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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Ara Raporu 
Kabul edilmiş projelerden süresi 6 aydan fazla olanlar için projenin başlangıç tarihi (birden fazla dağıtım 

şirketi/paydaşın olduğu projelerde proje başlangıç tarihi sözleşme imza tarihidir) dikkate alınarak 6 aylık ara 

rapor bildirim sistemi üzerinden Kuruma sunulur. Ara Rapor projenin genel gidişi hakkında Kuruma bilgi 

vermek amacıyla hazırlanacak olup projenin genel değerlendirmesinde yararlanılacak dokümandır. Ancak ara 

raporun Kurumca kabul edilmesi o ana kadar yapılmış faaliyet ya da harcamaların kabul edildiği anlamı 

taşımayacaktır. Projelerle ilgili asıl değerlendirme sonuç raporu üzerinden Kurum tarafından hazırlanacak 

değerlendirme raporu ile yapılır. 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul # 32841861-110.05.99 Ar-Ge Komisyon Kararı 04/10/2017-45878 

Başvuru Sahibi: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:1 Başkent Kule 
Çukurambar Çankaya / ANKARA 

Proje Adı: Yeni Nesil Akıllı ve Güvenli Elektrik Dağıtım Şebekeleri Projesi  

Proje Bölgesi: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Ankara) 

Proje Süresi: 36 ay 

 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

Bu bölümde projenin başlangıcından itibaren yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlara yer verilir. 

Aşağıdaki bölümlerde detayı yer alacak bilgilere kısaca değinilir. Bu bölüm ara raporun yönetici özeti gibi de 

görülebilir. 

Securegrid projesi ile akıllı şebekelerde meydana gelen siber güvenlik saldırılarıyla mücadele etmek için büyük 

veri ve yapay zeka algoritmalarını kullanarak üretimde ve tüketimde meydana gelen tüm değişiklikleri, izinsiz 

girişleri, kayıp kaçağı tespit eden, aynı zamanda da dağıtık üreticilerin üretimini ve tüketicilerin taleplerini 

tahmin eden güvenli bir platform oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda proje 7 iş paketine bölünerek 

yönetilmeye başlanmış olup, 6. İş Paketine de başlanmıştır.  

 

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Projenin orijinal iş planı ve zaman takvimi ile gerçekleşen iş planı ve zaman takvimi karşılaştırılır. Olası 

sapmalar nedenleriyle açıklanır. Sapmaların “kritik yol” analizini etkilediği durumlarda yeni kritik yolun 

proje toplam süresini aşmadan nasıl oluşturulacağı kapsamlı olarak açıklanır. Proje toplam süresinin 

aşılma ihtimalinin olduğu durumlarla izlenecek adımlara ilişkin Kuruma ön bilgilendirme ve/veya süre 

uzatımı başvurusu yapılır. 

Proje 7 iş paketine bölünmüş olup, her paketin bitiş tarihleri belirlenmiştir. 2. İş paketi tamamlanmış 

olup 1. İş paketi, 3. İş paketi, 4. İş paketi ve 5. İş paketleri devam etmektedir ve6. İş paketine yeni 

başlanmıştır. Detaylı iş planı ve güncel durum aşağıda belirtildiği gibidir. 

 



 

Hizmete Özel 

 
2 

Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Ara Raporu Formu Versiyon 2.0 
 

 

B.3. İş Paketleri 

 

İş Paketi 1 Proje Yönetimi 

Proje yönetimi iş paketi kapsamında, projede bulunan tüm paydaşların olduğu bir proje başlangıç toplantısı 

yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu toplantıda proje zaman planı, proje kapsamında yapılması planlanan işlemler, 

proje iletişim planı değerlendirilmiş, proje ile ilgili paydaşların yapması gereken faaliyetler ve uygulamada 

karşılaşılacak eksiklikler netleştirilmiştir. Toplantı sonunda karşılaşılabilecek sorunlara karşı alternatif çözüm 

yolları üretilmesine yönelik görüş birliğine varılmıştır. Aynı kapsamda projenin Ulusal ve uluslararası proje 

ilerleme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yurt dışındaki konsorsiyum üyesi kurum ve kişiler tarafından Başkent 

EDAŞ tarafından proje demonstrasyon alanı olarak belirlenen ve gerekli protokolleri imzalanan Gazi 

Teknopark uygulama alanını görmek ve proje ilerleme toplantısı yapmak amacıyla Türkiye’ye ziyaret 

gerçekleşmiştir. Ayrıca ITEA3 projesi kapsamında yürütülmekte olan proje ile ilgili bir hakem değerlendirme 

sunumu yapılmıştır. Proje yönetimi iş planında belirlenen takvim doğrultusunda her hafta tüm paydaşların 

katılım sağladıkları proje ilerleme toplantıları telekonferans yoluyla düzenli olarak gerçekleştirilmiş ve bu 

toplantılara katılım sağlanmıştır. Proje kapsamında Türkiye konsorsiyumu ile birlikte çalışmaların yürütülmesi 

adına ayda 2 defa düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

İş Paketi 2 Senaryo Tanımlamaları ve Gereksinim Analizi 

Bu iş paketinin amacı geliştirilecek olan platform kapsamında mevcut teknoloji araştırmasının 

gerçekleştirilmesi, senaryoların tanımlanması ve gereksinim analizinin gerçekleştirilmesidir. İş paketi 

kapsamında çalışma yapılan faaliyetler maddeler halinde sıralanacak olursa; 

Yüksek Seviye Gereksinimler ve Mevcut Teknoloji Analizi: Bu faaliyet kapsamında geliştirilecek sistemin 

sağlaması gereken yüksek seviye temel işlevlerin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tanımlamalar ile 

sistemde kullanılacak senaryoların kapsamı belirlenmiş ve kapsama yönelik olarak mevcut teknolojik 

durumun analizi yapılmıştır. Burada, akıllı şebeke güvenliğinin bir sistem parametresi olarak ele alınması ve 

güvenlik gereksinimlerinin diğer sistem gereksinimleri ile etkileşimli bir şekilde tasarlanması 

gerçekleştirilmiştir. 
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Kullanım Durumları ve Uygulama Senaryolarının Tanımlanması: Bu faaliyet kapsamında bir önceki faaliyete 

paralel olarak, tanımlanan işlevler senaryolaştırılarak detaylandırılmış, ardından tanımlanan senaryolara 

ilişkin kullanım durumları ve akışlar belirlenmiştir. 

Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi: Bu faaliyet kapsamında tanımlanması yapılan uygulama senaryoları 

ve kulanım durumlarından yola çıkılarak, sistemin fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerinin 

belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Gerçekleştirilen bu faaliyetler sırasında, sistem kullanıcılarının belirlenmesi, yüksek seviyeli gereksinimlerin 

tanımlanması, mevcut pazar yapısının analizi, mevcut ürünlerin ve farklı ülkelerdeki uygulamaların analizi, 

Türkiye ve dünyadaki mevcut Ar-Ge çalışmalarının analizi, standartlar ve regülasyonların analizi, sistem 

gereksinimlerinin analizi, sistem güvenlik gereksinimlerinin analizi gibi hedeflenen çıktıların gerçekleştirilmesi 

sağlanmıştır. İş paketinin uygulama süreci içerisinde proje kapsamında uygulanacak ve üzerinde çalışılacak 

kullanım senaryoları tanımlanmıştır. Başkent EDAŞ’ın gereksinimlerine bağlı olarak sistemin uygulama 

senaryoları çıkartılmıştır ve sistem gereksinimleri belirlenmiştir. İspanya konsorsiyum partnerleri ve Türkiye 

konsorsiyum partnerleri ile Başkent EDAS önderliğinde Gazi Teknopark demonstrasyon sahasına saha keşfi 

ziyareti gerçekleştirilmiştir. Gazi Teknopark’ta kurulacak olan sistemde ölçümleri gerçekleştirmek için 

kullanılacak akıllı sayaçların sayısı ve yerleri belirlenerek çalışılması gereken senaryolar tanımlanmıştır. 

Senaryolar kapsamında “sub metering” metodu ile teknik ve teknik olmayan kayıpların tespit edilmesine 

karar verilmiştir. Sonuçta belirlenen yöntem ile üretim ve tüketim değerleri karşılaştırılarak kayıp kaçak tespiti 

yapılacaktır. 

İş Paketi 3 Akıllı Şebeke Mimarisinin Tasarımı ve Gerçeklenmesi 

Proje kapsamında geliştirilecek sistemin mimarisi tanımlanmıştır ve platform için yazılım geliştirme aşamasına 

başlanmıştır. Sistem mimarisi için oluşturulacak demonstrasyon alanı üzerinde farklı tüketim profiline sahip 

tüketicilerin bulunduğu bir alan planlanmıştır. Bu tüketicilere ait elektrik enerjisi tüketim verileri sayaçlar 

yardımıyla kayıt altına alınacaktır. Sayaçlardan elde edilecek veri DLMS (Device Language Message 

Specification) / COSEM (Companion Specification for Energy Metering) haberleşme protokolü yardımıyla bir 

veri toplayıcıda (Data Concentrator) toplanacaktır. Veri toplayıcı ile kontrol odası olarak tanımlanan odada 

bulunan server bilgisayar arasındaki haberleşmede ise G3-PLC (Power Line Carrier) protokolü kullanılacaktır. 

Bu protokole alternatif olarak RF teknolojisi ile veri iletimine yönelik uygulama gerçekleştirilmesi yapılacak 

çalışmalar arasındadır. Tüketicilere ait sayaçlardan elde edilen ve server bilgisayara iletilen verilerin 

oluşturulacak bir yazılımsal arayüz (Dashboard) yardımıyla izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanacaktır. 

Tasarlanan sistemin blok şeması Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1. Tasarlanan sistemin blok şeması 

Oluşturulacak sistemde kullanılacak sayaçların belirlenen teknik özelliklere sahip olması ve proje kapsamında 

istenilen verileri kaydederek veri toplayıcıya iletmesi amaçlanmaktadır.  

Genel teknik özellikleri belirlenen sayaçlardan tüketicilere ait enerji tüketim verileri, kullanıcı alışkanlıklarını 

tanımlamak üzerine yük profilleri, sayaçlar ile ilgili fiziki veya yazılımsal bir müdahalenin olup olmadığına 

ilişkin veriler ve sayaç aracılığı ile kayıt altına alınabilecek olay kayıtlarına ilişkin veriler veri toplayıcı (data 

concentrator) olarak adlandırılan birimde bir araya getirilerek kontrol odasına iletilmesi sağlanacaktır. Bu iki 

birim arasında DLMS/COSEM olarak adlandırılan haberleşme protokolü kullanılacaktır.  
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Elektrik sayaçları v.b. gibi akıllı ölçüm cihazlarının birlikte çalışabilirliği, verimliliği ve güvenliği sağlayan dünya 

çapında kabul gören standart olarak DLMS/COSEM öne çıkmaktadır. Günümüz enerji piyasası katılımcılarının 

ihtiyaçlarına, kullanılan enerji kaynaklarının verimli bir şekilde yönetimine ve tüketicilerin de sisteme dahil 

edilme gerekliliğinden hareketle sayaçlar entegre ölçüm, kontrol ve faturalandırma sisteminin bir parçası 

haline gelmiştir. Sayaç artık basit bir veri kayıt cihazı değil, haberleşme özellikleri kritik önemde bir cihaz 

olarak görülmektedir. Bu yaklaşımların sonucunda sayaçlar gibi veri ölçüm ve kayıt işlemi gerçekleştirecek 

birimler arasında mesaj iletimini ve haberleşmeyi sağlayan kurallar ve kalıplar bütününe ihtiyaç vardır.  

Kullanılan bu protokoller; veri, adres, kimlik doğrulama, hata tespiti ve düzeltmeyi içermeli ve mesaj formatını 

tanımlamalıdır. Farklı ihtiyaçları karşılamak için geliştirilen DLMS gibi birçok iletişim protokolleri mevcuttur. 

Tüm sistemin tek bir dashboard da takip edilmesi sağlanacağı için, bu dashboard altyapısının isterleri 

belirlenmiştir ve dashboard arayüz tasarımı gerçekleştirilme aşamasına gelinmiştir. Proje ile geliştirilecek olan 

dashboard ile oluşturulan sistemin bütün verisinin incelenebilmesi ve ortaya çıkacak anomali durumlarının, 

belirlenen hataların gözlenerek müdahale edilmesi, sistem haberleşme trafiğinin denetlenmesi ve alınan 

bütün verilerin kayıt altına alınması gibi özelliklere sahip olması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda oluşturulacak 

dashboard’un modüler bir yapıda olması sağlanacaktır. Tasarlanacak yazılımsal kontrol ekranına yönelik 

yapılan literatür araştırmasında belirtilen amaçlara yönelik olarak çalışan pekçok enerji üretim ve kontrol 

firmasının ticari ürünleri olduğu görülmüştür. Bu dashbord’lardan birkaçı Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2. Uygulamada kullanılan farklı dashboard mimarilerine ait görüntüler 

 

Şekilde görülen bazı mimarilerde verilerin ve raporlama ekranlarının ayrı birer modül olarak tasarlandığı, 

birkaçında ise elde edilen bütün verinin tek bir ekranda kullanıcıya gösterilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan dashboard’un yapısal olarak kullanıcı dostu olması, elde edilecek 

verileri en anlaşılır şekilde yansıtabilmesi ve oluşacak hata-anomali durumlarında kullanıcının hızlı gözlem ve 

kontrol yapabileceği bir yapıda olması için en uygun dashboard yapısının tasarlanması sağlanacaktır. 

Uygulamadaki diğer örneklerden farklı olarak tasarlanan sistemin coğrafi konum bilgileri, ağ trafiğinin verileri, 

sayaç tüketim ve sistem kontrol verilerinin oluşturulacak dashboard’a yansıtılması sağlanacaktır.  

   

Proje kapsamında tasarlanacak olan dashboard’ta bulunması gereken veri gurupları listelenecek olursa; 

 Tüketiciye ait konum bilgisi, 

 Tüketicinin abone numarası, sözleşme numarası v.b. bilgiler, 

 Tüketicinin aktif, reaktif tüketim bilgileri, 

 Tüketicinin sayaca sistem için belirlenen fiziksel müdahalelerden birini yapıp yapmadığı, 

 Tüketicinin belirlenen anlık fiyatlandırma üzerinden mali tüketim değerleri, 

 Aynı hat üzerinde belirlenen tüketici gurubunun toplam tüketim verileri, 

 Belirlenen hat üzerinde sistemin haberleşmesinin kontrolüne ilişkin bilgiler, 

 Şebekenin ve sisteme enerji akışını sağlayan en yakın trafo yada bağlantı noktasının bilgileri, 

 Sistemde belirlenecek anomali durumlarına ilişkin kontrol butonları, 

İstenilen bu teknik veriler yardımıyla oluşturulacak dashboard üzerinden hem tüketicinin bilgileri hemde 

sistemin verileri gözlenebilecek ve kayıt altına alınabilecektir. Hazırlanacak yazılımsal altyapı ile sistemde 

yönetici tarafından belirlenen kayıp-kaçak tespit durumları, kullanıcının fiziksel veya yazılımsal müdahalesi 

durumunda oluşacak hata sinyalleri, sistemin veri trafiğinin ve güvenliğinin kontrol edilmesine yönelik alt 

menüler ve elde edilen bütün verilerin grafiksel olarak da görüntülenebildiği ekran tasarımının 

geliştirilmesine katkı verilmiştir. Tasarım planlamaları gerçekleştirilen dashboard’a ait taslak giriş penceresi 

ve kullanıcı penceresi görüntüleri aşağıda Şekil 3. a ve b’de verilmiştir. Geliştirilen bu arayüzün projenin 

ilerleyen aşamalarında güncelleştirmeleri gerçekleştirilecektir. 
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Şekil 3.(a) Tasarlanan arayüze ait giriş penceresi 

 

Şekil 3.(b) Tasarlanan arayüze ait kullanıcı penceresi 
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İş Paketi 4 Akıllı Şebeke Sistemleri Güvenliği 
  
Bu iş paketi kapsamında güvenlik mimarisi tanımlanmıştır. Erişim yetkilendirme metodolojisi, sunucu 

haberleşmesi ve veri tabanı güvenliği için mimari tanımlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda detaylı bir literatür 

araştırması gerçekleştirilerek Şebeke güvenlik mimarisine yönelik uygulamalar incelenmiş, ulusal ve 

uluslararası standartlar ve standart belirleyici kuruluşların çalışmaları incelenmiştir. Konu ile ilgili National 

Institute of Standards and Technology (NIST) gibi uluslararası kuruluşların “NISTIR 7628” Akıllı Şebeke Siber 

Güvenlik mimarisi, “NISTIR 8204” Siber Güvenlik Çerçevesi Çevrimiçi Bilgilendirici Referansları (OLIR) olarak 

adlandırılan standart çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmalar ülkemizdeki kuruluşlar bazında incelendiğinde Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi kuruluşların Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke Ve Bilgi 

Güvenliği Yönetmeliği olarak adlandırılan yönetmelikleri mevcuttur. 

Bu iş paketi kapsamında siber güvenlik çerçevesine yönelik referanslarda bir sistemin güvenliğinin sağlanması 
için sistem mimarisinin sınıflandırılması gerçekleştirilmiş, mimarideki oluşabilecek bütün olayların bu 
hiyerarşik düzen aracılığı ile çözümlenmesi yönünde yazılımsal ve donanımsal uygulamalar planlanmasına 
katkı verilmiştir. Projenin uygulanması sırasında siber güvenlik yönünden sistem güvenlik mimarisinin 
oluşturulması sırasında aşağıda maddeler halinde belirtilen güvenlik açıklarına karşı alınması gereken 
tedbirler ve uygulama planları tanımlanmasına katkı verilmiştir.  
 

 Sistemin elektronik ortamda karşılaşabileceği tehdit ve sistemin kendinden kaynaklanacak zayıflıklar. 

 Tasarlanan ve uygulaması gerçekleştirilecek olan sistemin fiziksel yapısının karşılaşabileceği tehditler 
karşısındaki alınabilecek tedbirler. 

 Projenin esas çalışma alanı olan sistem bileşenleri arasındaki haberleşmede güvenliğin sağlanması ve 
sistemin tehditlerden amacıyla gerekli önlemleri alınmasına yönelik olarak kullanıcıların ağ 
bağlantıları ile ilgili alınacak tedbirler. 

 Sistemde istenmeyen bilgi işleme faaliyetlerinin önlenmesi ve bilgi güvenliği ihlal olaylarının 
tanımlanması amacıyla kritik sistemlerin izlenmesine yönelik tedbirler. 

 
Tanımlanan bu güvenlik mimarisi ve güvenlik tedbirlerine yönelik mimari planlamanın Gazi Teknopark 
mimarisine uygun şekilde uygulama çalışmalarına başlanmıştır.  
 
 
İş Paketi 5 Veri Analizi ve Büyük Veri Altyapısı  
 
Bu iş paketi kapsamında, veri analizi, öğrenme ve analiz algoritmalarının tanımlanması ve yazılım geliştirme 

çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Proje kapsamında iş paketi içerisinde gerçekleştirilen alt faaliyetler sıralanacak olursa; 

Algoritma Tanımlama: Bu faaliyetin amacı, geliştirilecek platformun veri analizi altyapısını oluşturacak olan 

büyük veri ve yapay zeka temelli analiz yöntemlerinin ve bu yöntemlere ilişkin algoritma bileşenlerinin 

tanımlanmasıdır. Hassas ve kişisel verilerin analizi sırasında güvenlik ve mahremiyet ihlallerinin önlenmesi 

amacıyla, gerekli görüldüğü takdir ve ölçüde mahremiyet korumalı teknikler üzerinde de çalışmalar 

yapılacaktır. 

Algoritmaların Uygulanması: Bu faaliyetin amacı, bir önceki faaliyet kapsamında tanımlaması yapılan yöntem 

ve algoritma bileşenlerinin yazılım geliştirme çalışmalarının yapılmasıdır.  

 

Algoritma tanımlama faaliyeti sırasında, büyük veri (Big Data) olgusunun tanımlaması, büyük verinin 

bileşenlerinin tanımlanması ve büyük verinin kullanım alanlarının incelemesi gerçekleştirilmiştir. Sonraki 

aşamada, akıllı şebekelerdeki veri kaynakları ve veri toplama teknikleri incelenerek büyük verinin akıllı 

şebekeler için uygulamaları incelenmiştir. Akıllı şebekelerde veri toplama ve analiz etmeye yönelik kullanılan 

algoritmalar sınıflandırılarak, sistem mimarisi iş paketi kapsamında belirlenen kıstaslar doğrultusunda en 
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uygun algoritma alt yapısının gerçeklenmesi sağlanmıştır. Algoritmanın yazılımsal olarak geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar diğer paydaşlar tarafından devam etmektedir.  

 
İş Paketi 6 Prototip Geliştirme ve Demonstrasyonlar 
  
Bu iş paketinin amacı proje kapsamında elde edilecek çıktıların tanımlanan senaryolar doğrultusunda 

demonstrasyonunun yapılması ve proje sonunda hedeflenen prototip çalışmaların oluşturulmasıdır. İş paketi 

kapsamında çalışma yapılması hedeflenen faaliyetler sıralanacak olursa; 

Demonstrasyonların Planlanması: Bu faaliyetin amacı proje sonunda elde edilmesi hedeflenen prototip 

ürünlere ilişkin demonstrasyon senaryolarının planlanması, demonstrasyon akışlarının belirlenmesidir. 

Test Planlama ve Doğrulama Çalışmaları: Bu faaliyetin amacı demonstrasyon çalışmalarının ve prototip 

çıktıların test senaryolarının oluşturulması, elde edilmesi hedeflenen parametrelerin tanımlanarak test 

planının oluşturulması ve doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. 

Prototip Geliştirme ve Demonstrasyon: Bu faaliyetin amacı, entegre sistem üzerinden demonstrasyon 

senaryolarının uygulanması, doğrulama çalışmaları sonunda elde edilecek sonuçlar doğrultusunda iyileştirme 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. 

Projenin belirtilen iş paketi kapsamında, oluşturulan akıllı şebeke yapısının belirlenen mimari kısıtlamalar ve 

siber güvenlik planlamaları doğrultusunda senaryoları oluşturulmaktadır. Oluşturulan senaryolarda sistem 

bileşenleri ve proje paydaşlarının talepleri ve uygulamada karşılaşılan gerçek zamanlı olaylar örnek 

alınmaktadır. Senaryoların planlaması tamamlandıktan sonraki aşamada demonstrasyon alanında bu 

senaryoların hem sanal hem de fiziksel olarak testlerinin gerçekleştirilmesi ve çıktıların değerlendirilmesi 

sağlanacaktır. Sonuçta test edilen senaryolar ile ortaya çıkarılacak siber güvenlik mimarisinin en iyileştirilmesi 

çalışması gerçekleştirilecektir. 

  
 

İş Paketi 7 Yaygınlaştırma ve Ticarileştirme  

Projenin bu iş paketi kapsamında Securegrid projesine ait web sitesi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu web sitesi 

sosyal medya üzerinden duyurulmuştur. Yaygınlaştırma ve ticarileştirme kapsamında projenin genel bir 

özetini ve amacını içeren yazılar hazırlanmıştır. Projeyi tanıtan yazılar Başkent EDAŞ ve konsorsiyum da 

bulunan diğer firmalar tarafından Linkedin üzerinde paylaşılmıştır. Projenin ilerleyen aşamalarında 

yaygınlaştırma ve ticarileştirme adına yapılacak aktiviteler planlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu dönem 

içerisinde gerçekleşen faaliyetleri tablo halinde verilmiştir.   

Çıktı İş Paketi 1 
Tahmini Bitiş 
Tarihi 

Durum 

-Proje konsorsiyum 
anlaşması 
 

Proje Yönetimi 
Ekim 2020 - 26 
Ay 

Devam Ediyor 

Çıktı İş Paketi 2 
Tahmini Bitiş 
Tarihi 

 

- Yüksek seviyeli 
gereksinim 
tanımlamaları ve iş 
modelleri  

Senaryo 
Tanımlamaları ve 
Gereksinim Analizi 

Ağustos 2018 - 7 
Ay 

TAMAM 
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-Kullanım durumları 
ve senaryoları 
dokümanı 
- Sistem 
gereksinimleri 
dokümanı 

Çıktı İş Paketi 3 
Tahmini Bitiş 
Tarihi 

 

-Sistem Mimarisi 
Tasarımı Dokümanı 

Akıllı Şebeke 
Mimarisinin 
Tasarımı ve 
Gerçeklenmesi  

Ağustos 2020 – 
21 Ay 

Devam Ediyor 

Çıktı İş Paketi 4 
Tahmini Bitiş 
Tarihi 

 

-Güvenlik Mimarisi 
Tasarımı Dokümanı 

Akıllı Şebeke 
Sistemleri 
Güvenliği  

Mayıs 2019 - 8 
Ay 

Devam Ediyor  

Çıktı İş Paketi 5 
Tahmini Bitiş 
Tarihi 

 

-Veri Analizi 
Algoritma 
Tanımlamaları 
Dokümanı 

 

Veri Analizleri ve 
Büyük Veri 
Altyapısı 

Aralık 2019 – 9 
Ay 

Devam Ediyor 

Çıktı İş Paketi 6 
Tahmini Bitiş 
Tarihi 

 

Çıktı 
Bulunmamaktadır 

Prototip 
Geliştirme ve 
Demonstrasyonlar 

Kasım 2020 - 14 
Ay 

Devam Ediyor 

Çıktı İş Paketi 7 
Tahmini Bitiş 
Tarihi 

 

-Yaygınlaştırma 
Faaliyetleri  
 

Yaygınlaştırma ve 
Ticarileştirme  

Ekim 2020 - 26 
Ay 

Devam Ediyor 

 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  

Proje takviminde, görevlerinde ya da çıktılarında yaşanan tüm sapmalar ile ilgili olarak (i) sapmanın projenin 

tamamlanma süresini etkileyip etkilemediği (ii) sapmanın projenin amacını, beklenen sonucunu ya da 

beklenen katma değerini (iii) sapmanın projenin bütçesini etkileyip etkilemeği ve olası revizyon gereksinimi 

analizi yapılır. Bu hususlardan herhangi birini etkileyen sapmalar ile ilgili olarak alınan tedbirler ve sonuçları 

açıklanır.  

Benzer analizler projenin geri kalan dönemindeki faaliyetler içinde yapılarak kalan dönemdeki olası riskler için 

öngörülerde bulunulur. Bu risklerin gerçekleşmesi halinde atılacak adımlara ilişkin bilgi verilir. 

1- Sahaya konulacak olan sayaçların kurulumu  
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Risk Değerlendirme: Gazi Teknopark’ a kurulacak sayaçların kurulumunun gecikmesi SECUREGRID 

platformuyla entegrasyonu geciktirecek, dolayısıyla da projenin süresinde gecikmeye neden 

olacaktır. Bu durumun sayaç firması ile görüşülmesi ve sözleşmenin bu durumun göz önüne alınması 

riski düşürecektir.  

 

2- Projede sahadan verilerin alınması   

Risk Değerlendirme: Gazi Teknopark’ a kurulacak sayaçların platformla haberleşmesinde ve 

sayaçlardan veri alınması aşamasında oluşacak riskler projenin süresini uzatacaktır.  

 

3- Sunucunun tedariği  

Risk Değerlendirme: NIMBEO ile yapılacak toplantı sonrası sistemin çalışması için gerekli olan 

sunucunun özellikleri belirlenmeli ve satın alma işlemlerine hızlı bir şekilde başlanmalıdır.   

 

4- Personele bağlı güvenlik riskleri 

Personele bağlı olarak projenin uzama riskinin oluşması bulunmaktadır. 

Risk Değerlendirme: Proje zaman planına uygun olarak ilerlediği için bu risk düşük dereceli olarak 

görülmektedir.  


