıktı fakat sonra 128-b#t’e çıkarıldı. Günümüzde 256-b#t WEP 
"#frelemes# mevcut olsa da, 128-b#t "#freleme halen en yaygın olarak kullanılanıdır.

Algor#tmadak# b#r çok düzeltmeye ve arttırılan anahtar boyutuna ra!men, WEP stan-
dardında zaman #ç#nde b#rçok güvenl#k açı!ı ke"fed#ld#. Ücrets#z araçlar (A#rcrack vb.) 
#le kolaylıkla kıralab#lmelted#r. WEP 2004 yılında resm# olarak b#t#r#ld#. WEP a!ına ba!-
lanılırken a"a!ıdak# g#b# k#ml#k do!rulama gerçekle"#r.
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%ek#l 7.1 WEP K#ml#k Do!rulaması

WEP Algor#tmasının 3 Öneml# Amacı: 

 » K#ml#k Do!rulama (Authent#cat#on)

 » G#zl#l#k (Pr#vacy)

 » B#lg# De!#"t#rme Kontrolu (Message Mod#f#cat#on Control)

WEP’#n tekn#k altyapısı RC4 (R#vest C#pher) akı" "#freleme algor#tmasına dayanır. RC4’ün 
amacı, ver#len b#r g#zl# anahtar #le gen#" uzunlukta rastgele sayılar üretmek ve daha 
sonra bu akı"la gönder#c#de düz met#n mesajı "#frelemekt#r. Mesajın "#frelenmes#n#n 
çözümü ve "#frelemes# temel olarak XOR fonks#yonu #le yapılmaktadır. WEP onay 
s#stem#nde RC4 #le #k# defa XOR'lanan sonuç aynı de!er# vermekted#r.  IV (In#t#al#zat#on 
Vector) paketler# WEP'de dü"ük boyutta oldu!u #ç#n tekrara neden olab#l#yor. IV 
(In#t#al#zat#on Vector) gerçek anahtara eklen#l#p RC4 #"leme g#r#yor dolayısıyla her 
IV de!#"t#r#ld#!#nde RC4 tekrar "#frelemeye ba"lıyor. Yeter#nce tekrar etmeyen IV 
(In#t#al#zat#on Vector) paket topladı!ında WEP parolası ele geç#r#leb#lmekted#r.

WEP Parolasını Ele Geç#rme Adımları:

Ba"lamadan önce;

 » Kend# c#hazımızın MAC adres# = #wconf#g ya da #fconf#g komutu #le göreb#l#rs#n#z.

 » BSSID  =  Hedef  Mac Adres#

 » ESSID  =  Hedef Kablosuz A! adı

 » Channel = Yayın yapılan kanal numarası

 » Access Po#nt (AP) yan# er#"#m noktası, kablosuz a! yayının yapıldı!ı modem ya da ve-
r#c# c#hazlara ver#len #s#md#r.

Bu ter#mler#n açılımını ö!rend#kten sonra Kal# L#nux üzer#ndek# A#rcrack araç a#les#n# 
kullarak kıraca!ız. Donanım olarak TP-LINK TL-WN727N adaptörünü kullanaca!ım.
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SCADA S!stemler! 370
SCADA A" Yapısı ve Güvenl!"! 370
SCADA Sızma Test! Uygulamaları 372
Neler Ö"rend!k? 378
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SCADA Sistemleri
SCADA açılımı Superv!sory Control and Data Acqu!s!t!on yan! Merkez! Denetleme 
Kontrol ve Ver! Toplama s!stem!d!r. Kr!t!k s!stemler!n ve tes!sler!n merkez! olarak !z-
lenmes!ne olanak veren s!stemd!r.

 ste er n n ıc  e er
 » Graf!k Arayüz,

 » #zleme S!stem!,

 » Alarm S!stem!,

 » Ver! Toplama, Anal!z ve Raporlama S!stemler!d!r.

SCADA üç temel bölümden olu$ur;

 » Uzak Uç B!r!m (Remote Term!nal Un!t (RTU))

 » #let!$!m S!stem!

 » Kontrol Merkez! S!stem! (Ana Kontrol Merkez! AKM – Master Term!nal Un!t MTU)

et  roto o er
RS232 / RS422 / RS485 / Modbus protokoller!, b!r Modbus c!hazını b!r veya daha fazla 
genel ser! c!haz (örne"!n, yazıcılar, barkod tarayıcılar ve benzer!) !le b!rçok c!haz b!lg!-
sayarlara veya b!rb!rler!ne ba"lanab!lmeye !z!n ver!r.

nın u nı  n rı
 » Nükleer Tes!sler

 » Elektr!k Tes!sler!

 » Su Toplama-Arıtma-Da"ıtım Tes!sler!

 » Traf!k Kontrol S!stemler!

 » Otomot!v Endüstr!s!

 » Do"algaz Tes!sler!

 » Kısaca aklımıza geleb!lecek endüstr!yel otomasyon s!stemler!nde kullanılmaktadır.

  ısı ve ven
%ek!l 8.1'de görülen örnek b!r SCADA Network topoloj!s!d!r. Uzakdak! PLC !stasyon-
larından sensörlerden toplanan ver!ler! toplayarak merkez! olarak denetlenmes!n! 
sa"lamaktadır.

B!r sonrak! görsel! !nceleyeb!l!rs!n!z.
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%ek!l 8.2'de görülen Modbus protokolunun SCADA !ç!nde kullanım örne"! görülmek-
ted!r. MODBUS protokolü ser! port ve !nternet protokoller!n! kullanarak haberle$me 
yapar. (MODBUS RTU, MODBUS ASCII, MODBUS PLUS, MODBUS TCP/IP)
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SCADA S!stemler!nde Güvenl!k R!skler!

 » APT (Advanced Pers!stent Threat) Saldırıları

 » SCADA Yazılımlarında bulunan zaf!yetler

 » SCADA Network Protokol ve C!hazlarında bulunan zaf!yetler

 » Dı$a açık SCADA Kontrol ve Yönet!m Paneller!nde Ön tanımlı parola kullanımı

 » Kullanılan !$let!m s!stemler!nde bulunan zaf!yetler

yukarıda k! adımlar SCADA s!stemler!nde güvenl!k açısından büyük r!sk olu$turmak-
tadır.

SCADA S!stemler!nde Güvenl!k !ç!n Kontrol Ed!leb!lecek Noktalar

 » C!hazlar fabr!ka varsayılan k!ml!k b!lg!ler! kullanıyor mu?

 » SCADA Network Protokol ve C!hazları güncel m!?

 » PLC’lere er!$!m yalnızca yetk!l! mak!neler !ç!n beyaz l!steye alınmı$ mı? Her yerden 
er!$!leb!l!r olmamalıdır.
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 » SCADA a"ı $ebeken!n ger! kalanından ayrı mı? E"er de"!lse, kurumsal !$ !stasyonların-
dan PLC’lere ula$mayı deney!n.

 » SCADA kontrol merkez!ne f!z!ksel er!$!m sınırlı mı?

 » Denetley!c! mak!neden !nternete er!$eb!l!r m!s!n?

 » SCADA a"ında çalı$an açık met!n h!zmetler! var mı?

 » Kurum sıkı b!r parola pol!t!kası !zl!yor mu?

 » Denetley!c! mak!neler!, !$ !stasyonları ve sunucular güncel m!? (Esk! sürüm zaf!yerler! 
MS08-067, MS17-010 vb.)

 » Ant!-v!rüs yazılımı çalı$tırıyorlar mı? ve uygulama beyaz l!stes!ne zorla uygulanıyor 
mu?

 ı  est  y u rı
Bu kısımda SCADA s!stemler üzer!nde gerçekle$t!r!leb!lecek bazı test senaryoları ve-
r!lm!$t!r. Standart b!r SCADA Network’unde bulunab!lecek b!r W!ndows XP !$let!m 
s!stem! üzer!ne ABB M!croSCADA Pro SYS600 9.3 yazılımı ve Modbus slave s!mula-
tor yazılımı olan Modbus Pal 1.6b yazılımları kurularak test s!stem! olu$turulmu$tur. 
Olu$turulan s!stem üzer!nden örnek b!rkaç senaryo !ncelenecekt!r.
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Bu bölüm altında, PCMan FTP Server 2.0.7 uygulaması 
üzer!nden Stack Tabanlı Bu"er Over#ow Zaf!yet! !ç!n 
explo!t kodunu gel!$t!rece%!z. 

Fuzz!ng 382
Crash 385
EIP Kontrolü ve "sted!#!m!z De#er! Yazma 390
Shellcode Boyut Tesp!t! 392
Stack’e Atlanacak Adres! Bulma (JMP ESP) 394
Bad Chars Tesp!t! 396
Shellcode 400
Explo!t 401
Neler Ö#rend!k? 403
Sonsöz 404
Kaynakça 405
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PCMan FTP Server 2.0.7 uygulaması üzer!nden Stack Tabanlı Bu"er Over#ow Zaf!yet! 
!ç!n exploit kodunu gel!$t!rece%!z. PCMan FTP Server 2.0.7 uygulamasını:

https://www.explo!t-db.com/apps/9fceb6fefd0f3ca1a8c36e97b6cc925d-PCMan.7z 
adres! üzer!nden !nd!reb!l!rs!n!z.

Uygulamalı !$lemlere ba$lamadan önce bellek ta$ması yan! bu"er over#ow zaf!yet!n! 
!ncelemek gerekmekted!r. Adından da anla$ılaca%ı üzere bellek ta$ması, sınırlı bo-
yuttak! bellek alanına, planlanan m!ktarın üzer!nde ver!n!n kopyalanması !le ya$anan 
ta$ma durumudur. Örne%!n uygulama üzer!nde b!r de%!$kene 10 karakterl!k boyut 
tanımlandı%ını dü$ünel!m. E%er kullanıcı tarafından g!r!len ver!de 20 karakterl!k b!r 
de%er varsa, fazladan g!r!len 10 karakter çalı$ma alanının dı$ına çıkarak uygulamanın 
crash olmasına ve d!%er Reg!ster alanlarına yazılmasına sebep olacaktır. Bu konuyu 
daha der!nlemes!ne anlayab!lmek !ç!n uygulamanın çalı$ma anında kullandı%ı bellek 
ve adresler!n temel sev!yede ne !$e yaradı%ını b!lmek gerekmekted!r.

EIP: Instruct!on po!nter olarak geçmekted!r. CPU’nun an !t!bar!yle code segment’! !çe-
r!s!ndek! hang! !nstruct!on’! çalı$tıraca%ını göstermekted!r.

ESP: Stack po!nter anlamına gelmekted!r. Stack ver! yapısında LIFO (Last In F!rs Out) 
yan! stack’e son g!ren ve !lk çıkacak elemanı göstermekted!r.

u n
Fuzz!ng; hedef uygulamayı hatayı hata vermeye zorlamak vermek amacıyla üret!len 
ve hedefe gönder!len ver!ler olarak adlandırılab!lmekted!r. Bu ba$lık altında Immu-
n!ty Debugger uygulaması !le PCMan FTP Server uygulamasına yönel!k olarak yapılan 
fuzz!ng !$lem! anlatılacaktır. PCMan FTP Server uygulması w!ndows üzer!nde !nd!r!p 
çalı$tırıldı%ında &ek!l 9.1'de göster!len ekran açılmaktadır. 

&ek!l 9.1 PCMan FTP Server 2.0.7 Uygulaması
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PCMan FTP Server uygulaması TCP 21 numaralı port üzer!nden çalı$maktadır. Söz 
konusu uygulamanın kurulu oldu%u b!lg!sayar, test b!lg!sayarı tarafından nmap !le 
tarandı%ında, uygulamanın vers!yon b!lg!s! ve kurulu oldu%u !$let!m s!stem! b!lg!ler!-
ne ula$ılmı$tır. Söz konusu !$leme a!t tarama görüntüsü &ek!l 9.2'de göster!lmekted!r.

PCMan FTP Server 2.0.7 uygulamasında Stack Bu"er Over#ow zaf!yet!n! tesp!t edeb!l-
mek !ç!n b!r debugger'a !ht!yacımız olacak bu yazıda söz konusu !$lem !ç!n Immunity 
Debugger kullanılmı$tır. Immun!ty Debugger’ı kurduktan sonra, çalı$an PCMan FTP 
Server 2.0.7 uygulamasını Attach ed!p çalı$tırmamız gerekmekted!r.

Yukarıda bel!rt!len !$lem !ç!n, &ek!l 9.3’de görüldü%ü üzere F!le>Attach ded!kten son-
ra gelen process l!stes!nden uygulamamıza a!t olan PCMan FTP Server’ı seç!yoruz.

&ek!l 9.2 PCMan FTP Server 2.0.7 S!stem!n!n Nmap Tarama Sonucu

&ek!l 9.3 Immun!ty Debugger Attach '$lem! -1
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