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1. YASAL SORUMLULUK 

Söz konusu rapor içeriği gizli olup iki tarafın yazılı mutabakatı olmadan üçüncü şahıslara basılı olarak (hardcopy) ya da elektronik ortamda (softcopy) transfer 

edilemez veya çoğaltılamaz.  

Rapor, testin yapıldığı anda, kapsamda belirtilen sistemlerin bilinen güvenlik açıkları açısından durumunu göstermektedir. Testler esnasında bilinmeyen veya 

test edilen sistemlerdeki değişikliklerden kaynaklanan güvenlik açıklarından NetLore Sızma Testi Ekibi sorumlu tutulamaz.  

Rapor içinde yer alan bulgular, kurumun altyapısı hakkında kritik bilgiler içerebilir. Dolayısı ile raporun dağıtılması konusunda gerekli hassasiyetin kurum 

tarafında da gösterilmesi gerekmektedir. Raporun kuruma teslim edilmesinden sonra kurumdan kaynaklı sebeplerle kaybolması veya 3. şahıslar tarafından 

ele geçirilmesi sebebi ile kritik bilgilerin elde edilmesi durumunda doğacak kayıplardan NetLore Security mesul tutulamaz.  

Rapor içinde yer alan çözüm önerileri, tespit edilen sorunlarla ilgili kabul gören çözüm önerileridir ve uygulanması sebebi ile kurum sistemlerinde çıkabilecek 

problemlerden NetLore Security sorumlu tutulamaz. Önerilerde sunulan değişiklikler gerçekleştirilmeden önce mutlaka konu hakkında destek alınan firmalara 

veya uzman danışmanlara görüşleri sorulmalıdır.  

Testler için planlanan zaman çerçevesinde, kapsam dâhilindeki sistemlerin üzerinde bulunan açıklıkların azamisinin tespit edilerek raporlanması 

hedeflenmiştir. Ancak hedefe odaklanmış, yeterince donanımlı, kaynağa ve çok daha fazla zamana sahip saldırganların, bu raporda belirtilen güvenlik 

açıklarından belki daha fazlasını bulup, kötüye kullanması olasılığı bulunmaktadır. 
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2. YÖNETİCİ RAPORU 

 Sızma Testinin Amacı 

Saldırı ve güvenlik testleri, kullanılan sunucu, uygulama yapısı veya teknolojisi hakkında, kurumdan bilgi temin edilmeden gerçekleştirilmiş olup “kara kutu” 

(blackbox) olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple test sonuçları kurum içindeki anonim profildeki saldırganların sistemleriniz üzerinde neler yapabileceğini 

gösterecek bir çalışma olarak düşünülebilir. 

Testler, NetLore Security Sızma Testi Ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Testler sırasında çeşitli ticari tarama ürünleri, herkes tarafından temin edilebilecek 

açık kaynak kodlu programlar ve NetLore Security Sızma Testi Ekibi tarafından geliştirilmiş yardımcı program ve araçlar kullanılmıştır. Metodoloji ve araçlar 

hakkında daha fazla bilgi bu raporun sonunda sunulmuştur.  

Bulunan her güvenlik açığı veya sistemler hakkında bilgi toplamaya yarayan her türlü bilgi sızıntısı, kurumun bilgi sistemlerinin güvenliği için oluşturduğu tehdit 

açısından önem sırasına göre değerlendirilmelidir. Her kurumun kaynakları sınırlı olduğuna göre, bulunan güvenlik açıklarını kapatmak için harcanacak olan 

kaynakların bu önem sırasına göre ayrılması gerekir.  Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkarılan güvenlik açıkları, aşağıda anlatılan risk değerlendirmesi 

yöntem ve kıstaslarına göre sınıflandırılmıştır. 

Uyguladığı politikalar ile müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, kalite standartları yüksek ürün ve hizmetleri sunarak maksimum 

düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak, her ticari kurumun hedeflerinden biridir. Bu amaç doğrultusunda kurum sermayesinin bir parçası olan, müşterilere 

ve kuruma ait bilgilerin korunması, hem kalite hem de iş sürekliliği bakımından önem verilmesi gereken bir konudur.  
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 Genel Değerlendirme 

Kapsam içerisinde yer alan kurum bilişim altyapısını oluşturan bilgi teknolojileri bileşenlerinin güvenliklerinin denetlenmesi ile oluşturulan bu raporda bir 

saldırgan veya zararlı yazılım tarafından gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı zafiyetler tespit edilmiş ve olası sonuçlar incelenmiştir. 

 

Bir saldırganın doğrudan veya dolaylı olarak servislere erişebileceği, veri çalabileceği veya manipüle edebileceği tespit edilmiştir. Keşfedilen zafiyetlerin etki 

biçimleri şu şekildedir; Bilgi İfşası 1 (%4), Gizliliğin Bozulması 3 (%12), Erişilebilirliğin Engellenmesi 5 (%20), Yetkisiz Erişim 7 (%28), Bütünlüğün Bozulması 

9 (%36).  

 

Tablo 1 : Keşfedilen Zafiyetlerin Etki Biçimi Dağılımları 

  

Bilgi İfşası
4%
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Uygulama üzerinde sıkılaştırma eksikliklerinden kaynaklanan, daha genel manada tasarım ve kodlama eksiklikleri kaynaklı bulguların bulunduğu görülmüştür.  

Yapılan değerlendirme sonucunda kapsamda bulunan sistemlerin bazı önemli güvenlik zafiyetlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle güvenlik açıkları 

yakından takip edilmeli ve mümkün olan en kısa sürede sistemlerden kaldırılmalıdır. 

 

Tablo 2 : Bulguların Kritiklik Seviyesine Göre Dağılımları 

 

Yapılan incelemelerde dikkat çeken bazı “Kök Nedenler” şu şekilde sıralanmıştır: 

1. Uygulamalardaki Tasarım ve Kodlama Hataları 

2. Konfigürasyon Yetersizlikleri 
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3. TEKNİK RAPOR 

 Bulgu Seviyelendirme Yaklaşımı 

Bilgi güvenliğinde kullanılan ‘bulgu’ teriminin tanımı şu şekilde yapılabilir: 

Bir tehdidin (saldırgan, zararlı yazılım, afet, vb.) bir kontrol zayıflığını (zafiyet) kullanarak (sömürerek) bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirlik 

özelliklerinden biri veya birkaçını bozmasına imkan verebilecek her durum bir bulgudur. 

Bulguların her biri bir güvenlik tehlikesine işaret eder. Ancak bu tehlikenin gerçekleşme olasılığı, nasıl bir risk olarak değerlendirileceği ve öneminin ne olduğu 

konusu kurumun kendi insiyatifindedir. 

Teknik olan açıklarda risk değerlendirmesi yapılırken kullanılabilirlik ve güvenlik dengesi göz önünde bulundurulur.  Alınacak bir güvenlik önlemi eğer sistemi 

o anki şartlar için kullanılabilirlikten uzaklaştıracaksa ve iş akışını sekteye uğratacaksa, bu risk kurum tarafından değerlendirilerek belli koşullarda yönetilip, 

göze alınabilir. Ancak bu durum, açığın ve tehlikenin varlığı gerçeğini değiştirmez.  

Teknik açıklar için risk değerlendirmesi yapılırken kullanılabilirlik dışında bakılan başka öğeler de mevcuttur. Açığın tehlikesinin teknik derecesini oluşturan 

seviye ve kurum için açığın tehlikesinin önemini ifade eden önem öğeleri bunlardan bazılarıdır. Hiç kullanılmayan ve diğer sistemlerden izole olarak 

konumlandırılmış bir test sisteminde bulunan kritik seviye bir açığın önemi düşük iken, hayati önem taşıyan bir sistemde çıkan düşük seviye bir açık kritik 

önem arz edebilir.  

Çalışma sırasında teknik seviyelendirme yapılırken açık ve ücretsiz bir endüstri standardı olan CVSS (Common Vulnerability Scoring System)’den 

yararlanılmıştır. CVSS, ABD menşeli kâr amacı gütmeyen FIRST.Org.Inc (FIRST) tarafından geliştirilmekte ve yönetilmektedir. İlk sürümü 2004 yılında 

yayınlanan CVSS, 2007 yılında PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) tarafından benimsenmiş ve ilgili sertifikasyona sahip kurumlarda, CVSS 

4.0 ve üzerinde herhangi bir bulgunun bulunmaması gerektiği ifade edilmiştir. Aynı yıl NIST (National Institute of Standards and Technology) tarafından SCAP 

(Security Content Automation Protocol)’ın bir parçası hâline getirilmiştir. 2011 yılında ise ITU (International Communication Union) tarafından bir endüstri 

standardı olarak resmen kabul edilmiştir (ITU-T X.1521).  

Teknik bölümde yer alan bulguların, CVSS skorlarına göre risk seviyesini belirleyebilmek adına aşağıdaki tablo (Tablo 1) NetLore Security tarafından 

oluşturulmuştur. Buna göre bulgular 5 (beş) ana risk kategorisine ayrılmaktadır. Bunlar sırasıyla, düşük, orta, yüksek, kritik, ve acil risk seviyeleridir. Kurumlar 

bu seviyelere dayanarak, hangi bulgunun kapatılmasına öncelik tanıyacaklarına daha etkin bir şekilde karar verebilirler. 
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Teknik bölümde iletilen bulguların her biri için, ilgili skorların nasıl elde edildiğine dair CVSS Vector bilgisi de bulgu kutularında bulunmaktadır. Bu bilgiden 

yararlanılarak bulguların hangi çerçevede değerlendirilerek belirtilen skorların hesaplandığı anlaşılabilir. Bu amaçla, aşağıdaki linkte bulunan hesaplama 

aracı kullanılabilir. Yine aynı linkte bulunan Show Equations bölümüne tıklandığında, skorun nasıl hesaplandığına ilişkin formül de görülebilir. 

https://nvd.nist.gov/CVSS/v3-calculator 

Testlerimiz sırasında tespit edilen bulguların CVSS skoru hesaplanırken, Base Score metriği kullanılmış, Temporal Score ve Environmental Score metrikleri ise 

değerlendirmeye alınmamıştır. 

 

https://nvd.nist.gov/CVSS/v3-calculator
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 Açıkların Etki Biçimlerine Göre Sınıflandırılması 

Buradaki kriterler ile seviyelendirilen bir açık, bilginin güvenliğini sağlayan üç özelliğinin bozulması ile sonuçlanan bazı etkileri doğurur. Temelde “Gizliliğin 

İhlâli”, “Bütünlüğün Bozulması” ve “Erişilebilirliğin Engellenmesi” etkilerinden türeyen bu etki biçimleri aşağıdaki şekilde listelenebilir. 

Etki Biçimi Açıklama 

Gizliliğin İhlâli Sistem, uygulama veya altyapı üzerinde bulunan gizli bilgilerin elde edilebileceği açıklar. 

Bütünlüğün Bozulması Sistem ve uygulamalar arasında akış halinde olan bilginin tutarlılığının veya doğruluğunun bozulmasını sağlayan açıklar. 

Erişilebilirliğin Engellenmesi Hizmetleri ve bilgiye erişimi engellemeye yönelik açıklar. 

 

Öğelerin hem bir bütün hem de tek tek ele alınmasıyla ortaya çıkan tabloyu iyi irdelemek güvenliğin önemli konularındandır. Bu konuyu anlatmak için 

kullanılan yaygın cümlelerden birisi: “Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır.” cümlesidir. Çıkan birkaç orta seviye açığı birleştirerek sistemlere yetkisiz 

erişim sağlayan bir saldırgan, bu cümlede anlatılan durumu uygulamaya koymuş olacaktır. 

 Testler Sırasında Kullanılan Kullanıcı Profilleri 

Testler gerçekleştirilirken farklı yetkilere sahip kullanıcı profilleri kullanılmaktadır. Bu profillerin kullanılması yoluyla çeşitli yetkilendirme seviyesindeki 

korunma mekanizmalarının işlevselliğini anlamak ve riskler hakkında daha net bir tablo elde etmek mümkün olabilmektedir. Profil bazlı testler, farklı erişim 

ve hareket alanına sahip saldırganların yetkileriyle neler yapılabileceğini ortaya koymaktadır. 

Kullanıcı Profili Açıklama 

Anonim Kullanıcı 
İnternet üzerinden, kurumun web servislerine erişebilen ancak web uygulamalarına giriş yetkilerine sahip olmayan 
kullanıcıyı temsil eder.  

Kurum Müşterisi 
İnternet üzerinden, kurumun web servislerine erişebilen ve web uygulamalarına giriş yetkilerine sahip olan kurumsal veya 
bireysel kullanıcıları temsil eder. 

Kurum Misafiri Kurumu ziyaret eden kişilerin misafir ağında oluşturabileceği tehditleri tespit etmek amacıyla kullanılan profildir. 

Kurum Çalışanı 
Kurum personelinin çalışma ortamını kullanarak sahip olduğu yetkiler ile sistemde oluşturabileceği tehditleri tespit etmek 
ve ilgili zayıflıkları bertaraf etmek adına kullanılan profildir. 

Diğer Kullanıcılar 
Testlerin yukarıda tanımlanan diğer dört kullanıcı profiline uymayan bir kullanıcı profili ile gerçekleştirilmesi durumunda, 
kullanılan profildir. 
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 Kök Neden Yaklaşımı 

Kurumlara yapılan güvenlik denetimleri sonucu ortaya çıkan açıklar detaylara inildiğinde kurumdan kuruma farklılık gösterse de, büyük resme bakıldığında 

farklılıkların azaldığı ve birçok ortak noktanın bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu ortak noktaların oluşmasına neden olan şey ise bulunan açıklara ait kök 

nedenlerdir. 

Kök nedenler bir açığın var olma sebeplerini özetlemeye, açığın varlığını özet bir sebep üstünde toplamaya yarayan faktörlerdir. Bir açığın büyük resimde bir 

tane kök nedeni olabileceği gibi, detaylar farklı yaklaşımlarla irdelendiğinde açık için birden fazla kök neden bulabilmek de mümkündür.  Bu yüzden kök 

nedenler seçilirken genelleme yapmak yerinde olmayacaktır.  

Örnekle; bir açığa ait kök neden eğer güncelleştirme yönetimi kaynaklı eksiklik ise, bu kök neden bir üst kümede kurumsal güvenlik kültürünün oluşmaması 

kaynaklı olarak da değerlendirilebilir. Böyle durumlarda alt küme sayısının azaldığı noktada olan ve sorunun çözümüne en yakın olan neden, kök neden olarak 

seçilir. Bir sistemde çalışan üçüncü parti bir uygulamada güvenli kodlama kriterlerinin uygulanmaması nedeniyle çıkmış bir uzaktan kod çalıştırma açığı için 

birçok neden öne sürülebilir. Ancak, açığın kurum bünyesinde barınma nedeni güncelleştirme politikası eksikliği ve açığın en kolay çözümünün güncelleştirme 

yapılması olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu açığa ait kök nedeni güncelleştirme politikası eksikliği olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Öte yandan, 

açığı oluşturan nedenlerden biri olan güvenli kodlama yapılmaması nedenini kök neden olarak belirtmek, kurum yerine bu uygulamayı tasarlayan üçüncü 

parti yazılım firmasını adresleyecek bir kök neden belirtmek olur. Bu da gösterir ki kök nedenlerde durumlara bağlı bir değişkenlik söz konusudur. 

Kurumlara yapılan güvenlik denetimlerinde 10 adet kök nedene sık olarak rastlanmıştır.  

Bunlar şu şekildedir: 

1. Güncelleştirme Eksiklikleri  

2. Varsayılan/Zayıf Parola ile veya Parolasız Kullanılan Ağ Öğeleri  

3. Oturum Yönetimindeki Eksiklikler  

4. Domain Politikalarının Yetersizliği 

5. Konfigürasyon Yetersizlikleri 

6. Anti Virüs Yönetimi Eksiklikleri 

7. Uygulamalardaki  Tasarım ve Kodlama Eksiklikleri  

8. Güvenlik Cihazlarının Yönetimindeki Yetersizlikler 

9. Ağ Tasarımındaki Eksiklikler  

10. Kurum Güvenlik Kültürü 
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 Teknik Kapsam 

Bu çalışma aşağıdaki kapsamdan oluşmaktadır: 

 Ağ haritasını inceleyerek altyapı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, 

 Ağ üzerindeki her sistem öğesi için zafiyet analizi yapmak ve sonuçları raporlamak, 

 Açıkların türediği kök nedenleri belirlemek, 

 Sistem ve uygulamalara uzaktan, yetkisiz giriş denemeleri gerçekleştirmek, 

 Sistem ve uygulamalardaki güvenlik açıklarını tespit etmek, 

 Tespit edilen noktalarda farklı ağlar ve farklı ağ öğeleri için zafiyet analizi yapılması, 

 Ağ üzerinde çeşitli noktalarda dinleme yapılmasıyla verilerin toplanması, 

 Ağ tarama araçları ile kurum intranet’inde açık olan sistem ve servislerin tespiti, 

 Belirlenen kapsamda sunucu ve istemci bilgisayarlarının manuel olarak kontrol edilmesi, 

 Bulunan kritik güvenlik açıklarının doğrulanması ve ilgili sistem sahiplerinin uyarılması, 

 Elde edilen verilerin ve açıkların çözüm önerileriyle beraber raporlanması. 

 Çalışmalar sonucu elde edilen verileri çözüm önerileri ile beraber raporlamak. 
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 Kapsam Dahilindeki IP ve URL Adresleri 

Çalışmanın kapsamı dahilindeki altyapıya ait Network adresleri aşağıdaki gibidir. 

Kapsam  

Web Uygulamaları URL 
Dış IP Adresleri 

(IP/Mask) 

İç IP Adresleri(IP/mask) 

- - - 192.168.2.45:82 

- - - 192.168.2.45:81 

   - 

    

 Testler Sırasında Çalışmayan Fonksiyonalite 

Çalışmamız esnasında aşağıda belirtilen fonksiyonaliteler çalışmadığı için test edilememiştir. 

Kapsam 

Web Uygulaması Çalışmayan Fonksiyonalite 

- - 

- - 
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 Denetim Sırasında Uygulanan İstisnalar 

 Güvenlik Denetimi İstisnaları 

Denetim esnasında bellek taşması, yığın taşması ve türevi açıklar olası bir hizmet kesintisine karşı penetrasyon teknikleri ile sömürülmeye çalışılmamıştır. 
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 Bulgular 

 İnternet Güvenlik Testi Bulguları 

3.7.1.1. Kimlik Bilgilerinin Şifresiz Geçtiği Servisler (HTTP) 

 
Kimlik Bilgilerinin Şifresiz Geçtiği Servisler (HTTP) 
 

 

Bilgi teknolojileri altyapısında bulunan cihazlar kendi aralarında haberleşirlerken ya da kullanıcı etkileşiminin olduğu web uygulamaları veya mobil 
uygulamaların üzerinde koştuğu sunucularla istemciler arası iletişimde belirli iletişim protokolleri kullanılmaktadır. Bu protokoller iletişimi düzenlenler ve bu 
protokollerin yardımıyla taraflar arasında veri alış-verişi yapılır. 
 
Taraflar arasında gidip gelen veriler arasında üçüncü taraflarca görülmesinde mahsur olmayan bilgiler olabileceği gibi, bu taraflarca görülmesi halinde bilgi 
güvenliği ihlâllerine neden olabilecek kullanıcı adı ve parola bilgileri gibi hassas bilgiler de bulunabilmektedir. 
 
Bu tür ihlâllerin önüne geçebilmek ve gizli kalması gereken bilgileri saldırgan taraflardan koruyabilmek amacıyla, ilk etapta şifreli olarak tanımlanmayan bazı 
protokoller, ilgili bilgileri yalnızca şifreli kanallar üzerinden iletecek şekilde geliştirilmiştir. Bu tür güvenli protokoller arasında en bilinenleri HTTPS, SFTP, SSH 
protokolleridir. Bu protokollerin şifresiz karşılıkları ise sırasıyla HTTP, FTP ve Telnet’tir. 
 

 

 Platform: Web Uygulamaları 

 Etki Biçimi: Gizliliğin İhlali, Bütünlüğün Bozulması 

 Erişim Noktası: İnternet 

 Kullanıcı Profili: Anonim 

 
Risk Seviyesi: YÜKSEK 

CVSS Skoru 6.3 

Etki Skoru 3.4 

Sömürülebilme Skoru 2.8 

CVSS Vektörü AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L 

Etkilenen Sistemler Etkilenen Parametre IP Port 

abc.xyz.com /login 192.168.44.12 80 

 3 

https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator?vector=AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L
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Bulguya İlişkin Özel Notlar / Denetçi Notları 

Bu bulguya ilişkin özel bir not bulunmamaktadır. 

Anahtar Bulgular ve Ekran Görüntüleri 

 
Yapılan incelemelerde kurum alt yapısında aşağıdaki cleartext (şifresiz) servislerin kullanıldığı tespit edilmiştir: 
 

 HTTP 

 Basic Authentication 
 
HTTP üzerinden kimlik bilgisi alan sistemler: 
 

Çözüm Önerileri 

 
Şifresiz servislerin şifreli servislerle değiştirilmesi, kullanılmayan servislerin saldırı yüzeyini azaltmak amacıyla kapatılması önerilir. 
HTTP üzerinden kimlik bilgisi alınan formlarda da HTTP yerine HTTPS_POST ile form bilgilerinin teslim alınması (mixed mode) önerilir. 
 

Referanslar 

 
IBM - TelnetSecurity 
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=/rzaiw/rzaiwusracc.htm 
 
Securityfocus - Auditing Web Site Authentication, Part Two: 
http://www.securityfocus.com/infocus/1691 
 
Besthostratings – Force Ssl Using Htaccess And Mod-Rewrite: 
http://www.besthostratings.com/articles/force-ssl-htaccess.html 
 

 

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=/rzaiw/rzaiwusracc.htm
http://www.securityfocus.com/infocus/1691
http://www.besthostratings.com/articles/force-ssl-htaccess.html
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3.7.1.2. Eposta Sunucusunda Open Relay Tespit Edilmesi 
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 Yerel Ağ Güvenlik Testi Bulguları  
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4. TAVSİYELER 

Raporda ayrıntıları belirtilmiş olan açıklar en kısa sürede kapatılmalı, kurumsal sistemlerin güvenlik seviyesi daha iyi hale getirilmelidir. 

Güvenlik denetimleri düzenli olarak devam ettirilmeli, güncel tehditler göz önüne alınarak kullanılan altyapı, yapılandırma ayarları ve uygulamalar 

güncelleştirilmelidir. 

Sunulan kök nedenlere ait iyileştirme çalışmaları planlanmalı ve mümkünse bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde uygulamaya konmalıdır. 

Web uygulamaları, güvenli yazılım geliştirme döngüsü (SDLC) çerçevesinde geliştirilmelidir. Bu yaklaşım kavramsal tasarım aşamasından uygulamanın 

devreye alınması ve bakım çalışmalarının tümünü kapsamaktadır. Uygulamanın sahip olması gereken güvenlik önlemleri ve potansiyel açıklık noktaları en 

baştan belirlenmeli, fonksiyonel testlerle birlikte güvenlik testleri de yapılarak belirlenen güvenlik önlemlerinin etkinliği sınanmalıdır. Yapılacak kaynak kod 

analizleriyle, güvenlik açıklarına kaynağında müdahale edilebilir. Böylelikle uygulamalar, mümkün olan en az güvenlik açığı ile son kullanıcılara sunulabilir. 
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5. SIZMA TESTİ METODOLOJİSİ 

4.1 Amaç 

Uyguladığı politikalar ile müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, kalite standartları yüksek ürün ve hizmetleri sunarak maksimum 

düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak, her ticari kurumun hedeflerinden biridir. Bu amaç doğrultusunda kurum sermayesinin bir parçası olan, müşterilere 

ve kuruma ait bilgilerin korunması, hem kalite hem de iş sürekliliği bakımından önem verilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle, bu bilgiler ile bu bilgilerin 

yoğun olarak geçtiği bilgi teknolojileri altyapısının; erişilebilirliği, bütünlüğü ve gizliliği de son derece önemlidir. 

4.2 Hedef 

Bu çalışmanın hedefi, kapsam dahilindeki bilişim teknolojileri altyapısı ile kuruma ait bilgi varlıklarının güvenliklerinin denetlenmesi yoluyla bu bileşenleri 

oluşturan öğelerin güvenlik seviyesinin artırılmasını sağlayacak önerileri ortaya koymaktır. 

 

4.3 Kapsam 

Kurum bilişim teknolojileri altyapısında; 

 Teknik bölümde açıklanan teknik kapsam dahilindeki denetimleri gerçekleştirmek, 

 Kurumsal güvenlik kültürü hakkında fikir sahibi olmak, 

 Açıkların kök nedenlerine inerek çözüm önerileri getirmek, 

 Operasyonel sürekliliği etkileyecek bulguları vurgulamak, 

 Sistem ve ağ  yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirmek, 

 Sistemi oluşturan bölümlerin tek tek ve bütün olarak güvenliğini denetlemek, güvenlik önlemlerini aşmaya çalışmak,  

 Sistemi oluşturan kritik uygulamaların yapılandırmalarını incelemek, 

 Sonuçları raporlamak, 

sızma testi çalışmasının kapsamını oluşturmuştur. 
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4.4 Metodoloji 

Çalışmalar sırasında bilgi toplama, gözlem, sorgulama ve doğrulama, yeniden gerçekleştirme ve analitik inceleme denetim tekniklerinden biri ya da birkaçı  

kullanılır. Güvenlik testleri bileşen bazında ele alınır. Ana başlıklar altında gruplandırılarak yapılan çalışmalar açıklanır, bulunan açıklara değinilir. Ayrıca her 

bir başlık altında, eğer bileşen daha önceden test edilmiş ise gözlenen iyileştirmelerden de bahsedilir. Kontrollerin test edilmesi sırasında test edilecek örnek 

ya da örneklerin belirlenmesi aşamasında, uygulanacak test tekniği, örneğin seçileceği ana başlığın (veya alt başlığın) ve ilgili bileşenin nitelikleri göz önünde 

bulundurulur.  

Sızma testleri gerçekleştirilirken her bir test başlığı kapsamında saptanan açıklık ve bulgular, ayrı ayrı değerlendirilmenin yanında, bir araya geldiklerinde 

oluşturabilecekleri riskler ve açıklar açısından da değerlendirilir ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan yeni açık ve bulgular da raporlanır. Bulgu önem 

dereceleri belirlenirken varlığın değeri dikkate alınmaz. Varlık değerlendirmesi yapmak ve varlıkların önem derecelerine göre aksiyon almak kurumun 

sorumluluğundadır. Kurum faaliyetlerinin aksamasına ve hizmet kesintisine yol açmayacak yöntemler kullanılmasına dikkat edilir. Hizmet kesintisine yol 

açabilecek tüm testler kurum ile koordineli bir şekilde planlanarak gerçekleştirilir. 

Güncelleştirme eksikliği nedeniyle ortaya çıkmış açıklar ayrı ayrı başlıklar altında ele alınmaz. Bunlardan acil, kritik veya yüksek olanlardan sömürülmesi kolay 

olanlar veya sömürülerek bir sonuca varılmış olanlar ayrı bir bulgu halinde raporlanır.  
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4.4.1 DNS Servisleri 

 DNS sunucuların topolojik konumu incelenir.  

 DNS Sunucusunun alan yapılandırmasında yer alan kayıtlar ortaya çıkarılmaya çalışılır.  

 Sunucu üzerinden alan transferi (zone transfer) yapılmaya çalışılır.  

 NXT ve NSEC kaynak kayıtları üzerinden bilgiler elde edilmeye çalışılır.  

 Netcraft, Google, Whois sorguları yapılarak komşu sunucular tespit edilmeye çalışılır.  

 DNS sunucular için ön bellek zehirlemesi gerçekleştirilmeye çalışılır.  

 DNS sunucular üzerindeki kaynak kayıt girdileri incelenir.  

 DNS sunucuların sürüm bilgisi elde edilmeye çalışılır.  

 Müşteri Kurum dışı alan isimleri sorgulanmaya çalışılır.  

 Sunucular üzerinde DNS dışında bir servisin çalışıp çalışmadığı incelenir.  

 Güvenlik Duvarında DNS sunucular için izin verilen Port'lar incelenir.  

 DNS sunucular güvenlik taramasına tabi tutulur.  

 DNS servisini veren yazılımın açıklıkları araştırılır.  

4.4.2 Etki Alanı ve Kullanıcı Bilgisayarları 
Etki alanı sunucularında ve son kullanıcı bilgisayarlarında aşağıdaki güvenlik denetim adımları gerçekleştirilir.     

 Etki alanında uygulanan parola, hesap kilitleme politikaları kontrol edilir.  

 Etki alanındaki yetkili kullanıcıların ayrıcalıkları ve kullanım şekilleri kontrol edilir.  

 Sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarında uygulanan yama yönetimi politikaları kontrol edilir.  

 Sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarında uygulanan virüs koruma politikaları kontrol edilir.  

 Sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarında hassas bilgi içeren ve yetkisiz erişime olanak sağlayan paylaşımlar kontrol edilir.  

 Sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarında taşınabilir aygıtların kullanımı ile ilgili güvenlik ayarları kontrol edilir.  

 Sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarındaki yerel kullanıcı hesabı ve kullanıcı grupları kontrol edilir.  

 Kullanıcı bilgisayarlarının fiziksel saldırılara karşı güvenliği kontrol edilir.  
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4.4.3 E-posta Servisleri 

 E-posta sunucularının topolojik konumu incelenir.  

 Virüs tarayıcı ağ geçitlerinin sürüm bilgisi elde edilmeye çalışılarak bu sürümlerin bilinen açıklıkları araştırılır.  

 Sunucular üzerindeki yönlendirme (relaying) zafiyetlerini incelemek için bir dizi e-posta gönderilir.  

 Sunucular üzerinde e-posta dışında bir servisin çalışıp çalışmadığı incelenir.  

 E-posta sunucuları üzerinde kimlik doğrulamanın aktif olup olmadığı incelenir.  

 E-posta sunucuları üzerinde POP3, IMAP gibi istemci servislerinin erişime açık olup olmadığı kontrol edilir.  

 E-posta sunucuları zafiyet taramasına tabi tutulur.  

 Kullanılan e-posta içerik kontrol sistemleri, anti-virüs ağ geçitleri ve spam filtrelerinde var olabilecek muhtemel açıklıklar incelenir.  

 E-posta sistemlerinin gönderilen e-postaların boyutlarını sınırlayıp sınırlamadığını kontrol etmek amacı ile boyutu büyük e-postalar gönderilir.  

4.4.4 Veritabanı Sistemleri 
Veritabanı yönetim sistemleri üzerinde yapılan güvenlik denetimleri aşağıdaki genel başlıklarda incelenir.  

 Sistemde fonksiyonelliği bozmayacak olan güncel sistem ve güvenlik yamalarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol edilir. 

 Veritabanı için önemli olan işletim sistemi dosyalarının erişim izinleri kontrol edilir. 

 Veritabanı sunucusunun güvenlik açısından önemli olan konfigürasyon ayarları incelenir. 

 Veritabanı sunucusunun parola atama ve değiştirme politikası, kullanıcı hesapları ve güvenlik ayarları incelenir. 

 Veritabanı sunucusunda, güvenlik açısından önemli olan paketler, nesneler, roller, tablo ve haklar incelenir. 

 Veritabanı sunucusunda, denetleme mekanizmasının aktif olup olmadığı incelenir. 

 Veritabanı sunucusunun yedekleme ve kurtarma mekanizması incelenir.  

 Veritabanının kurulumu ile birlikte gelen ve kullanıcılar için atanan varsayılan değerler kontrol edilir. 

 Veritabanı sunucularına uzaktan erişimin güvenli olup olmadığı kontrol edilir. 
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4.4.5 Web Uygulamaları 

 Tarama araçları ile sunucuların açık olan servisleri, yama eksiklikleri ve yapılandırma hataları aranır.  

 Uygulama girdisi kontrol testleri (Siteler Ötesi Betik Çalıştırma, Parametre Enjeksiyonu ve Manipülasyonu) uygulanır.  

 Parametre bütünlüğü güvenlik kontrolleri denetlenir.  

 Sistem hakkında bilgi açığa çıkarmaya yönelik testler uygulanır.  

 Oturum yönetiminde bulunabilecek zafiyetler araştırılır.  

 Yetkilendirme (URL tabanlı) süreçlerinde bulunabilecek bazı zafiyetler araştırılır.  

 Uygulamanın bulunduğu sunucu üzerinde konuşlanmış diğer servisler kullanılarak bilgi edinilmeye çalışılır.  

 İlgili veritabanlarına erişim sağlanmaya çalışarak, uygulamada yetkili kullanıcı hesapları edinilmeye çalışılır.  

4.4.6 Mobil Uygulamalar 

 Mobil uygulamanın çalıştığı platform üzerindeki tasarımı incelenerek zayıf noktalar tespit edilir.  

 Uygulamanın konuştuğu altyapılar ile olan trafiğin güvenliği denetlenir. 

 Uygulamanın çalıştırılabilir dosyaları üzerinde tersine mühendislik incelemeleri yapılır. 

 Uygulama çalıştırılabilir dosyaları, uygulamaya girdi olan veriler ve uygulamanın başka sistemlere ilettiği veriler üzerinde manipülasyon yapılmaya 

çalışılarak “Fuzzing” testleri gerçekleştirilir. 

4.4.7 Kablosuz Ağ Sistemleri 

 Kablosuz ağ için kullanılan şifreleme/yayın algoritması üzerindeki zafiyetler tespit edilir.  

 Handshake verisi yakalanarak, uygun şifreleme yöntemine yönelik parola kırma saldırısı gerçekleştirilir. 

 Kablosuz ağın yayın gücünün ulaştığı noktalar tespit edilir. 

 Kablosuz ağa dahil olunarak ağ mimarisinin güvenliği değerlendirilir. 

 Kablosuz ağ üzerindeki oturum açma mekanizmasının güvenlik açısından yeterliliği değerlendirilir. 

 Farklı kullanıcı profilleri ile ağda yetkisiz erişim gerçekleştirilmeye çalışılır. 
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4.4.8 ATM/KIOSK Sistemleri  
ATM/KIOSK sistemlerinin denetlenmesi adımında aşağıdaki kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanır. 

 Sistemlerinin genel mimari içindeki konumu incelenir. 

 Uç noktalar ile merkez arası haberleşme yapısı incelenir. 

 Kurum ağı içinden taramalar yaparak ATM/KIOSK sistemlerinin bulunduğu ağlara erişilip erişilemediği araştırılır. 

 Uç noktalarda bulunan ATM/KIOSK cihazlarına erişilmeye çalışılır. 

 ATM/KIOSK cihazlarına ağ seviyesinde taramalar yapılır. 

 ATM/KIOSK cihazları üzerinde çalışan işletim sistemi ve servisler tespit edilmeye çalışılır. 

 İşletim sistemi ve servislere yönelik olarak açıklık taraması yapılarak açıklık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır. 

 Açıklık tespit edilmesi durumunda bu açıklıları kullanılarak cihazlara sızılmaya çalışılır. 

 ATM/KIOSK sistemlerinde çalışan merkezi sunuculara erişilmeye çalışılır. 

 Kurum iç ağı ve ATM/KIOSK ağı içinden ağ taramaları yaparak sunucular tespit edilmeye çalışılır. 

 Sunucuların işletim sistemi ve açık servisler tespit edilmeye çalışılır. 

 İşletim sistemi ve servislere yönelik açıklık taraması yapılarak açıklık olup olmadığı araştırılır. 

 Açıklık tespit edilmesi durumunda, bu açıklıklar kullanılarak sunuculara sızılmaya çalışılır. 

 Örnek ATM/KIOSK cihazlarının fiziksel güvenliği incelenerek cihaza fiziksel olarak müdahale edilip edilemeyeceği araştırılır. 

4.4.9 Dağıtık Servis Dışı Bırakma Testleri  
Servis dışı bırakma testleri Flood (akış/sel) saldırısı yöntemleriyle gerçekleştirilir. Flood saldırıları ile hedeflenen esas amaç, sistemlerin normal kullanım 

senaryolarıyla belirlenmiş sınırlarının zorlanıp, aşılarak hizmetin engellenmesini sağlamaktır. Dağıtık servis dışı bırakma testlerinde kaynak gücü dağıtılmış 

sistemlerden üzerinden gelerek saldırı ile oluşturulan etkinin arttırılması hedeflenir. 

Bir veri trafiğinin normal kabul edilen düzeyden anormal kabul edilecek düzeye gelmesi, bir Flood (sel) saldırısı örneği olabilir. Bu saldırıların belirli bir protokol 

üzerinde yapılması ile saldırı adını ve tekniğini o protokole yönelik olarak değiştirmiş olur. Bunlara örnek olarak; DNS Flood, UDP Flood, SYN Flood, HTTP 

Flood gibi saldırılar örnek gösterilebilir. Bu saldırı türlerinin her biri kendine özgün teknik detaylar içermektedir. Protokollerin var olan zafiyetlerinden 

yararlanılarak, normal kabul edilecek trafik düzeyinin artması ile Flood saldırıları amacına ulaşabilir. 



 

NetLore Security -GİZLİ- 27/30 

GİZLİ XYZ A.Ş. Sızma Testi Raporu 
Haziran 2020 

Dağıtık Servis Dışı Bırakma Testleri kurum işlemlerinin sekteye uğramaması için sistemlerin az kullanıldığı bir zaman diliminde gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen 

testlerin oluşturduğu yükün sistemlerin yoğun kullanıldığı zamanlarda saldırı olarak geldiği gerçek bir senaryoda daha fazla etki gösterebileceği ve sistemleri 

daha çabuk servis dışı bırakabileceği unutulmamalıdır. 

Gerçekleştirilen saldırı türleri ve bu saldırılara ait teknik bilgiler şu şekildedir: 

 UDP Flood Saldırısı: İki şekilde gerçekleştirilebilir. Birincisi hedef sistem üzerinde açık UDP Port'u var ve bu Port üzerinde çalışan bir uygulama var ise 

şekil bozukluğuna uğratılmış ve rastgele kaynak adresli oluşturulmuş UDP paketleri hedef sisteme gönderilerek sunucu üzerinde çalışan servisin 

işleyişinin sekteye uğratılması hedeflenir. İkincisi, hedef sistem üzerinde açık UDP Port'u var fakat bu Port üzerinde çalışan bir uygulamanın olmadığı 

durumda sunucunun açık olan UDP Port’una rastgele kaynaklı UDP paketleri gönderilir. UDP paketlerini alan hedef sistem bu Port üzerinde bir 

uygulamanın çalışmadığını, protokolün bir özelliği olarak “ICMP UDP Port unreachable” paketi ile cevaplar. Bu durumun sunucu üzerinde bir 

yoğunluk oluşturup cevap veremez hale gelmesi hedeflenir. 

 DNS Flood Saldırısı: Saldırı yapılacak DNS sunucusuna içeriğinde herhangi bir alan adına yönelik sorgu içeren paketler gönderilerek düzenlenebilir. 

Burada kaynak IP adresi sabit tutulabileceği gibi saldırgan sahte kaynak IP adresli paketler de gönderebilir. 

 SYN Flood Saldırısı: Saldırgan rastgele kaynak adrese sahip SYN bayraklı paketleri hedef sisteme gönderir. Hedef sisteme ulaşan SYN paketlerine 

sunucu SYN-ACK paketi ile karşılık verir. Fakat kaynak adresi rastgele olarak ayarlandığı için sunucunun gönderdiği paketler atağın gerçekleştirildiği 

sisteme gitmeyecektir. Sunucunun gönderdiği SYN-ACK paketi eğer kaynağı rastgele oluşturulmuş sisteme ulaşırsa, paketi alan sistem böyle bir 

oturum bilgisinin kendisinde olmadığını hedef sisteme RST paketi göndererek belirtir. Hedef sistem bu paketi alınca oturumu hemen kapatır. Fakat 

SYN-ACK paketi kaynak adresi rastgele oluşturulmuş sisteme ulaşamazsa (sistemin ayakta olmaması, yolda kaybolması vs.) hedef sistem bir süre 

bekledikten sonra paketin yolda kaybolmuş olacağını düşünerek tekrar SYN-ACK paketi gönderir. Bu bir süre böyle devam ettirildiğinde sunucu 

üzerinde yarım açık bağlantılar (half-open connection) kurulmuş olur. Eğer saldırgan sunucu üzerinde yeteri kadar yarım açık bağlantı kurabilirse 

kaynakları tükeneceği için sunucu kendisine gelen legal isteklere cevap veremeyecektir. 

 HTTP Flood Saldırısı: TCP oturumunun kurulması için gerekli 3’lü el sıkışmanın tamamlanması için bağlantının gerçek IP adreslerinden kurulması 

gerekir. Dolayısıyla TCP SYN akış saldırısında olduğu gibi aynı makine üzerinde sahte IP adresleri ile saldırı yapılamaz. Web servisini servis dışı 

bırakarak Web sayfasının işlevsiz kalması ve o sayfa üzerinden verilen hizmetlerin kesintiye uğraması amacıyla gerçekleştirilebilecek bir HTTP Flood 

saldırısında sahte olmayan IP adresleri ile bir ya da birden fazla makineden eş zamanlı olarak üzerinde çok sayıda istek gönderilir. 

 ICMP Fragmentation Attack: Çok fazla sayıda fragmente edilmiş ICMP paketi gönderilir ve paketleri alan sistemin paketleri yorumlamadan önce 

paketleri birleştirmesi beklenir. Bu süre zarfında normalden daha fazla kaynak tüketmek zorunda kalan sistemin kaynak kullanımı artar. 
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4.4.10 Sosyal Mühendislik Testleri 
Kurum çalışanların bilgi güvenliği farkındalıklarının sınanması amacıyla aşağıdaki sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirilir. 

 Kurum içinden veya dışından yapılacak telefon görüşmeleri ile hassas bilgilere ulaşılmaya çalışılır.  

 Kurum içinden veya dışından gönderilecek e-postalar ile kullanıcı bilgisayarlarına sızma denemesi ve gizli bilgiye (parola, müşteri bilgisi vb.) ulaşma 

denemeleri gerçekleştirilir.  

 

4.4.11 SCADA Testleri  
 

SCADA sistemlerinin denetlenmesi adımında aşağıdaki kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanır: 

 Fiziksel güvenliğin yeterliliği araştırılır. 

 Kurum Networküne zafiyet taraması yapılır. 

 SCADA Networküne zafiyet taraması yapılır. 

 Kurum Networküyle SCADA Networkü arasındaki geçişler kontrol edilir. 

 Kurum Networkünden bir zafiyet bulunarak SCADA Networküne atlama çalışması yapılır. 

 Veri merkezinin içinde keşif çalışması yapılır. 

 Veri merkezinin düzeni ve fiziksel yeterliliği test edilir. 

 Kurum Networkündeki cihazların donanım güvenliği kontrol edilir. 

 SCADA Networkündeki cihazların donanım güvenliği kontrol edilir. 

 Kurum Networkündeki cihazlara yazılım ve bileşen kontrolü yapılır. 

 SCADA Networkündeki cihazlara yazılım ve bileşen kontrolü yapılır. 
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4.4.12 Kaynak Kod Analizi 
 

Kaynak kod analizinde  izlenen test yönteminde, bir statik kaynak kod analiz aracı ile  birlikte, kodun ağaç yapısı içerisindeki akışının belirlenmesi, 

üzerinde bulunabilecek zafiyetlerin ayrıştırılması, kodun kalitesinin değerlendirilmesi ve kaynak yönetimini içeren bulgu maddelerinin otomatik olarak 

belirlenmesi amaçlamaktadır. Bu süreç zarfında çıkan bulgular elle yapılan kontrollerle doğrulukları ispatlanarak testler tamamlanmaktadır.  

Statik Tarama Aşaması 

Bu aşamada gerçekleştirilen işlemler aşağıda listelenmiştir; 

 Kaynak kod üzerinde bulunan konfigürasyon hatalarının tespiti, 

 Bilinen güvenlik açıklarının tespit edilmesi, 

 Dizin içerik listeleme problemlerinin belirlenmesi, 

 Dizin atlatma problemlerinin tespiti, 

 Kaynak kodun kalitesinin tespiti, 

 Kaynak kod üzerinde   kullanılan kaynakların yönetiminin tespiti, 

 Web sunucusu hata denetim mekanizmasının kontrol edilmesi. 

 

Doğrulama Aşaması 

Doğrulama aşaması, otomatik tarama sonrasında tespit edilen güvenlik açıklarının uzmanlarımız tarafından kaynak kod üzerinde gerçekten var olup 

olmadığının tespit edilmesi aşamasıdır. Bu aşama hatalı sonuçların minimuma indirilmesi ve raporların en doğru sonuçları yansıtması açısından oldukça 

önemlidir. Bu aşamada hatalı sonuçların ayıklanması işlemi gerçekleştirilmektedir. 

 


