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 DOS (Denial of Service), sistemleri çalışamaz hale 
getirmek için yapılan saldırı tipidir. 

 DDOS (Distrubuted Denial of Service), DOS 
saldırısının yüzlerce, binlerce farklı sistemlerden 
yapılmasıdır. Genelde spoof edilmiş ip adresleri 
ve zombiler kullanılarak bu saldırılar 
gerçekleştirilir. 

 DDoS yani Distributed Denial of Service (Dağıtık 
Hizmet Engelleme) saldırıları, DoS (Denial of 
Service), yani tek bir kaynaktan hedefe doğru 
saldırı yapılması şeklinde ortaya çıkan bu saldırı 
türü, zamanla şiddetinin arttırılması için çok 
sayıda kaynaktan tek hedefe yapılan saldırı 
şekline dönüşmüştür. 
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 Zombi çeşitli 
zafiyetlerden 
faydalanılarak 
sistemlerine sızılmış ve 
arka kapı 

 yerleştirilmiş sistemler 
ile saldırı 
gerçekleştirilir. 
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 roBOTNETwork yani zombilerden oluşan, 
internette büyük kayıplara neden olan, kötü 
amaçlı kişilerin genelde kullandığı ve 
bilişimde en büyük suç teşkil eden saldırı 
tipidir. İnternet üzerinden BotNet satışı 
yapılmaktadır, fakat almak ve satmak büyük 
cezalara neden olur. 
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 Bilgisayarınız alışılmadık derecede yavaş, 
kilitleniyor veya komutlara yanıt vermeyi sıklıkla 
durduruyor ise, 

 Ağınız veya internet bağlantınız olağandışı 
derecede yavaş ise, 

 İnternet'i kullanmadığınızda bilinmeyen bir ağ 
etkinliği var ise, 

 Bilgisayarınız bazı veya herhangi bir web sitesine 
erişemiyor ise[Karşı Tarafın Güvenlik Tarafından 
Engellenmekteyiz,İlerideki Konularda 
Değinilecektir] 

  Güvenlik duvarı sizi internete erişmeye çalışan 
bilinmeyen programlara veya işlemlere bildirir. 
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Bu tür saldırılar büyük IP paketlerinin parçalara 
bölünmesi sistemini kullanır. 

 Parçalanan IP paketi bir paket ile alıcı sisteme 
paketin parçalarını belirtir. 

  

Teardrop saldırılarında saldırganlar bu parçalanmayı 
karıştıran offset değeri (overlapped, oversized) 
üreterek alıcı sistemi bozmayı amaçlar. 

  

Fragment Offset değeri eğer bir datagram 
parçalanmışsa, ilgili parçanın 

 bütündeki yerini gösterir. 
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 SYN akışı saldırısında 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 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 
kurulmuş olur. Eğer saldırgan sunucu üzerinde yeteri kadar yarım açık bağlantı 
kurabilirse kaynakları tükeneceği için sunucu kendisine gelen legal isteklere cevap 
veremeyecektir. 
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 SlowHTTP saldırıları için yazılmış araçlar vardır. 
Bu araçlar kısmi HTTP istekleri gönderir. İstekleri 
yavaşlatarak HTTP sunucusunu servis dışı 
bırakacak yeterli kaynağı ele geçirmeyi amaçlar. 

 Buradaki zafiyet HTTP protokolünde sunucunun 
bir isteği işlemesi için tamamını alması 
gereksiniminden kaynaklanır. Eğer HTTP isteği 
tam değilse veya transfer hızı çok yavaşsa sunucu 
verinin geri kalanını beklemek için kaynaklarını 
meşgul durumda tutar. 

 Çok fazla kaynak meşgul durumda olduğunda 
servis hizmet dışı kalabilir. 
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 Bu saldırı türü de yine web sunucu çalışan 
sistemlere yönelik yapılan bir saldırıdır. 

 Saldırgan makinenin, çok az hat kullanarak hedef 
makinenin cevap veremez hale gelmesine imkân 
tanımaktadır. Burada saldırgan makine hedef 
sisteme çok fazla bağlantı kurar. Kurduğu 
bağlantılar üzerinden paketleri çok seyrek bir 
şekilde gönderir ve böylece bağlantının kopması 
engellenir. 

 Kapanmayan ve boşa çıkmayan bu bağlantılar 
nedeniyle hedef sunucu 

 yorulur ve cevap veremez hale gelir. 
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• TTL süresi dolduğu zaman paketin sahibine bildirim 
yapma, 

• Herhangi bir durumda yok edilen paket hakkında 
geribildirim sağlama, 

• Hata oluşumlarında geribildirim sağlama, 

• Paket başka bir yoldan gideceği zaman geribildirim 
sağlama, 

 

 gibi görevleri üstlenen protokoldür.  
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Tip alanı: Burada mesajın tipi tanımlanır. 

 
Kod alanı: Burada ağdan kaynaklanan hata veya durum 

bilgisi tipi tanımlanır. 
 

Toplamsal-hata (checksum) alanı: ICMP mesajının 16-bit 
lik 1’e tümleyenini hesaplar. 

 
Parametreler: Parametlerin daha uzun halinin 

belirlenmesinde kullanılır. 
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 İp paketleri hedefe gönderildikten sonra 
hedefe varana kadar çeşitli ağ cihazları 
üzerinden geçerler, ip paketinin hedefe 
varana kadar üzerinden geçtiği ağ cihazlarını 
görmemizi sağlayarak, ip paketinin takibine 
imkan sağlayan bir bilgisayar programıdır. 
 

 Windows’da Tracert komutu, paketlerinizi 
bilgisayarınızdan hedefe göndermede 
kullanılan IP yönlendiricileri serisini ve her 
atlamada bunun için geçen süreyi görüntüler.  
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http://ag.nedir.com/
http://bilgisayar.nedir.com/


 -d; Yönledirici adları çözülmeye  

çalışılmaz. 

 -h; Hedefi aramak için kullanılacak  

geçit sayısı.[default 30] 

-j; Computer-list'teki kaybolan  
yönlendirmeyi belirtir. 

-w; Her geridönüş paketi için  

'timeout' ile belirlenen milisaniye  

kadar bekler. 

-4; İPv4 kullanmaya zorlama. 
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• Ping asıl olarak iki makine arasındaki haberleşme 
süresini ms(milisaniye) cinsinden verir. 

 
• Bir pakedin karşıya ulaşma süresi denilebilir. 
 
• Aynı zamanda paketteki kayıp oranında kontrolünü 

yapar. 
 
• Bu paketler ICMP paketleridir. 
 
• Haliyle iki cihazın aynı ağ üzerinde 

bulundurulmaları gerekir. 
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1 MiliSaniye=10-3Saniye 
 
Örnek: 
ping:1000 
 

[1000 milisaniye=1saniye] 
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32 bytelik 4 pakedin 4’ü de gitti ve hiçbiri kaybolmadı 

Paketlerimiz ortalama olarak 222ms yani  0.22 sn civarında gitti. 

Not: Paketler en fazla 65500 bytee olabilirler. 
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 6550 byte yani 6,396484375 MB’lik 4 paket firat.edu.tr’ye 
yollanmıştır ve en fazla bekleme süresi olarak 800000 ms verilmiştir 
uzun bir süre beklenmesine rağmen cevap dönmemiştir ve sonunda 
request timed out yani istek zamanı aştıyla karşılaşılmıştır. 
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 Gönderilen paketin boyutu 655 yapılıp tekrar 
denenirse: 

 

655 byte’lık paketlerimiz ortalama olarak 168 ms  

yani 0.16 sn civarında gitti. 
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 (GENEVA)Yaşıyomusun DallasNetwork(a 
süresi)DALLAS 

 DALLAS(YAŞIYORUM GENEVA) Network(a 
süresi) GENEVA 

 PİNG=a süresi+b süresi 
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 Flood saldırıları, yoğun trafik oluşturarak, 
hedef alınan sistemin kullanılırlığını, geçici 
olarak düşürmeyi veya durdurmayı hedefler.  

 Bu nedenle flood saldırıları, DOS(Denial of 
Service) olarak isimlendirilir.  

 BotNet kullanarak birçok makineden DOS 
saldırısı gerçekleştirdiğinizde de, saldırı, 
DDOS(Distributed Denial of Service) adını 
almış oluyor. 
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 LOIC, 

 XOIC 

 Hulk, 

 DDOSIM 

 PyLoris  

 

gibi birçok free tool bulunabilir.  
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 LOİC Arayüzü şu şekildedir: 
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 Görüldüğü gibi 4 pakette ulaşmıştır 
ve ortalama olarak 693ms yani 0.63 
sn sürmüştür. 
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 Görüldüğü gibi cevap alınması 2 sn gibi ciddi 
bir zamana karşılık gelmektedir ve paketlerin 
en az %25’i kaybolmuştur. 

 Kamera üzerinden takip yapıldığında zaman 
bölümünde gecikmeler kamerada donmalar 
v.s. gözlenmiştir yani sistem gerçektende geç 
cevap vermektedir.  
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 BotNet’ler ile DDOS yapmıyorsanız, 
network trafiği monitor edilen sisteme 
yapacağınız DOS saldırılarında yakalanma 
ihtimaliniz %100’dür. 

  Wireshark paket trafiğine baktığınızda 
TCP/UDP protokollerinin headerlarında IP 
bilgisi taşınmaktadır. UDP saldırısında, 
source IP, firewall loglarında açıkca 
görünmektedir. 
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 Bu saldırı, ICMP (Internet Control Message 
Protocol) protokolünü hedef almaktadır. Bu 
sistemin özelliği, saldırının birden çok noktadan 
yapılması durumunda başarılı sonuç vermesidir. 

  Aksi takdirde çok bir etkisi olmayacaktır. 

  Bu saldırılar özellikle Linux üzerinden 
yapıldığında başarılı sonuçlar vermektedir ve 
saldırı için bazı özel komutlar kullanılmaktadır. 
Örnek olarak “ping –s ip” komutuyla 64 kb’lık 
paketler gönderilebilmektedir. 

Baybarshan EKİZ 



Baybarshan EKİZ 



Baybarshan EKİZ 



Smurf Saldırıları 

Ping Flood 

Ping of Death 
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 Smurf attackta, hacker kurbanı  birçok “çöp” 
paketi ile tıkar, kurbanin bant genişliği 
kullanılır. 

 Bir smurf attackta, hackerlar sıkça kullanılan 
bir Internet servisini sömürürler-ping(Internet 
Control Message Protocol). Ping edilen 
network, saldırı hedefi değildir.  

 Bir smurf attackte, hackerlar ping 
isteklerindeki geri dönüş adreslerini 
değiştirirler, böylece bu cevap paketleri 
kendilerine değil de hedeflenen adrese gider.  

Baybarshan EKİZ 



 Hem hedefe saldırır, hem de ping request 
üzerinde kendi adresi bulunmadığı için 
yakalanmaktan kendini korur. 

 

Baybarshan EKİZ 



 Ping istekleri aralıksız bir şekilde networkün 
“directed broadcast” adresine yollanır. Bu adres, 
geriye, networke bağlı her bilgisayara ping 
isteklerini yollar-ki bu da birkaç yüz belki de 
daha fazla bilgisayar eder. Yani bir ağdaki tüm 
bilgisayarlar işleme karışmış olur. 

 Bu birkaç yüzden fazla bilgisayarın herbiri ping 
isteğine cevap yollar. Bilgisayarlar, cevap 
paketlerini, ping isteğinin üzerinde adresi yazan 
hedefe yollar. Bunlar hackera gönderilmez çünkü 
o, önceden ping isteğindeki adresi değiştirmiştir. 
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 Bu yöntemin mantığı şöyle çalışır: ICMP 
protokolü ağda bilgisayarların hata 
mesajlarını birbirlerine göndermesini yada 
'Ping' gibi basit işlemlerin yapılmasını sağlar. 
ICMP spesifikasyonunda, IMCP Echo 
request'lerin data kısmı 216 ile 65,536 byte 
arasında olmak zorundadır. 

  Eğer bu veri sınırlarının dışına taşmış bir 
paket kurban sisteme yollanırsa işletim 
sistemi böyle bir şey beklemediği için 
çalışamaz duruma gelecektir. 
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 Bir saldırgan hedef aldığı bir makineye büyük 
ping paketleri gönderir. Birçok işletim sistemi 
gelen bu maksimum derecede paketleri 
anlayamaz, cevap vermez duruma gelir ve 
işletim sistemi ya ağdan düşer ya da çöker. 
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 Bant genişliği yüksek internet çıkışı olan 
şirketlerde calişan kişiler tarafından icad edilen 
saldiri çeşididir. 

 ICMP ping paketlerinin boyu degişken 
olabildiğinden karşı tarafa sürekli büyük 
ebatlarda (64kB gibi) arka arkaya ping paketleri 
atılır. bir süre sonra karşı taraf hiç bir şey 
yapamaz hale gelir ve baglantisi kullanilmaz hale 
gelir ya da kopar. 
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 Paket çok yüksek boyutta gönderildiği 
takdirde parçalı olarak yollanılabiliyor.Bu 
durumda karşı bilgisayarda Buffer overflow 
durumu oluşabilir.Yani bellek şişmesi oluşur. 

 

 Son zamanlarda ise yamalarla Buffer 
Overflow’un önüne geçilmeye çalışılmıştır. 
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Cihazlarda gelen İCMP 
paketlerinin denetimi yapılarak 
İCMP flood’lar engellenebilir. 
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 Gelen paketlerin boyut sınırlandırması 
yapılabilir. 

 
 Süre aralığı verilip gelen paketlerin sayısı ve 

boyutu kısıtlanabilir.Mesela 1 sn’de toplam 
100 Byte’lik paket kabul et gibi… 
 

 Güvenlik duvarı yapılandırmalarında IPS ile 
tehlikeli görülen paketlerin tespiti  yapılabilir 
yada daha yüksek güvenlik için ve IDS ile direk 
olarak paketleri ve paketlerin geldiği adresler 
engellenebilir. 
 

Baybarshan EKİZ 



 Fakat en temel mantık gönderim 
sıklığına ve paket boyutuna göre 
paketleri filtreleyen bir Güvenlik 
Duvarı yapılandırması 
oluşturmaktır. 
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 Saniyede kaç pakete izin verildiği, 

 Paket gönderilen adresin tehlikeli bulunması 
halinde kaç saniye bloklanıcağı(IDS)  

 Artık boyut sınırlandırması ortalama 100 Byte 
olarak kabul edildiğinden dolayı bu tip 
yapılandırmaları sunan sistemlerde defaut 
kabul edilir. 

 Bu denetimlerin hangi kaynaklara karşı 
uygulanılcağı  

yapılandırma ayarlarında ayarlanabilir. 
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Son madde olan denetimlerin hangi kaynaklara karşı uygulanıcağı 

ayarı örnekte  

‘any’ şeçeneğiyle yani sınırları aşan herkese block’lama karşı 

yapıldığını görüyoruz. 

 ICPM aracılığıyla yapılan DDoS veya DoS ataklarına karşı alınan 

bu önlemin ülkeler 

 arasında siyasi sebeplerden dolayı uygulandığı örnekler de 

mevcuttur. 
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 Bu genelde pek olası olmasa da ender uygulanabilir bir 
yöntemdir. Kaynak IP adresleri ya da IP aralıkları tespit 
edilebilirse, bu adresler için yazılacak bir güvenlik duvarı 
kuralı ile trafik engellenebilir. Tipik bir kara liste oluşturma 
yöntemidir. Engeller içeri ve dışarı yönlü olabilir. 
 

 Bu yöntemde belirli kaynak IP adres aralıklarından gelen 
istekler haricindekiler engellenecektir. Burada kullanılan 
kaynak IP adresleri genellikle bölgesel veya ülkesel olarak 
lokasyona bağlı 

   seçilmektedir. 
 

 İnternet üzerinde ülkelere ait IP bloklarını ücretsiz dağıtan 
çeşitli servisler vardır. İnternet arama motorları üzerinden 
yapılacak “country ip blocks” araması sonucunda gelen 
kaynaklardan alınacak IP blokları beyaz/kara liste 
oluşturmakta kullanılabilir. 
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 Yapılan saldırı analiz edilip trafiğin içerisinde 
belli bir imza tespit edilebilirse, bu imza, hedef 
sisteminn önünde bulunan bir IPS cihazı üzerinde 
tanımlanarak engellenebilir. 

 IPS sistemleri genel olarak imza tabanlı 
olduğundan, yazılabilecek bir imzayı içeren trafik 
engellenebilir. IPS sistemlerinin verimli 
çalışabilmesi için imza veritabanlarının güncel 
tutulması gereklidir. 

 Ayrıca IPS sistemi seçilirken, bulunulan 
coğrafyadaki yaygın saldırılara karşı 

 verdiği destek göz önünde bulundurulmalıdır. 
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 Güvenlik Duvarı(Firewall ) - Paket METADATA 
bilgilerini analiz eden ve protokol türüne, kaynak 
adresine, hedef adrese, kaynak bağlantı noktasına ve 
/ veya hedef bağlantı noktasına dayanan ilkelere 
dayalı işlem yapan bir aygıt veya uygulama veya 
cihazdır. 
 

 IDS : Intrusion Detection Systems : Kötü niyetli ağ 
hareket ve bağlantılarının testipi için kullanılan 
sistem. Amacı tanımlama ve loglamadır. 
 

 IPS : Intrusion Prevention Systems : Kötü niyetli ağ 
hareket ve bağlantılarının önlenmesi için kullanılan 
sistem. Amacı kötü niyetli ağ hareketlerinin 
önlenmesidir. 
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 McAfee M-8000 
 Juniper IDP 800 
 Juniper IDP 250 
 IBM ISS Proventia NIPS GX6116 
 SecureSoft Absolute NP5G 
 TippingPoint UnityOne-1200 V1.4 
 Top Layer IPS 5500 V3.3 
 McAfee IntruShield 4010 
 ISS Proventia NIPS GX5108 
 ISS Proventia NIPS GX4004 
 SecureWorks iSensor 850 
 Cisco IPS-4255 
 Juniper IDP 600F 
 Cisco IPS-4240 
 Broadweb NetKeeper NK-3256T v3.6 
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 Smurf 
ICMP paketlerindeki kaynak adresi değiştirir. 
ICMP paketlerini zombilere gönderir. 
Zombiler paketleri hedefe yollar. 
Hedef kendisinin göndermediği bir sürü cevap mesajları alarak 
şişer. 

 Fraggle 
Smurf ile aynı mantıkta çalışır fakat ICMP yerine UDP paketlerini 
7 ve 19 nolu portlara gönderir. 

 Ping Flood 
Direk hedefe yöneltilen sonsuz sayıdaki ICMP paketleridir. 
(Gönderilecek paket sayısı belirlenebilir) 

 Ping-of-Death 
Çok büyük boyuttaki (genelde 65,536 dan daha büyük) ICMP 
paketleri direk olarak hedefe gönderilir. 
Paketin büyüklüğüne göre sistemin donmasına, çökmesine yada 
reset atmasına sebep olabilir. 
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 SYN Flood 
TCP’nin 3 yollu handshake açığını kullanır. 
Kaynak (Saldıran) SYN paketlerini hedefe gönderir. (1. el sıkışma) 
Hedef SYN paketine SYN ACK olarak cevap verir. (2. el sıkışma) 
Kaynak gelen pakete cevap vermeden yeni bir SYN paketi yollar 
ve hedef sürekli cevap bekler konumda kalır. 

 Land Attack 
Kaynak ve Hedef adresi değiştirilmiş paketlerdir. 
Paket içerisindeki kaynak ve hedef gönderilecek hedef adresidir. 
Paket hedefe ulaştığında hedef kendi paketini sürekli 
cevaplayarak çöker. 

 TearDrop 
Parçalanmış UDP paketleri bozuk ofsetler ile hedefe gönderilir. 
Hedef paketleri tekrar birleştirmeye çalıştığında bozuk veya 
hatalı bir paket üretmiş olur ve sistem çöker. 

 Dns Poisioning 
Yanlış DNS bilgileri Birincil DNS suncuya tanıtılır. 
Tüm istekler değiştirilmiş DNS sunucusuna yönlendirilir. 
 

Baybarshan EKİZ 



 ICMP’nin internet üzerindeki kullanıcıların 
haberleşmesinin kontrolünü sağlamak için 
oluşturulmuş olan ağlarında arasındaki 
paketlerin nerelere uğradığını ne kadar 
sürede ulaştığını ve ulaşmadıysa sorunun 
nerde olduğunun bulunmasına yardımcı olan 
bir kontrol mesajı yollama protokolü 
olmasının dışında kötü niyetli 
kullanımlarınında mümkündür. 

Baybarshan EKİZ 



 Bu kötü niyetli kullanımların şekliyse genel olarak 
yüksek miktarda PING veya Tranceroute paketleri 
yollayarak,Yüksek boyutlu mesaj paketleri 
yollayarak yada başka birilerinden geliyormuş 
gibi aynı anda birçok mesaj pakedi 
yollanabilmektedir. 
 

 ICMP’nin bu tip zafiyetlerine karşı gelen 
paketlerin sayısı ve boyutuyla ilgili güvenlik 
duvarı yapılandırması önemlidir.Aynı zamanda 
IPS ve IDS ayarlarıda yapılmadır.Aksi takdirde 
istenmeyen sonuçlarla karşılaşılarak sistemimizin 
kaynaklarını kötü niyetli kullanıcılara açmış 
oluruz. 
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