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Dağıtım Şirketleri AR‐GE Projesi Sonuç Raporu 
 

ARGE Projesi sonuç raporu proje sahibi tarafından projenin tamamlanmasından sonraki 75 gün içinde tüm 

proje süreçlerine ait faaliyet ve sonuçları içerecek şekilde hazırlanır. Kurum sonuç raporunda sunulan bilgilere 

ait  ilave açıklama, belge ya da bilgiler  talep edebilir. Sonuç raporu projenin genel değerlendirmesine esas 

dokümandır.  

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

Başvuru Sahibi:  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 

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

Proje Adı: 
Elektrik  Dağıtım  Sektöründe  Kurumsal  ve  Müşteri  Bilgi 
Güvenliği Projesi  

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

Proje Süresi:  16 Ay 

 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 

Proje  kurumsal  alanda  veri  tabanlarında  açık  ve  okunabilir  şekilde  olan  kritik  bilgilerin  (kişisel  veya 

kurumsal  veriler)  belirli  bir  algoritma  ile  şifrelenerek  güvenlik  altına  alınmasını,  kullanıcı  bazında  özel 

yetkilendirme ile veriye erişimin kontrollü bir şekilde sağlanmasını, arşiv niteliği kazanmış verinin içeriğindeki 

kritik bilgilerin şifrelenerek saklanmasını, veri hırsızlığı gibi durumlarda verinin kurum dışına çıktığı an itibari 

ile  anlamsızlaştırılarak  olası  güvenlik  risklerinin  ve  zafiyetlerinin  ortadan  kaldırılmasını  kapsamaktadır.  Bu 

kapsamda  proje  9  iş  paketine  bölünerek  yönetilmeye  başlanmış  olup,  bu  gün  itibariyle  9.  İş  Paketi 

tamamlanmıştır.  

 

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

 

Çıktı  İş Paketi 1 
Tahmini  Bitiş 
Tarihi 

Durum 

‐ Periyodik 
Toplantılar ve Aylık 
Raporlar 
‐ Proje Yönetimi 
Raporu 

Proje Yönetimi 
Şubat 2019 ‐ 16 

Ay 

TAMAM 

Çıktı  İş Paketi 2 
Tahmini  Bitiş 
Tarihi 

 

Kalite Kontrol 
Raporu 

Kalite Temini 
Kasım 2017 ‐ 1 

Ay 
TAMAM 

Çıktı  İş Paketi 3 
Tahmini  Bitiş 
Tarihi 
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Literatür Araştırması 
ve Kavramsal 
Tasarım Raporu 

Literatür 
Araştırması ve 
Kavramsal 
Tasarım 

Ocak 2018 ‐ 3 
Ay 

TAMAM 

Çıktı  İş Paketi 4 
Tahmini  Bitiş 
Tarihi 

 

Yazılım ve donanım 
geliştirme 
gereksinim analizi 
raporu 

Gereksinim Analizi 
Ocak 2018 ‐ 2 

Ay 

TAMAM 

Çıktı  İş Paketi 5 
Tahmini  Bitiş 
Tarihi 

 

‐ Yazılım Dizayn 
Raporu 
‐ Donanım Dizayn 
Raporu 
‐ Yazılım Kodlama 
Dokümantasyonu 
‐ Yazılım ve Donanım 
Test Raporu 

Yazılım Altyapı 
Dizaynı ve 
Geliştirmesi 

Aralık 2018 ‐ 11 
Ay 

TAMAM 

Çıktı  İş Paketi 6 
Tahmini  Bitiş 
Tarihi 

 

Kullanıcı Ara yüz 
Tasarım Dokümanı 

Kullanıcı Ara 
yüzlerinin 
Geliştirilmesi ve 
Testler 

Aralık 2018 ‐ 6 
Ay 

TAMAM 

Çıktı  İş Paketi 7 
Tahmini Bitiş 

Tarihi 
 

Veritabanı 
Uyumluluk Raporu 

Veri Tabanları 
Arasındaki 
Uyumun 
Sağlanması 

Şubat 2019 – 4 
Ay 

TAMAM 

Çıktı  İş Paketi 8 
Tahmini Bitiş 

Tarihi 
 

Test Raporu 
Güvenlik Testleri 
ve İyileştirme 
Çalışmaları 

Nisan 2019 – 2 
Ay 

TAMAM 

Çıktı  İş Paketi 9 
Tahmini Bitiş 

Tarihi 
 

Proje Kapanış 
Raporu 

Proje Kapanışı 
Mayıs 2019 – 1 

Ay 
TAMAM 

 

 

C.2. İş Paketleri 

 

1‐ İş Paketi 1 Proje Yönetimi : Proje sözleşmesinin imzalanmasına müteakip, danışman firma ile proje 

başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda proje zaman planı, proje kapsamında yapılacak 

işler,  proje  iletişim  planı  ve  proje  ilerleme  toplantılarının  hangi  sıklıkla  gerçekleştirileceği  gibi 

konularda karşılıklı mutabakat sağlanmıştır ve açıkta kalan konular netleştirilmiştir.  İlk ara dönem 
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süresince  6  Aylık  süreçte  periyodik  olarak  proje  ilerlemelerinin  değerlendirildiği  proje  ilerleme 

toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca proje zaman planı hazırlanmıştır ve karşılıklı zaman planında 

mutabakat  sağlanmıştır.  Proje  iletişim  planı  ve  proje  yönetim  planları  hazırlanmıştır.  Proje  PMP 

standartları doğrultusunda yönetilmiştir. 

2‐ İş  Paketi  2  Kalite  Temini  :  Bu  iş  paketinde  proje  kapsamında  gerçekleştirilen  çalışmaların  ve 

dokümantasyonlarının  kalite  kontrollerinin  nasıl  yapılacağı  belirlenmiştir.  Proje  kapsamında 

gerçekleştirilen  yazılımın  kalite  testlerinin  nasıl  yapıldığı,  hangi  testlerden  geçmesi  gerektiği 

belirlenmiştir.  Geliştirilen  yazılım  ürününün  tamamlanan  her  aşamasında  işlevsellik  testleri 

yapılmıştır. Düzeltilmesi gereken kısımlar Başkent EDAŞ ile paylaşılmıştır ve bu doğrultuda sürekli 

iyileştirme ve kalite takibi yapılmıştır. 

3‐  İş Paketi 3 Literatür Araştırması ve Kavramsal Tasarım : Günümüz dünyasındaki güvenlik, insanların 

hayatlarının  her  alanında  dünyanın  her  yerinde  karşılaştığı  önemli  zorluklardan  biridir.  Benzer 

şekilde elektronik dünyadaki güvenlik büyük bir öneme sahiptir. Veri tabanı da önemli bir ilgi alanını 

oluşturduğunda veri tabanı kullanımının günümüz işletmelerinde çok önemli hale geldiğini ve veri 

tabanlarının önemli kurumsal varlık olan bilgileri içerdiğini biliyoruz. Literatür araştırması kısmında 

veri  tabanlarının  güvenliğinin  nasıl  sağlandığı  ve  bu  zaman  kadar  hangi  metotların  kullanıldığını 

literatür  taraması  ile  belirlenmiştir.  Bu  çalışma,  veri  tabanı  güvenliğinde  karşılaşılan  sorun  ve 

tehditleri,  veri  tabanı  güvenliği  gereksinimlerini  ve  güvenlik  sağlamak  için  farklı  seviyelerde 

şifrelemenin  nasıl  kullanılacağını  belirlemek  amacıyla  yapılmıştır.  Literatür  taramasının  tamamı 

geliştirilecek olan kurumsal bilgi güvenliği projesine referans teşkil edebilecek yöntemler, görüşler, 

düşünceleri  kapsamaktadır.  Literatür  taraması  sonucunda  veri  tabanlarında  bulunan  tehditleri 

aşağıdaki gibi kısaca özetlenebilir. 

3.1. Aşırı ayrıcalıklar: Veri tabanı ayrıcalıkları birçok açıdan kötüye kullanılabilir. Kullanıcı, yetkisiz 

amaçla ayrıcalığı kötüye kullanabilir. Ayrıcalığın kötüye kullanımı farklı bölümlerden oluşur: Aşırı 

ayrıcalık istismarı, meşru ayrıcalıkların kötüye kullanımı ve kullanılmayan ayrıcalık istismarı. Yetkili 

kullanıcılar veriyi kötüye kullandıkları için bu tehlike en tehlikelisidir. Bu ayrıcalıklar kötüye 

kullanılabilir ve gereksiz risk oluşturmaktadır. Aşırı izin vermek iki nedenden dolayı sorun 

yaratmaktadır. Şirket verilerindeki saldırıların yaklaşık % 80'i aslında çalışanlar veya eski çalışanlar 

tarafından yürütülür. Çok fazla imtiyaz vermek veya bu ayrıcalıkları zamanında iptal etmemek, 

yapılan yanlışların gereksiz yere basit olmasını sağlar. Bu eylemlerin bir kısmı yanlışlıkla ya da 

yasadışı gibi algılanmadan yürütülmüş olabilir.(aşırı yetki sonucu kullanıcılar bilinçli ya da bilinçsiz 

olarak bu güvenlik sorunlarına neden olabilmektedir) Kötü niyetli kullanıcıların veri tabanı erişim 

ayrıcalıklarını kötüye kullanması halinde, meşru ayrıcalıkların kötüye kullanımı, veri tabanı güvenlik 

açığı olarak düşünülebilmektedir. Ayrıcalık kötüye kullanımına karşı önlemler aşağıda 

özetlenmiştir;.  

 Erişim Kontrol politikası: Kullanıcıya gereksiz ayrıcalıklar vermeyin.  

 Meşru imtiyazın kötüye kullanımı, iyi bir denetim yöntemi sağlayarak durdurulabilir. 

3.2‐ SQL Enjeksiyonları  

Veri tabanı sistemleri, arka uç veri tabanı işlevleri için kullanılır. Kullanıcı tarafından sağlanan verilerin 

girişi genellikle veri tabanlarına doğrudan etki eden SQL ifadelerinin dinamik olarak oluşturulması için 

kullanılır. Giriş enjeksiyonu, saldırgan tarafından sağlanan SQL ifadelerini direkt olarak arka uç veri 

tabanına  göndererek  uygulamanın  orijinal  amacını  ortadan  kaldırmaya  yönelik  bir  saldırıdır.  Bu 

yönteme dair İki tip giriş enjeksiyonu vardır: SQL Enjeksiyon ve NoSQL Enjeksiyon. 
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 SQL  Injection: Geleneksel  veri  tabanı  sistemini  hedefler.  Saldırılar,  genellikle,  izin  verilen 

ifadelerin uygulamaların giriş alanlarına enjekte edilmesini içerir ve veri tabanından saldırgan 

istediği veriyi çekebildiği gibi içeriye de istediği veriyi ekleme hakkına sahip olur. 

  NoSQL  Injection:  Büyük  veri  platformlarını  hedefler.  Bu  tür,  kötü  amaçlı  ifadeleri  Hive, 

MapReduce  gibi  büyük  veri  bileşenlerine  eklemeyi  içerir.  SQL  ve  NoSQL'de  başarılı  giriş 

enjeksiyon saldırısı, saldırgana tüm bir veri tabanına sınırsız erişime izin verebilir.   

Giriş enjeksiyonunun önlemlerini aşağıdaki gibi özetlenebilir;.  

 Doğru sorguları uygulamak yerine Saklı yordam'ı kullanmak gerekir.  

 Uygulama MVC mimarisini desteklemelidir.  

3.3‐ Malware  

Siber  suçlular, devlet destekli  bilgisayar korsanları  ve  casuslar, örgütlere girmek ve hassas verileri 

çalmak için çoklu taktikleri (ör. Phishing e‐postaları ve kötü amaçlı yazılımlar gibi) birleştiren gelişmiş 

saldırıları  kullanır.  Kötü  amaçlı  yazılımların  kendi  aygıtlarına  bulaştığını  farkında  olmayanr  meşru 

kullanıcılar, bu grupların ağlarınıza ve hassas verilere erişebilmeleri için bir yol haline gelebilmektedir. 

Kötü  amaçlı  yazılımlara  karşı  koruma  güvenlik  duvarı  koruması  ile  antivirus  yüklenmesi  ve  daimi 

gözetim altında tutulması gerekmektedir.  

3.4‐ Zayıf Zafiyet Denetimi  

Zayıf denetim politikası ve teknolojisi, uyumluluk, caydırıcılık, tespit, adli tıp ve kurtarma açısından 

risk  olarak  temsil  edilir.  Hassas  verilerin  yer  aldığı  veri  tabanı  işlemlerinin  otomatik  olarak 

kaydedilmesi,  herhangi  bir  veri  tabanı  dağıtımının  parçası  olmalıdır.  Veri  tabanı  etkinliğine  ilişkin 

ayrıntılı denetim kayıtları toplamakta başarısız olmak, birçok düzeyde ciddi bir organizasyonel riski 

temsil  etmektedir.  Zayıf  veri  tabanı  denetleme mekanizmalarına  sahip  kuruluşların  giderek  artan 

endüstri  ve  devlet  regülasyon  gereklilikleri  ile  çatıştığıtespit  edilmektedir.  Çoğu  denetim 

mekanizması,  son  kullanıcının  kimliğini  bilmemektedir,  çünkü  tüm etkinlik web  uygulaması  hesap 

adıyla ilişkilendirilmektedir. Sorumlu kullanıcıya bağlantı olmadığı için raporlama, görünürlük ve adli 

analiz engellenmektedir. Son olarak, yasal veya kötü niyetle elde edilen veri tabanına yönetici erişimi 

olan  kullanıcılar  sahte  etkinliği  gizlemek  için  yerel  veri  tabanı  denetimini  kapatabilir.  Görev 

politikalarının güçlü bir şekilde ayrılmasını sağlamak için denetim yetenekleri ve sorumlulukları ideal 

olarak hem veri  tabanı yöneticileri hem de veri  tabanı sunucu platformundan ayrı olmalıdır. Zayıf 

Denetim  İzinin Önlemleri Ağ  tabanlı  denetim  cihazları  için  iyi  bir  çözümdür. Bu  gibi  aygıtların  veri 

tabanı performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamalı, tüm kullanıcılardan bağımsız olarak çalışmalı ve 

ayrıntılı veri toplama sunmalıdır. 

 

3.5‐ Yedek Saldırıları  

Yedekleme depolama ortamı genellikle saldırıdan tamamen korunmasızdır. Sonuç olarak, çok sayıda 

güvenlik ihlali, veri tabanı yedekleme diskleri ve kasetlerinin çalınmasından kaynaklı olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Dahası,  hassas  bilgilerin  düşük  seviyede  erişime  sahip  yöneticilerin  faaliyetlerini 

denetleme ve izleme başarısız olabilir, veriler tehlikeye girebilir. Hassas verilerin yedek kopyalarını 

korumak ve en üst düzeyde ayrıcalıklı kullanıcıları izlemek için uygun önlemleri almak yalnızca en iyi 

veri güvenliği ve en iyi uygulama değil aynı zamanda birçok yönetmelik tarafından zorunlu kılınmıştır. 
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Veri  tabanlarını  Şifreleme:  Veri  tabanlarının  hem  üretim  hem  de  yedek  kopyalarını  güvenli  hale 

getirmenizi,  daha  sonra  işletim  sistemindeki  ve depolama katmanlarındaki  veri  tabanlarına erişen 

kullanıcıların  hassas  verilere etkinliğini  bunlara  erişimi  denetlemenizi  sağlayan  şifrelenmiş  formda 

verileri saklamak gerekir. Kuruluşlar, veri tabanı denetimini şifreleme ile birlikte kullanarak hem veri 

tabanının içindeki hem de dışındaki kullanıcıları izleyebilir ve denetleyebilirler.  

3.6‐ Zayıf Kimlik Doğrulama  

Zayıf  kimlik  doğrulama  sistemi,  saldırganların  meşru  veri  tabanı  kullanıcılarının  kimliğini 

üstlenmelerini sağlar. Belirli  saldırı stratejileri kaba kuvvet saldırıları,  sosyal mühendislik vb.  içerir. 

Parolaların  veya  iki  faktörlü  kimlik  doğrulamanın  uygulanması  şarttır.  Ölçeklenebilirlik  ve  kolay 

kullanım için kimlik doğrulama mekanizmaları kurumsal dizin/kullanıcı yönetimi altyapılarıyla entegre 

edilmelidir. DB Güvenlik Açığı ve Yanlış Yapılandırılması güvenlik açığı bulunan ve düzeltilmeyen veri 

tabanları  bulmak  veya  hala  varsayılan  hesaplara  ve  yapılandırma  parametrelerine  sahip  veri 

tabanlarını keşfetmek için kullanılan yaygın bir işlemdir. Saldırganlar, kuruluşunuza yönelik saldırılar 

başlatmak için bu güvenlik açıklarını nasıl kullanacaklarını bilir. Ne yazık ki, organizasyonlar sıklıkla 

yamaları olduğunda bile veri  tabanı yapılandırmalarını  sürdürmek  için mücadele etmekteler. Tipik 

sorunlar, yüksek  iş yükü ve  ilgili veri  tabanı yöneticileri  için olay günlüğü, yamaları  test etmek  için 

karmaşık ve zaman alan gereksinimler ve genelde iş açısından kritik bir sistem olarak sınıflandırılanlar 

üzerinde çalışmak için bir bakım sistemi bulma zorunluluğunu içerir. Net sonuç, kuruluşların aylarca 

veri tabanlarını düzeltmesi genellikle savunmasız kaldığı sürelerdir. 

 

3.7‐ Yönetilmeyen Hassas Veri 

Birçok şirket, veri tabanlarının ve güvenlik ekibinin doğru bir envanterini korumak için uğraşmaktadır. 

Gerekli  kontroller  ve  izinler  uygulanmazsa,  bu  veri  tabanlarındaki  hassas  veriler  tehditlere maruz 

kalır. Yönetilmeyen hassas verilere karşı önlemleri aşağıdaki gibi Sıralanabilir. 

1. Veri tabanındaki hassas verilerin şifrelenmesi  

2. Veri tabanına gerekli kontrollerin ve izinlerin uygulanması   

3. Aşırı yetkilendirmeden kaçınma 

Tüm  bu  zafiyetleri  özetlemek  gerekirse,  erişim  koruması,  kimlerin  veriye  erişebileceği  ve 

saldırganların  hangi  veri  tipine  erişmesini  istediği  ile  başlar.  Veri  tabanı  güvenliği  için  kullanılan 

teknikleri iyileştirmek için birçok kapsam var. Literatürde gerçekleştirilen bir ankete göre %84 şirket 

veri  tabanı  güvenliğinin  yeterli  olduğunu  düşünüyor.  Saldırganların  %48'i  yetkili  kullanıcılardır. 

Kullanıcıların %48'inde ayrıcalıklarının kötüye kullanılmaktadır. Güvenlik veri tabanı ile ilgili konuları 

da ele alırsak, geleneksel veri tabanlarının korunması için isteğe bağlı ve zorunlu güvenlik modelleri 

için birkaç öneri sunulmuştur. Yine de, bu güvenlik modellerini tasarlamak için bir standart yoktur. Bu 

yazıda  sunulan  çalışma,  farklı  tehditlerin  ve  veri  tabanı  güvenlik  konularının  toplanmış  bilgilerini 

vermektedir.  Veri  tabanı  ortamında  etkili  bir  güvenlik  ilkesinin  tanımlanması,  tasarlanması  ve 

uygulanması için genişletilebilir ve veri tabanı güvenliğinin konsolide bir görünümünü sağlar. İşte bu 

nedenle veri tabanlarında bulunan kıymetli verilerin olası siber tehditlere maruz kalmaması için özel 

yazılımlar  geliştirilmeli,  sistem  kullanıcı  tehdit  faktöründen  arındırılmalı,  veri  tabanları  içerisinde 

bulunan  veriler  kullanıcıların  ihtiyaçlarına  göre  şekillendirilmelidir.  Kullanıcıların  veri  tabanına 
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bağlantı aşamasından çıkana kadar geçen tüm süreç kayıt altın alınmalı, yedek/backup/arşiv olarak 

nitelendirilen veriler kesinlikle statik olarak maskelenerek saklanmalıdır. Böyle bir durumda verinin 

kurum dışına çıkması halinde veri özel anahtarlar olmadan kesinlikle bir anlam ifade etmeyeceğinden 

veriler uçtan uca güvenlik noktasında güvenli olarak saklanacaktır. 

Başarılı  bir  planlama  aşamasından  sonra  ortaya  konan  “Kavramsal  (Konsept)  Tasarım  Raporu”, 

geliştirilecek uygulama ve donanım için değişik disiplinlerde mühendislik çalışmalarının doğrudan ve 

hızlı  şekilde başlamasını  sağlar. Bu rapordan alınan bilgi ve yönlendirmeler, her disiplin  için  temel 

istekleri ve diğer disiplinlerle ilgili ilişkileri ortaya koyar. Dolayısı ile oluşturulacak yöntemler, hesaplar 

ve  projeye  dair  tüm  teknik mühendislik  çalışması  bütünsellik  içinde  kalır  ve  tutarlı  olarak  ortaya 

koyma  şartları  oluşur.  Detaylı  tasarım  içinde  kritik  olan  disiplinlerin  başında  yazılım  mimarisi  ve 

geliştirme  teknikleri  gelir.  Kavramsal  tasarımda  mutlaka  personeller  arası  koordinasyon  olmalı, 

geliştirilen uygulama tüm teknik detayları ile kontrol altında tutulmalıdır.  

Kavramsal tasarım çalışmalarında ilk önce Microsoft SQL veri tabanı sistemi üzerinde uygun şifreleme 

teknikleri  denenerek  en  uygun  yöntem  kullanılacaktır.  Burada  ki  esas  amaç  en  hızlı  ve  güvenlik 

seviyesi  en  yüksek  olan  yöntemi  tercih  etmektedir.  Diğer  türlü  yüksek  güvenlik  aynı  zamanda 

uygulamada yavaşlık getireceğinden bu kullanıcı cephesinde memnuniyetsizlik oluşturacaktır.  

Geliştirilen  uygulama  üzerinde  en  önemli  safhalardan  birisi  doğru  kullanıcının  veri  tabanı  üzerine 

doğru alanı okuması, yazması veya güncelleme yapabilmesidir. Bu nedenle parmak izi okuyucusu ve 

kullanıcı  adı,  şifresi  ile  kullanıcı  veri  tabanına  bağlanacak  ve  admin  konsolundan  kendisine 

tanımlanmış yetkiler çerçevesinde veri tabanında gerekli alanlara erişim sağlayacaktır.  

Yönetim ara yüzü kullanıcıların  tüm yetkilerinin verildiği, alındığı,  loglarının  takip edildiği ve çeşitli 

alarm  mekanizmalarına  sahip  olan  aynı  zamanda  yöneticinin  kullanıcılar  üzerinde  karar  verme 

kabiliyetini geliştirecek özel bir ara yüzdür. Bu ara yüz kendisine ait ve sadece en üst yetkili kullanıcının 

girebileceği özel bir veri  tabanına sahiptir. Bu veri  tabanı  içerisinde sistem ve kullanıcılara ait  tüm 

kayıtlar tutulmakta olup, yönetici istediğinde özelleştirilebilen raporlar alabilecektir.  

Log sistemi sayesinde yöneticinin ve kullanıcıların sistem içerisinde hangi alanlara sorgu çektiği hangi 

alanlar üzerinde güncelleme yaptığı ve okuduğu gibi bilgiler kayıt altına alınacaktır. Kullanıcıların tüm 

hareketleri,  login,  logout,  çalışma  süreleri  aldığı  raporlar  kısaca  sistem  içerisinde  bir  kullanıcının 

yönetici dahi olsa oluşturduğu tüm transactionlar kayıt altına alınacaktır.  

Alarm sistemi bir uygulamanın içerisinde belirlenmiş veya belirlenmemiş her türlü anormal durumu 

tespit ettiği anda ürettiği bir ikaz mekanizmasıdır. Örneğin bir kullanıcı yetkisi dahilinde olmadan bir 

alandan veri  çekmeye çalıştığında oluşacak  ikaz mekanizması  ile yöneticiyi bilgilendirecek ve anlık 

olarak karar almasını sağlayacaktır.  

Ayrı bir çalışma katmanının oluşturulması aşamasında veri tabanı uzmanlarının veri tabanı üzerinde 

Relational database management system (RDBMS) diğer bir deyişle ilişkisel veri tabanı mimarisinde 

yapması gereken tüm aksiyonları alabileceği ve geliştirme yapabileceği ayrı bir katman tasarlanmıştır. 

Böylelikle  kullanıcı  veri  tabanı  üzerinde  yapacağı  bir  güncelleme  otomatik  olarak  veri  tabanına 

şifrelenmiş olarak aktarılabilecektir.  

Sistem  her  zaman  siber  tehditlere  açık  olduğundan  bilenen  geleneksel  yöntemlerin  dışında  aynı 

zamanda özel tersine mühendislik yöntemleri ile sistemin delinmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
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Bu  çalışmalarda  veri  setleri  dışarı  alınarak  üzerinde  tersine  mühendislik  çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.  

4. İş Paketi 4 Gereksinim Analizi : Bu iş paketi kapsamında proje yazılım gereksinimleri belirlenmiştir. 

Uygulama yazılımlarında veri tabanı bağımsızlığı; veri tabanında sadece tablolar halinde verilerin ve 

bu tablolara ait indekslerin bulunması, diğer tüm ilişki ve işlemlerin uygulama katmanında bir veri 

modülü  (data  module)  üzerinden  yapılması  olarak  tanımlanmaktadır.  Bu  yöntemle  geliştirilmiş 

yazılımlar da veri tabanı bağımsız uygulama yazılımı olarak adlandırılmıştır. Yöntemin uygulanması 

ile  veri  tabanı  seçiminin  işletmelere  bırakılması,  istenildiği  an  küçük  çaplı  veri  tabanı  yönetim 

sistemlerinin kullanılması, veri yedekleme işleminin kolaylaştırılması ve veri tabanı yönetim sistemi 

için gerekli uzman personel istihdamının azaltılması sağlanacaktır. 

Tüm  gereksinimler  aşağıdaki  tabloda  verilmiştir.  Gereksinimlerin  kimlikleri  tanımlanmıştır. 

Gereksinimlerin alt grupları da belirlenmiştir.  

 

Gereksinim 
Kimlik 

GEREKSİNİM AÇIKLAMA  Gereksinim Alt Grubu 

G1 

Bu fonksiyon, kullanıcının uygulamaya girmesine izin verir. 
Kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola istemektedir. Buna ek 
olarak yüksek ayrıcalıklı kullanıcı biyometrik bir özellik 

sağlamak zorundadır 
Oturum aç 

G2 

Bu işlev, uygun izinlere sahip olan kullanıcının kayıtları 
görüntülemesine / eklemesine / düzenlemesine / silmesine 

izin vermelidirSistemin dört temel veri tabanı vardır: 
"Kişiler", "Varlıklar", "Konumlar" ve “Lisanslar”dır  Kayıtları görüntüle / ekle 

/ düzenle / sil 

G3  Kullanıcı ayrıca "Toplu giriş" yapabilir.  
Kayıtları görüntüle / ekle 

/ düzenle / sil 

G4  Silinen kayıt sadece durumunu değiştirmelidir.  Kayıtları görüntüle / ekle 
/ düzenle / sil 

G5 
Bu işlev, uygun izinlere sahip kullanıcının varlık / konum 

listesini vermelidir.  Varlıklar / yerler grubu 
oluşturma 

G6 
Bu işlev, uygun izinlere sahip kullanıcının yeni bir varlık 

grubu oluşturmasına olanak tanımalıdır.  Varlıkların yeni alt grubu 
oluşturma 
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G7 

Bu işlev, uygun izinlere sahip olan kullanıcının diğer 
sistemlerden veri tabanına veri aktarmasını sağlamalıdır. 
Tüm ana veri tabanı içe aktarılabilir: "Kişiler", "Varlıklar", 
"Yerler" ve "Lisanslar". Kullanıcı alanları eşleştirir. Eğer 
karşılık gelen alan yoksa, sistem "problem" dosyasını 

yaratacak ve bu dosyayı kontrol edecektir. 
Varlıkların / lisansların / 

yerlerin / kişilerin 
(hesapların) aktarılması 

G8 
Bu işlev yöneticinin kullanıcılara varsayılan izin paketi 

oluşturmasını sağlar.  

Yeni rol ekle (izin paketi)

G9 
Bu işlev, yöneticinin varsayılan paketi değiştirmesine olanak 

tanır. 

Rolü düzenleme 

G10 
Bu işlev, yöneticinin sisteme değişiklik yapması durumunda 

yeni izin eklemesine izin verir. 

Yeni izin ekle 

G11 
Bu işlev, yöneticinin izin kullanılmadan önce sistemde izin 

adını düzeltmesini sağlar. 

İzin değiştir 

G12 
Sistemde standart bir rapor listesi olmalıdır. Bu işlev 

kullanıcıya uygun olanı sağlar rapor oluşturma / yazdırma 
izni vermesini sağlamalıdır.   Raporlar oluşturma / 

yazdırma 

G13  Veri tabanına bağlantı sağlamalıdır. 

Veri Tabanı 

G14  Veri tabanındaki tabloları listelemelidir. 

Veri Tabanı 

G15  Listelenen tabloların kolonlarını görüntülemelidir. 

Veri Tabanı 

G16  Seçilen kolonların veri türleri görüntülenmelidir. 

Veri Tabanı 

G17 
Seçilen kolona ait maskeleme yöntemleri ekrana 

getirilmelidir. 
Maskeleme 
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G18  Seçilen maskeleme yöntemi o kolona uygulanmalıdır. 
Maskeleme 

G19  Maskeleme işlemi bittiğinde sistem uyarı vermelidir. 
Maskeleme 

G20  Yapılan işleme ait script kodu dökülebilmelidir. 
Maskeleme 

G21  Veri tabanından bağlantı kesme işlemi yapılabilmelidir. 
Maskeleme 

G22  Sistemin çalışması için servera IIS server kurulmalıdır. 

Donanım 

G23  Veri Tabanı yönetimi için MS SQL Server bulunmalıdır. 

Donanım 

G24  Sistem biyometrik okuyucuları tanımalıdır. 
Donanım 

G25  Biyometrik okuyucu yazılımla entegre çalışabilmelidir. 
Donanım 

G26 
Sistem; Biyometrik okuyucu, Parmak izlerini sisteme giriş 
yöntemi olarak kullanabilecek modüllere sahip olmalıdır. 

Donanım 

 

5.  İş  Paketi  5  Yazılım  Altyapı  Dizaynı  ve  Geliştirmesi  :  Multicast  Border  Gateway  Protocol 

(MBGP)uygulaması; C#, Java, ASP.Net, MVC mimarisiyle yazılmış, veri tabanı MSSQL DB kullanan, web 

tabanlı  (tarayıcı üzerinde çalışan) bir uygulamadır. Sistemin kullanılabilmesi  için kullanıcılara önceden 

tanımlanmış  bir  kullanıcı  adı  ve  şifrelerinin  olması  gerekmektedir.  Login  olamayan  kullanıcılar 

uygulamaya bağlanamazlar. Yazılım dizayn aşamasında sınıf diyagramları aşağıda belirtildiği gibidir. 
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Sıralama diyagramları aşağıda belirtildiği gibidir. 

 

Web  sunucu  üzerinde  firewall  üzerinden  tüm  portlar  kapatılmalıdır.  Sadece  80  portu  açık 

bırakılmalıdır  ve  kullanıcılar  bu  port  üzerinden  web  uygulaması  ile  iletişime  geçmelidirler. 
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Veri  tabanı  sunucusu olarak hizmet eden makinanın da  sadece web  sunucusunun  ip’  sinden gelecek 

isteklere cevap vermesi şeklinde bir düzenleme firewall üzerinden yapılmalıdır. 

Yazılım tasarımları, 3 katmanlı ve nesne tabanlı mimarilere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. 

 

Uygulama  yazılımları  Microsoft  .NET  framework  4.5  platformunda  C#  uygulama  geliştirme  dili 

kullanılarak Microsoft Visual Studio 2017 ile geliştirilmiştir. Web uygulaması alt yapısı olarak Microsoft 

ASP.NET Web  API  2.0  kullanılmıştır.  Uygulama  sunucularında,  Microsoft Windows  işletim  sistemleri 

bulunacağından, aynı firma tarafından sağlanan uygulama geliştirme ortamı kullanılarak, uygulamaların 

işletim  sistemiyle  tamamen  uyumlu  olması  sağlanmıştır.  Veri  tabanı  erişimlerinde  Entity  Framework 

kullanılmıştır. Yazılımda istemci ara yüzlerinin internet ortamında çok sayıda kullanıcıya hizmet verecek 

web tabanlı mimariye sahip bir uygulama geliştirilmiştir. Tüm bu ihtiyaçlar değerlendirilerek uygulama 

yazılımlarının  geliştirilmesinde  istemci  olarak  tarayıcı  kullanılmasına  karar  verilmiştir.  Günümüzde 

kullanılan web tarayıcılar üzerindeki fonksiyonlar henüz standart bir yapıya getirilmediğinden geliştirilen 

herhangi bir web uygulaması bir web tarayıcısında diğerinden farklı bir şekilde görüntülenebilmekte ve 

hatta bazı durumlarda hatalar dahi ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu nedenlerle, sistemin destekleyeceği 

web tarayıcılarının çok yaygın bir şekilde kullanılan en çok 5 adet web tarayıcısı  ile sınırlandırılmasına 

karar  verilmiştir.  Bu  amaçla  günümüzde  yaygın  olarak  kullanılmakta  olan  Internet  Explorer,  Firefox, 

Google Chrome ve Opera tarayıcılarına göre kullanıcı ara yüzü katmanında gereken tasarım yapılmıştır.  

Uygulama Yazılımlarının  çok katmanlı  ve nesne  tabanlı mimariye uygun  şekilde  Iterative‐incremental 

uygulama geliştirme metotları  kullanılarak geliştirilmesi  tasarlanmıştır.  Yazılım mimarisi  veri  katmanı, 

uygulama katmanı ve istemci katmanlarından oluşmaktadır.  
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Bu raporlama döneminde Yazılım Test adımları aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmiştir. 
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6. İş Paketi 6 Kullanıcı Ara yüzlerinin Geliştirilmesi ve Testler : Bu iş paketinde yazılım ara yüz tasarımları 

gerçekleştirilmiştir.  

6.1. GİRİŞ Ekranı 

 

Kullanım: Kullanıcı adı/emaili ve şifresi ile sisteme giriş yapacağı ekrandır. Ayrıca ek login yöntemi 

olarak parmak izi okuyucu sistemi ve uzaktan bağlantı seçenekleri de kullanılabilmektedir. 

Fonksiyonel Test: Giriş işlemleri uygun kullanıcı adı ve şifresi ile başarılı şekilde test edilmiştir. 
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6.2. REMOTE GİRİŞ Ekranı: 

 

Kullanım: Uzaktan bağlantı için kullanıcının administrationdan, key generate ekranında üretilen 256‐

512‐1024 bit boyutundaki public ve private keyleri girmesi sonrası sisteme bağlanmayı sağlayan ara 

yüzdür. 

 

Fonksiyonel Test: Uzak bağlantı işlemleri uygun public ve private keyler ile başarılı şekilde test 

edilmiştir. 
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6.3. ŞİFREMİ UNUTTUM Ekranı: 

 

Kullanım: Kullanıcı şifresini unuttuğunda şifresinin sıfırlanması için sistemde kayıtlı olan emailini girilen 

email ile karşılaştırıp doğru emaile şifre resetleme linki gönderen ekrandır. 

 

Fonksiyonel Test: Şifre unuttum sistemi sisteme kayıtlı bir kullanıcı adı ve email ile başarılı şekilde test 

edilmiştir. 
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6.4. ANA DASHBOARD Ekranı: 

 

Kullanım: Dashboard ve menülere ulaşılan ekrandır. Solda Menüler sağ üstte login yapan kullanıcıya ait 

bilgiler, logout kısmı, mesajlar ve görevler kısa yolları bulunmaktadır. Orta bölümde ise çeşitli yönetici 

raporları  alarmlar  modüler  ve  değiştirilebilir  şekilde  görüntülenebilmektedir.  Üst  kısımda  yer  alan 

kısımda maskeleme ile  ilgili çeşitli  istatistikler, sağ kısımda server  istatistikleri orta kısımda  ise gerçek 

zamanlı  serverdan  alınan  İşlemci  performans  bilgileri  yer  almaktadır.  Bu  ekran  ile  Data  masking, 

Raporlar, Data Tabloları, Grafik  rapor  tanımlama, Takvim, Mesajlar, Görevler ve Yönetim menülerine 

ulaşılmaktadır. 

Fonksiyonel Test: Dashboard ekranındaki veriler ve menüler başarılı şekilde test edilmiştir. 

6.5. RAPORLAMA (Report Builder) Ekranı: 

 

 

Kullanım: Reports menüsü altından ulaşılan, Report Builder ekranı ile sürükle bırak yöntemiyle rapor 

formları düzenlenebilmektedir. 

Fonksiyonel Test: Report builder ekranındaki rapor tanımlama araçları sürükle bırak yöntemi ile 

başarılı şekilde test edilmiştir. 
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6.6. YÖNETİCİ RAPORLARI Ekranı: 

 

Kullanım: Reports menüsü altından ulaşılan, Administrator Reports menüsü ile yönetici kullanıcıları için 

tanımlanabilen  rapor  formatları  bulunmaktadır.  İstatistiksel  olarak  yöneticiler  verileri  korelasyon 

değerlerini maskeli ve maskesiz veri oranlarını takip edebilmektedir. 

Fonksiyonel Test: Yönetim raporları görüntüleme ve tanımlama araçları başarılı şekilde test edilmiştir. 

 

6.7. DATA (VERİ) TABLOLARI Ekranı: 

 

Kullanım:  Gelişmiş  Data  Tabloları  ile  bağlanılan  veri  tabanın  da  seçilen  tablonun  içindeki  veriler 

görüntülenebilmekte, maskeli maskesiz veriler ayırt edilebilmektedir. Ayrıca veriler dışarıya Excel ve PDF 

şeklinde export edilebilmekte ve yazıcıdan yazdırılabilmektedir. 

Fonksiyonel  Test: Gelişmiş  data  tabloları  ve  içerisindeki  verileri  görüntüleme  ve  pdf  excel  ve  print 

yöntem ve araçları başarılı şekilde test edilmiştir. 
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6.8. ADMINISTRATION USERS Ekranı: 

 

Kullanım: Administration menüsü altında sistemde bulunan kullanıcıların  listesi görüntülenebilmekte, 

kullanıcı silinebilmekte ve değişiklikler yapılabilmektedir. 

Fonksiyonel Test: Administration menüsü ve kullanıcı listeleme ekranlarında kullanıcıları görüntüleme 

araçları başarılı şekilde test edilmiştir. 
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6.9. ADMINISTRATION ADD NEW USERS Ekranı: 

 

Kullanım: Administration menüsü altından sisteme yeni kullanıcı eklenebilmektedir. 

Fonksiyonel Test: Administration menüsü ve kullanıcı ekleme ekranlarında yeni kullanıcı ekleme araçları 

başarılı şekilde test edilmiştir. 

6.10. ADMINISTRATION USER KEY GENERATE Ekranı: 

 

Kullanım:  Kullanıcının  uzaktan  sisteme  bağlanabilmesi  adına  bağlantı  ekranında  kullanacağı  keylerin 

üretildiği ekrandır. Her uzaktan bağlantı için anlık üretilmesi gerekmektedir. Her üretilen key login süresi 

boyunca aktif olup, kullanıcı logout olduğunda keylerin kullanımı da bitmektedir. 

Fonksiyonel  Test: Uzaktan  bağlantı  için  public  ve  private  key  tanımlama  ekranı  256‐512‐1024  bitlik 

keyler için başarılı şekilde test edilmiştir. 
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6.11. DATAMASKING DB CONNECTION Ekranı: 

 

Kullanım: Data masking menüsü ile SQL server veri tabanına bağlantı yapılacak ekran açılır. Bu ekranda 

bağlantı  yapılacak  database  server  ve  database  seçilir.  Uygun  bağlantı  yöntemi  ile  şifreler  girilerek 

database bağlantısı açılır. 

Fonksiyonel Test: Data masking bağlantı ekranı başarılı şekilde test edilmiştir. 

 

6.12. DB SAMPLE COLUMN MASKING TYPES Ekranı: 

 

 
 

Kullanım: Database masking ekranından seçilen veri tabanı ve ilgili tablo açılır. Tablonun kolon bilgileri 

sağ  taraftaki  menüde  görülür.  Bu  menüde  ayrıca  seçilecek  maskeleme  yöntemi  seçilir.  Maskeleme 

yöntemleri  kolon  tiplerine  göre  değişkenlik  göstermektedir.  Bu  maskeleme  tiplerinden  bazıları  Null 

atama, boş string atama, random sayılar atama, ön ek, son ek atama, karıştırarak atama, içindeki verileri 

bulup verilen değerle değiştirme, listeden atama, sabit sayı ya da text atama, belirlenen basamaklara 

“*” ataması, MD5 veriler atama, 1024 bit ile encryption yapma gibi yöntemler bulunmaktadır. 

 

Fonksiyonel Test: Data masking maskeleme tipleri seçim ekranı başarılı şekilde test edilmiştir. 
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6.13. SQL SALARY COL BEFORE MASKING Ekranı: 

 

 
 

Kullanım:  Örnek  SQL  Server  ekranında  çeşitli  yöntemlerle  şifrelenmiş  kolonlar  görülmektedir. 

Burada en son kısımda bulunan maaş kolonu açık halde tutulmakta ve maskelenmek istenmektedir. 

Maskelenme öncesi maaş bilgileri ekranda görüldüğü gibi açık durumda telefon isim gibi bilgiler ise 

maskeli olarak görülmektedir. 

 

Fonksiyonel Test: Data masking maskeleme işlemi öncesi tablo durumu ekranı başarılı şekilde test 

edilmiştir. 

 

 

6.14. SQL SALARY COL AFTER MASKING Ekranı: 

 

 
 

Kullanım: Maskeleme  işlemi  gerçekleştikten  sonra  databaseden  Salary/Maaş  kolonunun maskeli 

verilerle anlamsız hale geldiği görülmektedir. 

 

Fonksiyonel Test: Data masking maskeleme işlemi sonrası sql tablosu ekranı başarılı şekilde test 

edilmiştir. 
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7. İş Paketi 7 Veritabanları Arasında Uyumun Sağlanması :  Bu iş paketi kapsamında dünyada kabul görmüş 

standartta RDBMS mantığı ile çalışan Oracle, SQL ve Mysql gibi veri tabanları incelenmiştir. Geliştirmek 

istenilensisteme uyumu sağlanacak veri tabanlarının yapıları kapsamlı olarak bu iş paketinde incelenmiş, 

Microsoft SQL server ve Mysql yapıları bunu gerçekleştirmek amacıyla pilot olarak seçilmiştir. Bu seçim 

esnasında  veri  tabanı  üreticilerinin  SDK  olarak  nitelendirilen  Source Development  KIT’leri  incelenmiş, 

yazılım, üreticilerin en iyi geliştirme metotları araştırılmış, kullanılan sistemlerin lisanslama yapıları göz 

önünde bulundurulmuştur.  

Bu kapsamda dizayn edilen veri tabanı ekranları aşağıdaki gibidir. 

 

MusteriVerileri tablosunun dizayn ekranı ve tipleri yukarıdaki gibi görülmektedir. Uygulama bu kolonları ve 

tiplerini listeleyebilmektedir. 
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MusteriVerileri tablosuna ait kolonun izin ekranları yukarıda gösterilmektedir. 
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Programa ait kullanıcıların tutulacağı Member tablosu ve içerisindeki yapının dizaynı gösterilmiştir. 
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Member veritabanı kolonuna ait Cinsiyet ve Şehir kolonlarının encrypted halleri görüntülenmektedir. 

Yazılım veri tabanı ve geliştirme yapısı (revizyonlar) safhaları Redmine uygulama geliştirme ve takip yazılımı 

tarafından kayıt altına alınacaktır.  

 

 

 

 

 

 

8. İş Paketi 8 Prototip Güvenlik Testlerinin ve  İyileştirme Çalışmalarının Yapılması: Çalışma neticesinde 

uygulama sunucusu NT‐SYSTEM yetkisiyle ele geçirilmiştir ve sistemde komut çalıştırılabilirmiştir. Exploit 

etme ve ele geçirme çalışması belli bir noktadan sonra kesilmiş, sadece zafiyet tespiti gerçekleştirilmiştir. 

Uygulamanın  kaynak  kod  analizi  yapılmış  ve  zafiyet  oluşturabilecek  fonksiyonlar  manipüle  edilmeye 

çalışılmıştır.  

Zafiyet  bulunan  ve  atağın  başarıyla  gerçekleştiği  zafiyetler  onaylanmış,  ekran  görüntüleriyle  sonuçlar 

yansıtılmıştır. Keşfedilen zafiyetler aynı zamanda giderilmiş, gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. 
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Projenin İş Paketi 8 kapsamında gerçekleştirilen testler ve iyileştirilme çalışmalarına ait Test Raporu ekte 

sunulmuştur. 

Ek1. 190409_Prototip_Güvenlik_Testleri_v01.0.pdf 

9. İş Paketi 9 Proje Kapanışı: Projenin İş Paketi 9 kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin 

özetlenmesi ve kapanış raporlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

 

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 

 

Projenin  tamamlanması  sonucunda çıkacak ürün, Veri Tabanı Dinamik maskeleme konusunda yerli olarak 

çalışan ilk ürün olacaktır. Bu kapsamda ürünün demo ortamında test edilmesi ve gerçek ortamda test edilmesi 

Başkent EDAŞ tarafından planlanmaktadır. Bu plan sonrasında ürün prototipi oluşup artık Enerji sektöründe 

kullanıma   başlayacaktır. Veri  tabanları arasından en büyük 3 üretici olan Microsft SQL Server, MYSQL ve 

ORACLE  için  çalışabilen  program  versiyon  yenilemeleriyle  diğer  tüm  veri  tabanlarına  adapte  edilmeye 

çalışılacaktır.  

Ürünün yaygınlaştırılması sonrasında kritik bir problemin çözümü adına Bilişim Güvenliği sektörüne ve Enerji 

Dağıtım sektörüne katma değer sağlayacağı aşikardır. Bu katkının görülmesi akabinde projenin prototipi diğer 

sektörler içinde geliştirilmeye ve uygulanmaya açılarak katma değer elde edilecektir.  

Ürünün gelişimi  6698  sayılı  Kanun gereği  Kişisel Veri  barındıran  firmaların  uyması  gereken  kurallarla  ilgili 

çalışan firmalara ve veri tabanı güvenliği sağlayan firmalara da rehber ve teknik olarak maskeleme işlemlerini 

yaparak değer katacağı planlanmaktadır. 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen Deneyimler: 

 

1- Proje süresince TSE  ISO‐IEC19790‐24759 kripto standardının teknolojideki gelişmelere bağlı olarak 

güncellenmesi ihtiyacı olması durumunda proje zaman planını etkileme riski vardı. 

 

Risk Değerlendirme: Var olan  riskin analiz  edilmesi  sonucu TSE  ISO‐IEC19790‐24759  standardında 

herhangi  bir  değişiklik  bulunmamaktadır.  Dolayısıyla  var  olacak  riskin  olasılığı  düşük(küçük),  etki 

seviyesi  ise  ciddi  düzeyde  dolayısıyla  riskin  seviyesi  Orta  düzeyde  olacaktır.  Risk  Değerlendirme 

Yöntemi olarak ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardından Matris yöntemi kullanılmıştır. 

Matris Yönteminde kullanılan değerler aşağıda  ifade edilmiştir. Derecesi Yüksek ve Kritik düzeyde 

olan riskler işlenecektir. Orta ve altında bulunan riskler kabul edilecektir. 
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2- Veri tabanları uyumsuzluğu  

Risk : Uygulama veri tabanlarına ait platformların birbirinden çok farklı olmasından dolayı hataların 

oluşma riski vardı. 

Risk  Değerlendirme:  Proje  veri  tabanları  üzerindeki  birbirinden  bağımsız  ortamlarda  çalışma 

prensibine göre projelendirildi. Riskin gerçekleşme olasılığı yüksek olarak nitelendirilmiş, riskin ortaya 

çıktığında programın verilerde corrupt yapma ve verilerin yedeklerden geri dönmeye sebep olacağı 

öngörülmüştür. Bu nedenle de etkisinin ciddi olma ihtimalinden dolayı etki sonucunun ciddi olacağı, 

dolayısıyla risk seviyesinin ‘Yüksek’ olması öngörülmüştür. 

 

Risk  İşleme:  Projenin  başarıyla  gerçekleşebilmesi  adına  dünyada  en  çok  kullanılan  veri  tabanı 

üreticilerinden  2  tanesi  seçilmiş,  bu  seçime  göre  geliştirme  gerçekleştirilmiştir.  Dolayısıyla  büyük 

risklerinden kaçınma söz konusudur. Bu kaçınma ile beraber riskin olma olasılığı bilinen veri tabanları 

ile  sınırlandırılarak  azaltılmış,  olduğunda  etkisinin  yine  ciddi  olacağı  öngörülmüştür.  Dolayısıyla 

olasılık orta seviyeye inmiş, Bu sayede ‘Risk Kabul Seviyesi’ne indirilmiştir. ‘Orta’ olan riskleri bizim 

kabul seviyemiz içerisinde olup risk işlenerek ‘Kabul’ seviyesinde öngörülmüştür. 

 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik Öneriler: 

Projenin Olası Sosyal Etkileri:  

Proje  kapsamında  sistemin  çalıştığı  herhangi  bir  elektrik 
dağıtım şirketlerinde, kritik altyapı sistemlerinde kurumsal ve 
kişisel  verilerin  korunması  elektrik  dağıtım  müşterileri 
üzerinde  bir  güven  etkisi  oluşturacak,  söz  konusu  güven 
ortamında daha fazla hizmetin dijital ortama taşınmasının önü 
açılarak  zaman  ve  kaynak  tasarrufu  sağlanacaktır.  Müşteri 
memnuniyeti oluşan güven duygusu ile üst seviye çıkartılması 
hedeflenmektedir.  

Projenin Şirket Çalışanlarına Olası 
Etkileri: 

Kurumsal  veya  kişisel  verilerin  en  iyi  şekilde  korunduğunun 
bilinmesi, özellikle güvenlik düşüncesi ile gerçekleştirilemeyen 
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projelerin  gündeme  alınmasını  sağlayacaktır.  Aynı  şekilde, 
kurumun  toplum  nezdinde  sahip  olduğu  güven  doğrudan 
çalışanlara yansıyacaktır. Ürünün kullanımı ile birlikte özellikle 
veri tabanı alanında çalışan personellerin güvenlik risklerinden 
oluşan  sorumluluk  baskısı minimuma  indirilecektir  ve  azami 
koruma sağlanacaktır.  
 
Kazanılan  müşteri  memnuniyeti  sayesinde  çalışanların  bu 
alanda daha proaktif görev almaları beklenmektedir.  
 
Elektrik  Dağıtım  şirketi  çalışanlarının  veri  tabanı  yönetimi, 
korunması  ve  işletilmesi  hususun  da  güncel  tehditlerinde 
içerisinde  barındığı  yüksek  farkındalıkla  kritik  bilgilerin 
yönetimi  hususunda  daha  profesyonel  çalışmasına  olanak 
sağlayacaktır.  

Projenin Sektöre Olası Etkileri: 

Projenin  başarılı  olarak  elektrik  dağıtım  sektörün  de 
yaygınlaştırılması  ile  maliyet  etkinlik  artacağından  diğer 
yatırımlara daha fazla kaynak aktarılabilecektir. 
 
Çağımızda  bir  zorunluluk  haline  gelen  dijitalleşme 
faaliyetlerinin  önündeki  en  büyük  engel  olan  kişisel  veri 
güvenliği temin edildiğinden faaliyetler ivme kazanacak ve bu 
gerek Ar‐Ge alanında çalışanların iş yüküne gerekse de elektrik 
dağıtım sektöründe mali kaynaklarına olumlu yansıyacaktır.  
 
Elektrik dağıtım sektöründeki kritik altyapıların korunmasına 
yönelik  bilinçlendirmenin  sağlanması  ve  bu  konuda  elektrik 
dağıtım  sektörün  de  mevzuatların  geliştirilmesi  aşamasında 
proje  sonucunda  elde  edilecek  çıktılarla  katkı  vermesi 
öngörülmektedir. 

 


