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A. Giriş 
EPDK (Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu) AR-GE projeleri kapsamında desteklenen “EKS(SCADA) 

Sistemlerinde Güvenlik Önlemi Olarak Honeypot Saldırı Tespit ve Hedef Şaşırtma Projesi” başlangıçtan 

itibaren ikinci 6 aylık döneminde (01.12.2020 – 31.05.2021) gerçekleştirilen faaliyetler ve çıktılar 

açıklanmıştır.  

EKS(SCADA) Sistemlerinde Güvenlik Önlemi Olarak Honeypot Saldırı Tespit ve Hedef Şaşırtma Projesi, EPDK 

2020 Ocak döneminde desteklenerek AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından başlatılmıştır.  

B. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul No:  

Başvuru Sahibi: AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
AKEDAŞ: Gayberli Mahallesi 28043 Sokak B Blok No:43/A 
Onikişubat/Kahramanmaraş 

Proje Adı: 
EKS(SCADA) Sistemlerinde Güvenlik Önlemi Olarak Honeypot 

Saldırı Tespit ve Hedef Şaşırtma Projesi 

Proje Bölgesi: AKEDAŞ bölgeleri 

Proje Süresi: 16 ay 

Proje Sorumlusu: Nazife Didar Akar 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 

Mobil: +90 506 242 93 93 

Faks : +90 344 221 35 40  

E-Posta: nazifedidar.akar@akedasdagitim.com.tr 
 

C. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

C.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde devam eden ve EPDK tarafından 2020 Ocak döneminde AR-GE 

projesi olarak desteklenmesi kabul edilen “EKS(SCADA) Sistemlerinde Güvenlik Önlemi Olarak Honeypot 

Saldırı Tespit ve Hedef Şaşırtma Projesi”nde danışman firma olarak Safetech Bilişim Danışmanlık Limited 

Şirketi ile 01.06.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje başlangıcı sözleşme imzası ile aynı tarihlidir.  

Projenin amacı, SCADA/EKS Bal Küpü projesi ile enerji altyapılarımızı siber saldırganlara karşı koruyan karma 

etkileşimli tuzak SCADA Bal Küpü sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Tuzak güvenlik açıklıkları ile geliştirilecek SCADA Bal Küpü sayesinde olası saldırı durumunda gerçek SCADA 

networkü zarar görmeden saldırı analizine imkân sağlayan sistem geliştirilecektir. Saldırgan gerçek SCADA 

ağına girmeye çalışırken ya da güvenlik açığı ararken SCADA bal küpüne yakalanacaktır. Saldırganın bal küpü 

üzerindeki davranışlarından, kullandığı yöntem ve tekniklerden saldırı analizi yapılacak ve saldırgan profili 

hakkında sistem yöneticilerine bilgi sunulacaktır. 

Proje iş planı ve zaman takvimi bir sonraki bölümde belirtilmiştir. Proje planına göre proje faaliyetlerine proje 

başlangıç tarihi olan 01.06.2020 tarihinde başlanmıştır.  

Proje planına uygun bir biçimde faaliyetleri devam eden projede 01.12.2020 – 31.05.2021 döneminde 

gerçekleştirilen faaliyetler iş paketleri bazında aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.  
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C.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Proje iş planı ve zaman takvimi Şekil 1’de gösterilmektedir. Faaliyet dönemi (01.12.2020 – 31.05.2021) iş planı 

ve zaman takvimi üzerinde işaretlenmiştir. Proje iş planı ve zaman takviminde de gösterildiği gibi; 

● İP1 - Proje yönetimi adlı iş paketinde proje yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

● İP2 - Sistem Analizi ve Literatür Araştırması adlı iş paketinin faaliyetleri kapsamında: 

o Literatür Araştırması ve Sistem Tasarım Raporu teslim edilmiştir. 

● İP3 - İmza Veri Tabanının Oluşturulması adlı iş paketinin faaliyetleri kapsamında: 

o İmza veri tabanı dosyası ve GEO IP veri tabanı dosyası teslim edilmiştir. 

● İP4 - Sanal güvenlik açığı olan portallerin geliştirilmesi ve sanal makineler üzerinde çalışır hale 

getirilmesi adlı iş paketinin faaliyetleri kapsamında: 

o IEC 104 protokolü üzerinde network trafiği oluşturan modüle başlanmıştır.  

o Hackle(Web Application Honeypot) uygulaması web tarafında son kullanıcılara ve 

saldırganlara açık şekilde konumlandırılacak olan web uygulaması olarak geliştirilmiş bir 

honeypottur. Uygulama teknik tarafta python programlama diliyle konteynerleştirme ile 

uygulama çatısı oluşturulmuştur. Sistem logları oluştururken tasarım dökümanında 

belirtilengüvenlik açıklarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Uygulama ek olarak çalışma 

süresince belirtilen güvenlik açıkları dışında karşılaşılabilecek güvenlik açıklarını dahil 

edilebilecek altyapı oluşturulmaya çalışıldı.  

● İP5 - Tuzaklı sistemlerden toplanan logların toplanması ve ayrıştırılması adlı iş paketinin 

faaliyetleri kapsamında: 

o Tuzaklı sistemlerde logların toplanması için alınabilecek log türler belirlenmiş ve back end 

tarafına gönderilme metodları belirlenmiştir. 

o Scada Bal Küpü, Hackle(Web Application Honeypot), sistem, auditd üzerinden geçen logların 

logger modülüyle tek bir kaynak veritabanına aktarılması sağlandı. Uygulamalar postgresql 

veritabanı üzerinde geliştirme yapıldı.  

● İP6 - Merkezi bal küpünün ön yüzünün kodlanması ve gerekli servislerin geliştirilmesi adlı iş 

paketinin faaliyetleri kapsamında: 

o Bal küpü uygulamasının admin ara yüzü tasarlanmıştır. Ara yüzü bulunacak görsellerin ve 

grafiklerin hangi bilgileri içereceği firma ile karşılıklı olarak belirlenmiştir. 

o Uygulama saldırı yönetim, kullanıcı yönetim ve kural yönetim arayüzleri oluşturuldu. Yönetim 

arayüzleri Vue framework ile geliştirildi. 

o Uygulama arayüzüne veri sağlayan servisler teknik tarafta golang programlama diliyle 

konteynerleştirme ile uygulama çatısı oluşturulmuştur. 

● İP7 - Saldırı analizi ve saldırgan profili yorumlama modülünün geliştirilmesi adlı iş paketinin 

faaliyetleri kapsamında: 

o Attack Analysis modülünün kurulumu ve diğer iş paketlerinde belirtilen atak ve zafiyetlerin 

imza veri tabanı kurallarının Attack Analysis modülüne tanımlanması ve bu kuralların Mitre 

Att&ck framework ile eşleştirilmesi çalışmalarına başlandı.  

● İP8- AKEDAŞ bünyesinde bulunan diğer güvenlik ürünlerine SCADA balküpünü entegrasyonun 

yapılması adlı iş paketinin faaliyetleri kapsamında: 

o Sistemin Akedaş ağında diğer güvenlik ürünlerine entegrasyonu için topoloji önerileri 

sunulmuştur. Sistemin kurulumu için sunucu temini edilmiştir. 
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Proje planına göre faaliyet gösterilen İP1, İP2, İP3, İP4, İP5, İP6, İP7 ve İP8 iş paketleri kapsamında 

gerçekleştirilen faaliyetlerin detayları bir sonraki bölümde açıklanmıştır. 

   Faaliyet Dönemi 

 

Şekil 1. Proje iş planı ve zaman takvimi  

C.3. İş Paketleri 

Proje planına göre faaliyet gösterilen İP1, İP2, İP3, İP4, İP5, İP6, İP7 ve İP8 iş paketleri kapsamında 01.12.2020 
– 31.05.2021 döneminde, projenin ortakları AKEDAŞ ve SafeTech tarafından gerçekleştirilen faaliyetler 
aşağıda özetlenmiştir. 

1. İş Paketi: Proje yönetimi 
1. iş paketinin sorumluları danışman firma olarak SafeTech, uygulama bölgesi olarak AKEDAŞ’dır. Proje 
yönetimi faaliyetleri kapsamında 01.12.2020 – 31.05.2021 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda 
sıralanmıştır.  

 01 Haziran 2020 tarihinde AKEDAŞ siber güvenlik ekibi ve Ar-Ge ekibi ile SafeTech arasında görüşme 
yapılmış proje mimarisi belirlenmiştir.  

 AKEDAŞ ve SafeTech arasında telekonferans ve ikili görüşmeler yapılarak proje yönetim faaliyetleri 
değerlendirilmiştir. 

 12 Kasım 2020 tarihinde proje ilerlemelerini görüşmek için AKEDAŞ ve SafeTech arasında toplantı 
yapılmıştır. 

 23 Kasım 2020 tarihinde imza veri tabanının oluşturulması iş paketinin çıktılarını incelemek ve 
donanım alımları hakkında görüşmek için AKEDAŞ ve SafeTech arasında toplantı yapılmıştır. 

 19 Şubat 2021 tarihinde proje ilerlemelerini görüşmek için AKEDAŞ ve SafeTech arasında toplantı 
yapılmıştır. 

 19 Mart 2021 tarihinde proje ilerlemelerini görüşmek için AKEDAŞ ve SafeTech arasında toplantı 
yapılmıştır. 

 06 Nisan 2021 tarihinde proje ilerlemelerini görüşmek ve yapılan geliştirmelerin canlı gösterimi için 
Ankara’da toplantı yapılmıştır. 
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 15 Nisan 2021 tarihinde honeypotun topolojide konumlandırılacağı yer ve AKEDAŞ bünyesinde 
bulunan diğer güvenlik ürünleri ile honeypotun entegrasyonu hakkında toplantı yapılmıştır. 

2. İş Paketi: Sistem Analizi ve Literatür Araştırması  
2. iş paketinin sorumlusu danışman firma olan  SafeTech’dir. İş paketi kapsamında 01.12.2020 – 31.05.2021 
döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

 Literatürdeki honeypot ve log yönetimi metodları incelenerek oluşturulan rapor SafeTech-Literatür-
Araştırması.docx adlı döküman ile AKEDAŞ’a teslim edilmiştir. 

 Kullanıcı arayüzünde yer alacak ekranlar ve uygulamanın özellikleri belirlenmiş ve oluşturulan 
döküman Sistem-Tasarım-Dökümanı.docx adı ile AKEDAŞ’a teslim edilmiştir. 

 Sistemin AKEDAŞ tarafında kurulumu için topolojik önerilerde bulunuldu. 

Sistem çeşitli giriş noktalarını simüle ederek saldırgan bir çevre cihazıyla karşılaştığında ağ giriş 

noktasında tuzaklı sistemlere yönlenmesi sağlanacaktır. Akedaş için önerilen topolojiler Şekil-2 ve 

Şekil-3 de sunulmuştur. Şekil-2 de ki topolojide internetten gelen trafik analiz edilerek GEO IP ile farklı 

ülkelerden gelen erişim istekleri tespit edilmesi sağlandı. Kural Bazlı Saldırı Analiz modülüyle de saldırı 

yapan IP adreslerinin honeypota akıllı switch ile tuzaklı sistemlere yönlendirilmesi önerildi. 

                  

 

                                                                        Şekil-2. Topoloji Örneği 1  

 

 Şekil-3 de önerilen topoloji de internetten gelen trafik analizine ek olarak intranette bulunan SCADA 

sistem önündeki firewall üzerinden span port ile trafiğin alınması sağlanmalıdır. Alınan trafiğin IEC104 

protokolü üzerinde analizi yapılarak oluşabilecek anomaliler bilgilendirip, Kural Bazlı Atak Analiz(Rule 

Based Attack Analysis) modülüyle algılanan saldırıların tuzaklı sisteme yönlendirilmesi 

hedeflenmiştir. 
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Şekil-3. Topoloji Örneği 2 
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Şekil-4. Sistem Altyapı Mimarisi 

 

3. İş Paketi: İmza Veri Tabanının Oluşturulması 
3. iş paketinin sorumlusu danışman firma olan  SafeTech’dir. İş paketi kapsamında 01.12.2020 – 31.05.2021 
döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

 SCADA ürünlerine yönelik güvenlik açıklıkları ve bunların exploitlerine yönelik trafikler incelenmiştir. 
Bu inceleme sonunda bu ürünlere yönelik açıklıkların tespiti için network katmanında trafik imzaları 
oluşturulmuştur. 

 SCADA ortamında bulunan IT sistemler için güncel açıklıklar ve açıklıkları istismar eden exploitler 
incelenmiştir.  Bu inceleme sonunda bu ürünlere yönelik açıklıkların tespiti için network katmanında 
trafik imzaları oluşturulmuştur. 

 Saldırganların kullandığı güvenlik araçları incelenmiştir. Bu araçlar ile network taraması 
gerçekleştirildiğinde nasıl bir trafik oluşacağı görülmüş, network trafiğinden araçların tespitine 
yönelik imzalar oluşturulmuştur. 

 Saldırganların exploit için kullandığı Metasploit aracının imzaları oluşturulmuştur. 

 Saldırganların web arayüzlerini taramak için kullandığı Acunetix aracının imzaları oluşturulmuştur. 

 Saldırganların web arayüzlerini taramak için kullandığı NetSparker aracının imzaları oluşturulmuştur. 

 Saldırganların açık portları taramak için kullandığı nmap aracının imzaları oluşturulmuştur. 

 Saldırganların güvenlik açıklıklarını taramak için kullandığı Nessus aracının imzaları oluşturulmuştur. 

 Oluşturulan imza veri tabanı dosyası signatures.sql adı ile AKEDAŞ’a teslim edilmiştir. 

 SCADA ve Endüstriyel IoT Owasp Top 10 ve CWE SANS Top 25 temelli zafiyet listesi oluşturulup, 

dökümante edildi. 



   
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

 

 Yaygın Zayıflık Sayımı (CWE ™) En Tehlikeli İlk 25 Yazılım Hatası (CWE İlk 25), yazılımda ciddi güvenlik 

açıklarına yol açabilecek en yaygın ve kritik zayıflıkların açıklayıcı bir listesidir. OWASP, web uygulama 

güvenliği alanında makaleler, metodolojiler, dokümantasyon, araçlar ve teknolojiler üreten çevrimiçi 

bir topluluk olan Açık Web Uygulaması Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project) 

anlamına gelir Bu listede belirtilen açıklar kullanılarak tuzaklı sistemde kullanılabilecek zafiyet olarak 

nasıl kullanılabileceği analiz edilmiş. Tuzaklı sistem için uygun açıklar belirlenmiştir. Açıklar; Sql 

Injection açığı, Sensitive Data Exposure, XML External Entitites, Cross Site Scripting(XSS) olarak 

belirlenmiştir. Bu zafiyetlere imza veri tabanları oluşturulmuş ve kural analizi eklenebilecek şekilde 

imzaların bulunduğu kurallar Kural Bazlı Atak Analiz modülüne eklenebilir hale getirilmiştir.  

 Gartner tarafından Vulnerability  Assessment  Solutions  Market  raporunda  değinilen  ve  siber 

güvenlik firmaları tarafından sıkça kullanılan aşağıda belirtilen ürünlerin network, sistem ve  

uygulama  tarama davranışları  analiz  edilip saldırganların  hangi  araçlar  ile  saldırı yaptığının analizi 

için gerekli kurallar ve imza veri tabanları Kural Bazlı Atak Analiz modülüne entegre edilebilecek şema 

oluşturulmuştur. 

    Araç İmzaları: 

  Nessus  
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $SMTP_SERVERS 465 (msg:"DELETED SMTP SSLv3 invalid 
Client_Hello attempt"; flow:to_server,established; flowbits:isset,sslv3.server_hello.request; 
content:"|16 03|"; depth:2; content:"|01|"; depth:1; offset:5; reference:cve,2004-0120; 
reference:nessus,12204; reference:url,technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/MS04-011; 
classtype:attempted-dos; sid:2544; rev:13;) 
# alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS (msg:"DELETED FILE-IDENTIFY 
Outlook EML file download request"; flow:to_server,established; content:".eml"; http_uri; 
pcre:"/\x2eeml([\?\x5c\x2f]|$)/smiU"; reference:nessus,10767; classtype:misc-activity; sid:1233; 
rev:18;) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $SMTP_SERVERS 25 (msg:"DELETED SMTP PCT Client_Hello 
overflow attempt"; flow:to_server,established; flowbits:isset,starttls.attempt; content:"|01|"; 
depth:1; offset:2; byte_test:2,>,0,5; byte_test:2,!,0,7; byte_test:2,!,16,7; byte_test:2,>,20,9; 
content:"|8F|"; depth:1; offset:11; flowbits:unset,starttls.attempt; byte_test:2,>,32768,0,relative; 
reference:bugtraq,10116; reference:cve,2003-0719; reference:nessus,12205; 
reference:url,technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/MS04-011; classtype:attempted-
admin; sid:2528; rev:25;) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 993 (msg:"DELETED IMAP PCT Client_Hello 
overflow attempt"; flow:to_server,established; flowbits:isnotset,sslv2.server_hello.request; 
flowbits:isnotset,sslv3.server_hello.request; flowbits:isnotset,tlsv1.server_hello.request; 
content:"|01|"; depth:1; offset:2; byte_test:2,>,0,5; byte_test:2,!,0,7; byte_test:2,!,16,7; 
byte_test:2,>,20,9; content:"|8F|"; depth:1; offset:11; byte_test:2,>,32768,0,relative; 
reference:bugtraq,10116; reference:cve,2003-0719; reference:nessus,12205; 
reference:url,technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/MS04-011; classtype:attempted-
admin; sid:2517; rev:25;) 

 
 Nmap 
# alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DELETED ICMP PING NMAP"; dsize:0; 
itype:8; reference:arachnids,162; classtype:attempted-recon; sid:469; rev:6;) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DELETED SCAN nmap XMAS"; 
flow:stateless; flags:FPU,12; reference:arachnids,30; classtype:attempted-recon; sid:1228; rev:9;) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DELETED SCAN nmap TCP"; 
flow:stateless; ack:0; flags:A,12; reference:arachnids,28; classtype:attempted-recon; sid:628; 
rev:9;) 
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# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"DELETED SCAN nmap fingerprint 
attempt"; flow:stateless; flags:SFPU; reference:arachnids,05; classtype:attempted-recon; sid:629; 
rev:8;) 

 
Acunetix 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS ( msg:"APP-DETECT Acunetix web 
vulnerability scan attempt"; flow:to_server,established; flowbits:set,acunetix-scan; http_header; 
content:"Acunetix-",fast_pattern,nocase; metadata:policy max-detect-ips drop,ruleset community; 
service:http; reference:url,www.acunetix.com; classtype:web-application-attack; sid:25358; rev:5; ) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS ( msg:"APP-DETECT Acunetix web 
vulnerability scanner probe attempt"; flow:to_server,established; http_uri; content:"/acunetix-wvs-
test-for-some-inexistent-file",fast_pattern,nocase; metadata:policy max-detect-ips drop,ruleset 
community; service:http; reference:url,www.acunetix.com; classtype:web-application-attack; 
sid:25359; rev:3; ) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS ( msg:"APP-DETECT Acunetix web 
vulnerability scanner authentication attempt"; flow:to_server,established; http_uri; 
content:"password=g00dPa$$w0rD",fast_pattern,nocase; metadata:policy max-detect-ips 
drop,ruleset community; service:http; reference:url,www.acunetix.com; classtype:web-application-
attack; sid:25360; rev:3; ) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS ( msg:"APP-DETECT Acunetix web 
vulnerability scanner RFI attempt"; flow:to_server,established; http_uri; 
content:"src=/testasp.vulnweb.com/",fast_pattern,nocase; metadata:policy max-detect-ips 
drop,ruleset community; service:http; reference:url,www.acunetix.com; classtype:web-application-
attack; sid:25361; rev:3; ) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS ( msg:"APP-DETECT Acunetix web 
vulnerability scanner base64 XSS attempt"; flow:to_server,established; http_uri; 
content:"PHNjcmlwdD",fast_pattern,nocase; metadata:policy max-detect-ips drop,ruleset 
community; service:http; reference:url,www.acunetix.com; classtype:web-application-attack; 
sid:25362; rev:3; ) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS ( msg:"APP-DETECT Acunetix web 
vulnerability scanner URI injection attempt"; flow:to_server,established; http_uri; 
content:"http:/www.acunetix.com",fast_pattern,nocase; http_header; content:"Acunetix-",nocase; 
metadata:policy max-detect-ips drop,ruleset community; service:http; 
reference:url,www.acunetix.com; classtype:web-application-attack; sid:25363; rev:4; ) 
 
OpenVAS 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS ( msg:"APP-DETECT OpenVAS 
Scanner User-Agent attempt"; flow:to_server,established; http_header; content:"User-Agent:"; 
content:"OpenVAS",within 50,fast_pattern; metadata:policy max-detect-ips drop; service:http; 
classtype:web-application-activity; sid:40335; rev:3; ) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (sid:xxx; gid:1; 
flow:established,to_server; content:"OpenVAS"; http_header; fast_pattern:only; 
pcre:"/^User\x2dAgent\x3a\x20[^\r\n]*OpenVAS/Hm"; metadata:service http; 
reference:url,http://www.openvas.org/; msg:"BLACKLIST User-Agent known malicious user-agent 
string OpenVAS - vulnerability scanner"; classtype:network-scan; rev:2; ) 
 
Qualys Vulnerability Management 
# alert tcp $HOME_NET any -> $SMTP_SERVERS 25 (msg:"SERVER-OTHER OpenSMTPD mta_io 
remote command injection attempt"; flow:to_server,established; content:"mda-user"; 
fast_pattern:only; content:"type:"; content:"mda"; within:10; metadata:policy balanced-ips drop, 
policy max-detect-ips drop, policy security-ips drop, service smtp; reference:cve,2020-8794; 
reference:url,www.qualys.com/2020/02/24/cve-2020-8794/lpe-rce-opensmtpd-default-install.txt; 
classtype:attempted-admin; sid:54388; rev:1;) 
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# alert tcp $SMTP_SERVERS 25 -> $HOME_NET any (msg:"SERVER-OTHER OpenSMTPD mta_io 
remote command injection attempt"; flow:to_client,established; content:"mda-user"; 
fast_pattern:only; content:"type:"; content:"mda"; within:10; metadata:policy balanced-ips drop, 
policy max-detect-ips drop, policy security-ips drop, service smtp; reference:cve,2020-8794; 
reference:url,www.qualys.com/2020/02/24/cve-2020-8794/lpe-rce-opensmtpd-default-install.txt; 
classtype:attempted-admin; sid:54122; rev:1;) 

 
 InsightVM 
# alert tcp $HOME_NET 6780 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"SERVER-OTHER Siemens Desigo Insight 
information disclosure attempt "; flow:to_client,established; content:"|0D 03 00 00|"; depth:4; 
content:"|5A|"; within:1; distance:3; content:"|00|ools-"; distance:0; content:"|00|SYSTEM|00|"; 
within:12; metadata:policy balanced-ips drop, policy connectivity-ips drop, policy max-detect-ips 
drop, policy security-ips drop, ruleset limited; 
reference:url,www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/en/buildingautomation-
hvac/buildingautomation/building-automation-and-control-system-europe-desigo/management-
station/pages/managementstation.aspx; classtype:attempted-admin; sid:35910; rev:4;) 
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 6780 (msg:"SERVER-OTHER Siemens Desigo Insight 
buffer overflow attempt "; flow:to_server,established; isdataat:31; isdataat:!32; content:"|0D 03 
00 00|"; depth:4; content:"|81|"; within:1; distance:3; byte_test:4,>,0x100,0,relative; 
pcre:"/^.{12}[^\x00\x40\xff]{20}$/"; metadata:policy balanced-ips drop, policy connectivity-ips 
drop, policy max-detect-ips drop, policy security-ips drop, ruleset limited; 
reference:url,www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/en/buildingautomation-
hvac/buildingautomation/building-automation-and-control-system-europe-desigo/management-
station/pages/managementstation.aspx; classtype:attempted-admin; sid:35909; rev:5;) 

 

 

 Saldırgan konumunun tespiti için GEO-IP veri tabanı oluşturulmuş ve geoIP.sql adındaki dosya ile 

AKEDAŞ’a teslim edilmiştir. 

 

Şekil5. İmza veri tabanı ekran görüntüsü 
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Şekil6. geoIP veri tabanı ekran görüntüsü 

 

 Saldırgan IP adresine göre enlem, boylam gibi konum bilgilerinin yanı sıra bulunduğu zaman dilimi 

gibi bilgilerin tespit edilmesi sağlandı. 

 

                        
Şekil7. GEOIP ile tespit edilen bilgiler 

 
 
4. İş Paketi: Sanal güvenlik açığı olan portallerin geliştirilmesi ve sanal makineler üzerinde çalışır hale 
getirilmesi 
4. iş paketinin sorumlusu danışman firma olan SafeTech’dir. İş paketi kapsamında 01.12.2020 – 31.05.2021 
döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

 Saldırgan aldatmaca için kullanılacak IEC 104 protokolü üzerinde network trafiği oluşturma modülüne 

başlanmıştır. 

 Hackle Honeypot(Web Application Honeypot) uygulaması web tarafında son kullanıcılara ve 

saldırganlara açık şekilde konumlandırılacak olan web uygulaması olarak geliştirilmiş bir honeypottur. 

Uygulama teknik tarafta python programlama diliyle konteynerleştirme ile uygulama çatısı 

oluşturulmuştur. Sistem logları oluştururken tasarım dökümanında belirtilen güvenlik açıklarını 
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destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Uygulama ek olarak çalışma süresince belirtilen güvenlik açıkları 

dışında karşılaşılabilecek güvenlik açıklarını dahil edilebilecek altyapı oluşturulmaya çalışıldı.  

 

Hackle Honeypot parse edilen veri tipi: 
event_time 
Even Time 
Örnek: Çarşamba May 12 21:22:47.978339 2020 

 
log_level 
Log Severity Level 
Örnek: error 

 
src_ip 
Client IP Address 
Örnek: 192.168.30.100 
alert_message 
Alert Message 

 
Alert Message alanından parse edilen veri tipi: 
attack_type: SCANNER-DETECTION 
rule_id: 91 
alert_msg: Found User-Agent associated with security scanner 
matched_data: Matched Data: zgrab found within REQUEST_HEADERS:User-Agent: mozilla/5.0 
zgrab/0.x 
user_agent: mozilla/5.0 zgrab/0.x 
dst_host: honeypot.akedas.com.tr 
request_uri: / 
referer 

 

 Scada Honeypot(IEC104 Protocol Honeypot) uygulaması IEC104 protokolü üzerinden gelen trafiği 

loglayan honeypottur. Uygulama teknik tarafta python programlama diliyle konteynerleştirme ile 

uygulama çatısı oluşturulmuştur. IEC104 protokol logları postgesql veritabanında saklanmaktadır. 

 

Scada Honeypot log parse edilen veri tipi: 

row.id 

Benzersiz satır numarası. 

tür:unique 

 

row.session 

Oturumdaki kullanıcı bilgisi. 

tür: uuid 

  

row.eventtime 

Bağlantı yapılan zaman. 

tür: timestamp 

  

row.src_ip 

Kaynak IP adresi. 

tür: keyword 
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row.src_port 

Kaynak port. 

tür: keyword 

 

row.dst_ip 

Hedef IP adres. 

tür: keyword 

 

row.dst_port 

Hedef port. 

tür: keyword 

 

row.protokol 

Protokol. 

tür: keyword 

örnek: IEC104 

 

row.event_type 

Bağlantı tipi. 

tür: keyword 

 

row.request 

İstek parametresi. 

tür: keyword 

 

row.response 

İstek yanıtı. 

tür: keyword 

 

IEC 104 log örneği: 

balkupu_db=# SELECT * FROM events; 
 id |               session                |         eventtime          |   src_ip   |  
src_port |   dst_ip   | dst_port | protocol |   event_type   | request | response  
----+--------------------------------------+----------------------------+------------+- 
---------+------------+----------+----------+----------------+---------+---------- 
1 | a284f811-e2fc-4431-96bf-a8692896f30e | 2021-05-19 10:56:45.391411 | 172.19.0.1 |  
50090    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
 2 | 2d19ec53-f1c2-4011-9c04-233b0d651826 | 2021-05-19 12:41:01.331673 | 172.19.0.1 |  
50192    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
3 | 282c1f91-393f-404b-aa40-cca684d194c3 | 2021-05-19 12:41:55.939097 | 172.19.0.1 |  
50196    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
4 | 1b462689-6b0f-4a76-ac41-07fbf2606b1a | 2021-05-19 12:43:11.424252 | 172.19.0.1 |  
50200    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
5 | 1b462689-6b0f-4a76-ac41-07fbf2606b1a | 2021-05-19 12:43:22.724374 | 172.19.0.1 |  
50200    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
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6 | 1b462689-6b0f-4a76-ac41-07fbf2606b1a | 2021-05-19 12:43:31.596443 | 172.19.0.1 |  
50200    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
7 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:44:18.185956 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
8 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:44:23.718999 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
9 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:44:29.86194  | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
10 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:44:33.506493 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
11 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:44:37.106023 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 

 
12 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:44:41.364445 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
13 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:44:44.616024 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
14 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:44:48.311908 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
15 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:44:52.920714 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
16 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:44:57.331792 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
17 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:45:00.507091 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
18 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:45:04.762741 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
19 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:45:27.641099 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
20 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:45:31.010637 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
21 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:45:35.621205 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
22 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:45:39.577649 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
23 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:45:44.031128 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
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24 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:45:48.953571 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
25 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:45:53.186129 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
 
26 | 691dc1d9-b5bf-4556-aeb1-5ac17a1f1e63 | 2021-05-19 12:45:56.983839 | 172.19.0.1 |  
50212    | 172.19.0.3 | 2404     | IEC104   | NEW_CONNECTION | None    | None 
(26 rows) 

 

5. İş Paketi: Tuzaklı sistemlerden toplanan logların toplanması ve ayrıştırılması 

5. iş paketinin sorumlusu danışman firma olan SafeTech’dir. İş paketi kapsamında 01.12.2020 – 31.05.2021 

döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Sanal sistemden alınabilecek logların toplanması ve iletilmesi analizi yapılmıştır. Toplanan logların 

anlık olarak gönderim teknikleri belirlenmiştir. 

o Scada Bal Küpü (IEC104 logs) 

o Hackle(Web Application Honeypot) 

o Sistem logları 

o Auditd log 

o Konteyner logları 

 

Auditd log parse edilen veri tipi: 

user.terminal 

Kullanıcının gözlemlenen etkinliği gerçekleştirdiği terminal veya tty cihazı. 

tür: keyword 

 

user.audit.id 

Kullanıcının bir veya daha fazla benzersiz tanımlayıcısı. 

tür: keyword 

 

user.audit.name 

Kullanıcının kısa adı veya girişi. 

tür: keyword 

örnek: burak 

 

user.audit.group.id 

Sistemdeki/platformdaki grup için benzersiz tanımlayıcı. 

tür: keyword 

 

user.audit.group.name 

Grubun adı. 

tür: keyword 

 

user.filesystem.id 

Kullanıcının bir veya daha fazla benzersiz tanımlayıcısı. 

tür: keyword 
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user.filesystem.name 

Kullanıcının kısa adı veya girişi. 

tür: keyword 

örnek: burak 

 

user.filesystem.group.id 

Sistemdeki/platformdaki grup için benzersiz tanımlayıcı. 

tür: keyword 

 

user.filesystem.group.name 

Grubun adı. 

tür: keyword 

 

user.owner.id 

Kullanıcının bir veya daha fazla benzersiz tanımlayıcısı. 

tür: keyword 

 

user.owner.name 

Kullanıcının kısa adı veya girişi. 

tür: keyword 

örnek: burak 

 

user.owner.group.id 

Sistemdeki/platformdaki grup için benzersiz tanımlayıcı. 

tür: keyword 

 

user.owner.group.name 

Grubun adı. 

tür: keyword 

 

user.saved.id 

Kullanıcının bir veya daha fazla benzersiz tanımlayıcısı. 

tür: keyword 

 

user.saved.name 

Kullanıcının kısa adı veya girişi. 

tür: keyword 

örnek: burak 

 

user.saved.group.id 

Sistemdeki/platformdaki grup için benzersiz tanımlayıcı. 

tür: keyword 

 

user.saved.group.name 

Grubun adı. 

tür: keyword 
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Sistem log parse edilen veri tipi: 

system.auth.timestamp 
type: alias 
alias: @timestamp 

system.auth.hostname 
type: alias 
alias: host.hostname 

system.auth.program 
type: alias 
alias: process.name 

system.auth.pid 
type: alias 
alias: process.pid 

system.auth.message 
type: alias 
alias: mesaj 

system.auth.user 
type: alias 
alias: user.name 

system.auth.ssh.method 
SSH kimlik doğrulama yöntemi. "Password" veya "publickey" olabilir. 
system.auth.ssh.signature 
İstemci genel anahtarının imzası. 

system.auth.ssh.dropped_ip 
Açık olan ve hemen bırakılan SSH bağlantılarından gelen istemci IP'si. 
tür: ip 
system.auth.ssh.event 
Günlüklerde bulunan SSH olayı (Kabul Edildi, Geçersiz, Başarısız, vb.) 
örnek: Kabul edildi 

system.auth.ssh.ip 
type: alias 
alias: source.ip 
 

system.auth.ssh.port 
type: alias 
alias: source.port 
 
system.auth.ssh.geoip.continent_name 
type: alias 
alias: source.geo.continent_name 
 

system.auth.ssh.geoip.country_iso_code 
type: alias 
alias: source.geo.country_iso_code 
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system.auth.ssh.geoip.location 
type: alias 
alias: source.geo.location 
 
system.auth.ssh.geoip.region_name 
type: alias 
alias: source.geo.region_name 
 
system.auth.ssh.geoip.city_name 
type: alias 
alias: source.geo.city_name 
 
system.auth.ssh.geoip.region_iso_code 
type: alias 
alias: source.geo.region_iso_code 

 

6. İş Paketi: Merkezi bal küpünün ön yüzünün kodlanması ve gerekli servislerin geliştirilmesi 

6. iş paketinin sorumlusu danışman firma olan SafeTech’dir. İş paketi kapsamında 01.12.2020 – 31.05.2021 

döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

• Kullanıcı ön yüzünde aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır. 

Genel görünüm (Ana Sayfa): Saldırıların anlık olarak nereden gerçekleştiğini gösteren bir harita 
eklenmiştir.  4 farklı başlık altında en çok saldırı yapılan kaynağa ve saldırı alan hedefe ait veriler ayrıca 
belirtilmiştir. 
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Saldırının kaçta gerçekleştiği, hangi alarmı tetiklediği, kaynak ve hedef bilgilerinin yanında kullanılan 
protokol ve alarm sınıfı gibi bilgilerin görüntüleneceği tablo eklenmiştir. 
 

 
 
 
 
Saldırı analiz arayüzü: Sisteme gelen saldırıların tarih ve sıklığına bağlı olarak bir grafik oluşturulmuştur. 
Bu grafikte hangi saldırı türünün de kullanıldığı gösterilmiştir. 
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En çok denenen zafiyet ve kullanıcı adı, parola gibi bilgiler de alt kısımda ayrıca gösterilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
Kullanıcı yönetimi arayüzü: Sistemde kayıtlı kullanıcıların ve bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır. 
Bu sayfa üzerinden görüntülenen kullanıcılar üzerinde değişiklik, silme gibi işlemler 
gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca yeni kullanıcı ekleme kısmına da bu sayfa üzerinden 
ulaşılabilmektedir. 
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Kullanıcı ekleme 
 

 
 

 
 
Kullanıcı düzenleme    
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Yetkilendirme arayüzü: Sistemde kayıtlı olan kullanıcılar ve yetkileri listelenmiştir. Bu yetkilerin 
düzenlenmesi, yeni bir kullanıcıya yetki atanması işlemleri bu sayfadan yapılabilmektedir. 
 

 
 

 
Yetki düzenleme kısmında ilgili kullanıcının yetkisi değiştirilebiliyor. 
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Yetki tanımlama seçildiğinde ise yeni bir kullanıcıya yetki atanabiliyor. 
 

 
 

 
 
Kural işlemleri arayüzü: Sisteme tanımlı olan kurallara gelen hit sıklıklarını saat bilgisine göre gösteren 
bir grafik yapılmıştır.  Kuralları export etmek için ayrıca bir buton tasarlanmıştır. Kural ekleme butonu 
için tasarımlar devam etmektedir. 
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Hit alan kurala ait IP, port, protokol ve action gibi kısımları grafik altında tablo olarak gösterilmiştir. 
Aynı ekran üzerinden kural ekleme, düzenleme, silme ve export işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. 
 

 
 

 

7. İş Paketi: Saldırı analizi ve saldırgan profili yorumlama modülünün geliştirilmesi 

7. iş paketinin sorumlusu danışman firma olan SafeTech’dir. İş paketi kapsamında 01.12.2020 – 31.05.2021 

döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

 Saldırı Analiz modülüyle sistemden toplanan log tiplerinin analiz çalışmalarına başlanmıştır. Mitre 

Att&ck framework ile TTP eşleştirme için modül geliştirmeleri yapılmaktadır. Saldırgan profili için 

Mitre Att&ck framework grup eşleştirmeleri dışında uygulama arayüzünde etiket ile eşleştirmesi 

planlanmaktadır. 

8. İş Paketi: AKEDAŞ bünyesinde bulunan diğer güvenlik ürünlerine SCADA balküpünü entegrasyonun 

yapılması  

8. iş paketinin sorumlusu danışman firma olan SafeTech’dir. İş paketi kapsamında 01.12.2020 – 31.05.2021 

döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

 Sistemin Akedaş ağında diğer güvenlik ürünlerine entegrasyonu için topoloji önerileri sunulmuştur. 

Sistemin kurulumu için sunucu temini edilmiştir. 

D.Sonuç ve Değerlendirme: 

D.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

İlgili dönem için AR-GE Projesi kapsamındaki iş paketlerinde proje toplam süresini bu ara rapor dönemini 

etkileyecek sapma yaşanmamıştır. 

 


