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1. GĠRĠġ 

 

Elektriğin ticari anlamda ilk kez kullanımı 1870 lerin sonlarında ev ve sokak aydınlatması 

Ģeklinde olmuĢtur. Elektrik Ģebekesi olarak adlandırılabilecek ilk sistem Thomas Edison 

tarafından Newyork‟ta 1882 yılında devreye alınmıĢtır. Günümüzdeki enerji üretim 

yöntemlerine benzer olarak buhar türbini ve bir DA generatör ile üretilen elektrik enerjisi 59 

müĢteriye satılmıĢtır.  Ġlk alternatif akım elektrik Ģebekesi ise, Amerika‟da 1889 yılında 

hizmete alınmıĢtır. Bir faz ve 4kV‟luk bu Ģebeke 20 km mesafeye elektrik taĢımaktaydı. Ġlk üç 

fazlı 2.3kV‟luk elektrik Ģebekesi ise, 1893 yılında yine Amerika‟da hizmete alınmıĢtır. 

Tüketicilerin artması ve üretimin yapıldığı noktadan uzak mesafelere büyük miktarda elektrik 

iletme gerekliliğinin ortaya çıkması üzerine yüksek gerilim elektrik iletim sistemleri 

kurulmuĢtur.  

 

Süregelen yıllarda tüketicilere kesintilerin daha az yaĢandığı ve daha kaliteli bir enerji 

sunumu için mevcut elektrik Ģebekelerinin birleĢtirilerek enterkonnekte sistem haline gelmesi 

sağlanmıĢtır. Elektrik iletiminde 18. Yüzyıl sonlarından günümüze meydana gelen geliĢmeler 

genellikle transformatör, hat, direk ve yalıtım sistemlerine ait malzemeler ve bu malzemelerin 

tasarımlarında olmuĢtur. Ölçme, izleme, değerlendirme ve koruma sistemlerinde ise son 20 

yıllık dönemde analog sistemlerden dijital sistemlere geçiĢin hız kazandığı söylenebilir. Bu 

dönemde bahsedilen ölçme, izleme, değerlendirme ve koruma iĢlemlerinin yapılabilmesi için 

geliĢtirilen algoritmalar ile kullanılan yarıiletken malzemelerin artarak geliĢen hassasiyetleri 

Ģebekelerde kalite ve güvenirlik açısından ilerlemelere yol açmıĢtır.[1-7] 

 

2. GELENEKSEL ġEBEKELER  

 

Mevcut elektrik Ģebekelerinin yapılarının önemli bir kısmının neredeyse yüz yıl önce 

iĢletmeye alınan Ģebekeler ile aynı olduğunu söylemek mümkündür. Elektrik Ģebekeleri, hala 

fosil yakıtlara dayalı merkeziyetçi bir elektrik üretim Ģekline, geleneksel donanıma, sınırlı 

fonksiyonel esnekliğe ve düĢük verimliliğe sahip olup, çevreye duyarsız, gelecekteki talep 

artıĢlarını karĢılamada zorlanacak, tıkanmalara ve çökmelere meyilli bir konumdadır. Resim-

1‟de Geleneksel Elektrik ġebeke Yönetim Sistemi verilmiĢtir. Özellikle sanayileĢme dönemi 

sonrasında ortaya çıkan modern kentleĢmenin sunduğu Ģebeke altyapısı, artık ihtiyaçlara 

cevap veremez hale gelmiĢtir. Zira Ģu an kullana geldiğimiz Ģebeke sistemlerinin tek hedefi, 

elektriği, üretildiği yerden kullanılacağı yere taĢımaktır. Oysa kentlerde yaĢayan insanların 



bugün elektrikle olan iliĢkisi, adeta bir bağımlılık haline gelmiĢtir. Ġnsanlar birkaç gün sürecek 

bir elektrik kesintisinde, televizyon olmadan veya sosyal medyaya uğramadan nasıl zaman 

geçireceklerini unutmuĢ bir haldedirler. Hatta bu tür lüks sayılabilecek imkanları bir yana 

bırakıp, yiyeceklerini nasıl koruyacakları, evlerini nasıl ısıtacakları veya trafiği nasıl 

yönetecekleri konusunda da pratik bir çözümleri bulunmamaktadır. 

 

Resim 1 Geleneksel Elektrik ġebeke Yönetim Sistemi 

 

Buna rağmen her geçen gün artarak yenilenen bilgi ve haberleĢme teknolojileri geleneksel 

elektrik Ģebekelerinin yapısına ve iĢletilmesine hala yeterince yansıtılabilmiĢ değildir. Ayrıca 

yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili teknolojilerdeki geliĢmelere paralel olarak geliĢmesi 

beklenen serbest elektrik üretim ve dağıtım pazarı henüz geleneksel Ģebeke yapısı dıĢına 

çıkamamıĢtır.  GiriĢimcilerin;  projeleri için finans sağlama ve yapılan yatırımların geri 

dönüĢünün uzun zaman dilimleri alması sebebiyle, söz konusu yeni teknolojilerin mevcut 

Ģebekeler ile entegrasyonunun akıllı Ģebekeler ile yapılacağı düĢünülmektedir.  

 

Akıllı Ģebekelere yönelimi kaçınılmaz kılan faktörleri özetlemek gerekirse; 

 

 Elektrik Ģebekeleri mevcut alt yapısı ve iĢletme yöntemleriyle toplumun ihtiyaçlarını 

uzun vadede karĢılayabilecek durumda değildir. Elektrik üretiminde fosil yakıtlara 

%80 oranında bağımlı kalınması, bu bağımlılığın giderek artması ve merkezi yapıda 



kalınması hem Ģebekenin geliĢmesini ve hem de artan elektrik talebinin karĢılanmasını 

zorlaĢtırmaktadır. Ayrıca fosil yakıt kullanımının doğal bir sonucu olan çevre kirliliği 

ve iklim değiĢikliği faktörleri modern toplumun duyarlı olduğu birincil konular haline 

gelmiĢtir. 

 Dünya nüfusunun hızla artması ve özellikle geliĢme aĢamasında olan ülkelerde 

sanayinin hızlı ve sürekli olarak geliĢmesi nedeniyle artan elektrik talebinin ileriki 

yıllarda kontrol altına alınması çok kolay olmayacaktır. Bu kontrolün sağlanmasında 

tüketicinin eğitilmesi, sürekli bilgilendirilmesi ve desteğinin alınması gerekmektedir. 

 Mevcut Ģebekelerin uzun yıllardır kullanılan hantal altyapısı ile tek merkezden elektrik 

üretimi sistemin iĢletilmesi politikası uzun dönemde tüketicileri zor bir duruma 

sokabilir. Enerjinin en çok talep edildiği puant saatlerde yapılan yanlıĢ hesaplamalar 

sonucu elektrik kesintileri ve trafo arızaları gibi durumlar artabilir. Ayrıca mevcut alt-

yapı ve iĢletme Ģekli, serbest piyasa koĢullarının uygulanmasından tüketiciler lehine 

doğabilecek esnek tarife, iki yönlü güç akıĢı ve iki yönlü bilgi akıĢı gibi faydaların 

kullanılmasını sınırlamaktadır.  

 Geleneksel Ģebekelerin %99,97 oranında güvenilir olduğu belirtilmesine rağmen 

ülkemizde herhangi bir plan dahilinde olmayan elektrik kesintileri sıklıkla 

yaĢanmaktadır. Ayrıca planlı yapılan kesintilerde bile bakım onarım hizmetlerinin 

giderilebilmesi uzun saatleri alabilmektedir.  

 Elektrik enerjisine olan talebin her geçen gün artmasına paralel olarak dünya rezervleri 

hızla tükenen fosil yakıtlara ödenen ücretlerde artmaktadır. Bu nedenle enerji 

sürekliliğinin ve kalitesinin teminatı olan güvenilirliğin artırılması bir yana bu 

seviyelerde tutulması bile imkansız görülmektedir.[8-10] 

 

3. AKILLI ġEBEKELER 

 

Ġklim değiĢiminin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırabilmek için sera gazlarının etkisini 

azaltmak dünyada global bir hedef haline gelmiĢtir. 1997´de imzalanan Kyoto Sonuç 

Bildirgesi‟nde birçok ülke enerji verimliliklerini artıracağını beyan etmiĢ ve 2009 yılında 

imzalanan Kopenhag Sonuç Bildirgesi‟nde de üye ülkeler kendilerine bu konuda büyük 

hedefler koymuĢlardır. Bu protokoller ile hedeflenen ana tema 2030 yılında enerji ihtiyacının 

tam iki katına çıkacağı hesaplanırken, karbondioksit emisyonunu yarı yarıya düĢürmektir. 

Elektrik üretimi, enerji denkleminde iklim değiĢikliği konusunda önemli bir rol oynamaktadır 

ve çözümün bu bağlamda en büyük destekçisi olacaktır. Elektrik, elektronik ve haberleĢme 



endüstrisinin sağladığı akıllı Ģebeke çözümleri, bu zorlukları aĢabilecek kapasitededir. 

Elektrik Ģebekeleri ile bilgisayar ve ağ teknolojisinin entegre edilerek elde edilen Ģebeke 

sistemine “Akıllı ġebeke” (Smart Grid) denilmektedir.  Akıllı enerji Ģebekeleri, bilgi ve 

haberleĢme teknolojileri ile enerji üretim/iletim/dağıtım teknolojilerinin bir arada kullanıldığı 

altyapılardır. Smart grid, elektrik üretimi ve elektrik ihtiyacı arasındaki dengeyi sağlamaya 

yardımcı olacak ve ihtiyaç duyulan altyapıyı optimize edebileceği gibi daha fazla yeĢil enerji 

üretimini de sağlayabilecektir. [11,12,13] 

 

 

Resim 2 Akıllı ġebekeler 

Enerji sektörünün süregelen yılarda ihtiyaçlarını karĢılayacak akıllı elektrik Ģebekelerinin 

taĢıması gereken özellikler; 

 

 Bilgisayar ve veri iletiĢim ağları teknolojilerinin sağladığı imkanları en üst seviyede 

kullanarak uzaktan ölçme, uzaktan okuma, uzaktan izleme, kontrol ve koruma 

görevlerini eksiksiz olarak yapabilmelidir. 

 Kendi kendinigüncelleyerek ve öğrenerek algoritmalarını iyileĢtirebilmelidir. 

 Tüketicilerin faydalanabileceği esnek tarifelerin uygulanmasına olanak sağlamalıdır. 

 Fiziksel ve siber saldırılara karĢı oldukça dayanıklı olmalıdır. 

 Çevresel kaygıları öne alarak akılcı bir enerji politikası izlenmesine olanak 

sağlamalıdır. 

 Üreticilere daha esnek, güvenli, güvenilir ve yüksek verimli enerji üretebilme imkanı 

sunmalıdır. 



3.1. Akıllı ġebekelerin Yapısal Katmanları 

 

Akıllı Ģebekeleri oluĢturan yapısal katmanları beĢ temel sınıfta incelemek mümkündür. 

Uygulama katmanı, güvenlik katmanı, haberleĢme katmanı, kontrol katmanı ve güç katmanı 

olarak adlandırılan bu katmanların her birinin kendine özgü görevleri bulunmaktadır.  

Güç  Katmanı:  Güç  üretimini,  iletimini,  dağıtımını, depolanmasını ve tüketimi ile 

ilgili olan katmandır. 

Kontrol  Katmanı:  Veri  toplamak  ve  aktarmak  için gerekli akıllı sensör, ölçme ve 

sürücü sistemleri içerir.  

Veri  İletişim  Katmanı:   Doğru  ve  efektif  bir  veri iletiĢimi sağlamak için gerekli 

yapıyı kapsar. 

Güvenlik Katmanı:Veri  gizliliği, veri  güvenliği, veri doğruluğu ve veri Ģifrelenmesi 

gibi fonksiyonları yerine getirir.  

Uygulama Katmanı: ÇeĢitli güç ve enerji uygulamaları için  bilgi  teknolojilerine  

dayanan  kararların  alınmasına destekleyen katmandır. 

 

 

Resim 3 Akıllı ġebeke Yapısal Modeli 

 



3.2. Akıllı ġebekelerin Temel BileĢenleri 

 

Bir akıllı Ģebekenin temel bileĢenleri ve teknolojileri, 

 Akıllı Üretim 

 Akıllı Ġstasyonlar 

 Akıllı Dağıtım 

 Akıllı Sayaçlar 

 BütünleĢtirilmiĢ HaberleĢme 

 Ġleri Kontrol Metotları olarak sıralanabilir. 

 

Resim 4 Akıllı ġebeke Teknolojisi ve BileĢenleri 

 

Akıllı Üretim: ġebekenin birçok noktasından alınan geri beslemeler ile enerji üretiminin 

optimize edilmesi ile gerilimin, frekansın ve güç faktörünün otomatik olarak ayarlanabilmesi 

özelliklerine sahip güç üretimini sağlar. 

Akıllı İstasyonlar: Güç faktörü performansı, kesici, trafo ve akü durumunun izlenmesi, kritik 

ve kritik olmayan iĢlem kontrollerinin yapılmasını sağlar. 

Akıllı Dağıtım: Kendi kendini iyileĢtiren, dengeleyici ve optimize edici yapıdadır. Otomatik 

izleme ve analiz etme özelliği ile hava durumu ve enerjisiz kalma geçmiĢine bağlı olarak 

arızaları tahmin edebilecek yapıya sahip sistemlerdir. 

Akıllı Sayaçlar: Enerji tüketimini anlık olarak ölçerek gerektiğinde Ģebekeye enerji 

gönderebilen bir yapıdadır. Enerji tüketimini uzaktan izleme ve kontrol etme imkanı sağlar. 

Ayrıca esnek tarife imkanlarına olanak tanır. 



Bütünleştirilmiş Haberleşme: Veri toplama (SCADA-Supervisory Control and Data 

Acquisition), koruma ve kontrol sistemleri bütünleĢtirilmiĢ bir sistemde kullanıcının akıllı 

elektronik cihazlar ile etkileĢimini sağlar. 

İleri Kontrol Metotları: Üretim ve talep bandının kontrolünü sağlayarak enerjinin maksimum 

düzeyde verimli olarak kullanılmasını sağlayan yapıdır. [11,14,15] 

 

Resim 5 ġebeke Yönetim Sistemi 

 

3.3. Akıllı Enerji ġebekelerinde Kullanılan Bilgi ve HaberleĢme Teknolojileri 

 

Akıllı elektrik Ģebekeleri yapıları itibariyle veri algılama, toplama, iletme, değerlendirme ve 

depolama iĢlemlerini gerektirir. Çok sayıda algılayıcı ekipman ile akıllı elektronik sistemler 

elektrik Ģebekelerinde çeĢitli amaçlar için kullanılmaktadır. Bu cihazlardan alınan veriler önce 

veri toplama merkezlerinde toplanırlar ve daha sonra iĢlenerek değerlendirilmek üzere 

kontrol/ana merkezlere aktarılırlar. Bu nedenle, akıllı Ģebekeler için tesis edilen iletiĢim ağları 

bu veri yükünü ve trafiğini kaldıracak Ģekilde tasarlanmalıdırlar. Elektrik Ģebekeleri için tesis 

edilen iletiĢim ağları temel olarak 4 farklı seviyeden meydana gelmektedir. 

 

3.3.1. Ġlk seviye (çekirdek iletiĢim) ağları 

Bu ağlar çeĢitli Ģalt tesisleri ile Ģebeke kontrol merkezleri arasındaki veri akıĢı bağlantısını 

sağlayan geniĢ alan iletiĢim ağlarıdır[WAN]. Büyük oranlarda veri akıĢını sağlamak için 

yüksek kapasiteli ve büyük bant geniĢliğine sahip olmaları gerekmektedir. Bu yüzden genel 



olarak fiber optik kablolarla tesis edilirler. Bu kademedeki ağlar, SONET/SDH (Senkron 

Optik Ağlar), Ethernet, IP/MPLS veya uydu teknolojilerden yararlanarak oluĢtururlar. Resim-

6‟da örnek bir WAN ağı görülmektedir. 

 

Resim 6 Çekirdek ĠletiĢim Ağı (WAN) 

 

3.3.2. Ġkinci seviye (middle-mile) iletiĢim ağları 

Uzaktan sayaç okuma (USO) için trafo merkezlerine yerleĢtirilen veri toplama üniteleri ile 

ana ve kontrol merkezleri arasındaki veri iletiĢimini sağlayan haberleĢme ağlarıdırlar. GeniĢ 

bant iletiĢim teknolojileri gerektiren söz konusu ağların güvenilir ve aynı zamanda mümkün 

olduğunca düĢük maliyetli olmaları gerekmektedir. WiMAX, 3G, BPL ve 4G LTE 

teknolojiler bu amaç için kullanılabilir. Resim-7‟de örnek bir WiMAX ağ yapısı 

görülmektedir. 



 

Resim 7 WiMAX ĠletiĢim Ağı 

 

3.3.3. Üçüncü seviye (müĢteri iletiĢim) ağları 

Trafo merkezlerinde bulunan veri toplama üniteleri ile akıllı sayaçlarla arasında veri 

iletiĢimini sağlayan ağlarıdır. Kablolu ve kablosuz birçok teknoloji bu ağlar için mevcut 

durumdadır. WiMAX, GSP/GPRS, 3G, BPL/PLC ve LTE teknolojilerinden yaralanılabilir. 

Wi-Fi, Semt Alan Ağları (NAN) ve Saha Alan Ağları (FAN) alt ağlar olarak kullanılabilir. 

 

 

Resim 8 Wi-Fi ĠletiĢim Ağı 



3.3.4. Uç seviye (Ev iletiĢim) ağları 

Akıllı Ģebeke iletiĢim ağlarının son halkasını oluĢtururlar. Bu ağlar, Ev Alan Ağları olarak 

adlandırılırlar (HAN) ve IEEE 802.11, IEEE 802 15.4 (Zigbee, WiFi) ile PLC standartları 

üzerine inĢa edilen teknolojilerdir. HAN teknolojileri ile oluĢturulmuĢ enerji yönetim sistemi, 

akıllı ev/binalar, HVAC, akıllı ev aletleri, aydınlatma kontrolü ve elektrikli araçları 

yönetebilecek özelliklere sahip olacaktır. Resim-9 da PLC (Power Line Communication) 

uygulamasına ait bir örnek görülmektedir. [11,16-21] 

 

Resim 9 Power Line Communication Örnek 

 

3.4. Akıllı ġebekelerde Veri ĠletiĢim Ortamları 

 

Akıllı elektrik Ģebekeleri açısından bakıldığında ön plana çıkan fiziksel veri iletiĢim ortamları, 

fiber, PLC ve radyo/mikrodalga kanallarıdır. Fiber optik, elektro-magnetik giriĢim 

yaratmaması ve giriĢime maruz kalmaması ve ayrıca uzun mesafelere yüksek bant 

geniĢliğinde iletiĢim sağlaması nedeniyle tercih edilen ilk seçenektir. Buna rağmen radyo-

/mikro-dalga iletiĢim sistemleri ilk yatırım ile iĢletme maliyetlerinin düĢük olması ve hızlı 

tesis edilmeleri nedeniyle iyi bir alternatif oluĢtururlar.  



 

Resim 10 Smart Grid HaberleĢme Mimarisi-1 

 

Resim 11 Smart Grid HaberleĢme Mimarisi-2 

 

3.4.1. Kablolu Teknolojiler 

Elektrik Ģebekeleri uygulamaları için fiber optik ve iletim/dağıtım hatları, veri iletiĢimi için en 

uygun ortamlardır. Senkron Optik Ağlar (SONET) ve Senkron Dijital HiyerarĢi (SDH) gibi 



gelecek kuĢak fiber optik teknolojiler çekirdek iletiĢim seviyesinde çeĢitli veri oranlarında 

veri iletiĢimi için kullanılabilirler. Bu teknolojiler, IP ve Ethernet uygulamaları için çok 

servisli platformlar sağlayabilir. Ethernet‟in basit ve uygun maliyette olması ve ayrıca 

SONET/SDH teknolojisi ile “TaĢıyıcı Ethernet” oluĢturulması akıllı Ģebekelerdeki kritik 

uygulamalar için güvenilir, güvenli ve kaliteli bir veri transferi ortamı oluĢtururlar. Ethernet 

bu uygulamalar için, 1-10 Gbps aralığında veri oranı sağlayabilir. Hatta özel durumlarda bu 

oran 100 Gbps‟e kadar çıkarılabilir. YavaĢ kurulum ve yüksek kuruluĢ maliyeti bu sistemin 

negatif yanlarıdır. 

 

PLC teknolojisi ile iletim/dağıtım hatları, elektrik Ģebekelerinde uzaktan okuma, yük kontrolu 

ve koruma sinyalizasyonu gibi uygulamalar için veri iletiĢimi ortamı olarak kullanılmaktadır. 

Sinyalizasyon yüksek gerilim hatlarında kullanılırken, veri iletiĢimi orta ve alçak gerilim 

hatları üzerinden yapılmaktadır. PLC teknolojisi dar-bant (DB-PLC) iletiĢim (kHz 

frekanslarında) ve BPLC geniĢ-bant (GB-PLC) veri iletiĢimi (MHz frekanslarında) 

sağlanmaktadır. Bu teknolojinin avantajı, mevcut elektrik hatlarını kullanması ve bu hatlara 

bağlı olan cihazlarla iletiĢime geçecek olmasıdır. PLC genellikle OG ve AG Ģebekelerinde 

kullanılırken, BPLC daha çok ev ve bina içi uygulamalarda kullanılmaktadır. 100 MHz ve 

10GHz frekans bantları arasında 10 Gbps veri iletiĢim hızı sağlamaktadır. Bütün bu olumlu 

yanlarına rağmen, haberleĢme empedansı ve kanal koĢullarının sürekli değiĢmesi, büyük 

binalarda uygulama zorluğu, Ģebekedeki aĢırı anahtar sayısı, iĢaret zayıflaması, giriĢim 

yaratması ve giriĢime maruz kalması gibi aĢılması gereken teknik zorluklar söz konusudur. 

[10-17] 

 

3.4.2. Kablosuz Teknolojiler 

Akıllı Ģebekelerde kullanılabilecek kablosuz iletiĢim teknolojileri üç ayrı grup altında ele 

alınabilir. Bunlar; GSM/Mobil iletiĢim ağları, IEEE 802.11.a/b/c/g/n ve IEEE 802.16 

standartları üzerine geliĢtirilmiĢ Wi-Fi ve WiMAX teknolojileri ve IEEE 802.11ve IEEE 

802.1.5.4 standartları üzerine kurulmuĢ “Kablosuz MeĢ Ağlar (WMN)” ve “Kablosuz Sensör 

Ağlardır (WSN)”. 

 

Hücresel mobil ağlar 2G ve 3G teknolojili ağlar olup, ses iletiĢimi için tasarlanmıĢlardır. GSM 

Ģebeke eriĢimi için TDMA eriĢim tekniği kullanan 2G teknolojisidir. Bunun yeni 

güncellenmiĢ sürümü “Genel Paketli Radyo Servisi GPRS” olup paketlenmiĢ veri taĢımak için 



tasarlanmıĢtır. Bundan sonra geliĢtirilmiĢ olanlar, EDGE, 3GPP ve 3G geniĢ-bant GSM 

teknolojisidir. 3G ağlar 5 MHz de yüksek hızlı veri iletiĢimi, iyi ses kalitesi ve paket 

uygulamaları için internet eriĢimi sağlamaktadır. Daha sonra geliĢtirilen 4G LTE teknolojisi 

hız ve veri iletiĢim kapasitesini artırmak için tasarlanmıĢ olup, elektrik Ģebekeleri için daha 

çekicidir ve 3G üzerine geliĢtirildiğinden daha uygun fiyatta tesis edilebilir. Uzaktan okuma, 

uzaktan izleme ve kontrol uygulamaları için çok uygun bir seçenektir. 

 

Wi-Fi iletiĢim ağları ise, ses ve veri iletiĢimi için geliĢtirilmiĢ olup, 2.4-5 GHz frekans bandını 

kullanarak 1Mbps ve 54 Mbps veri iletiĢim hızı sağlamaktadır. IEEE 802.11n standardı 

üzerine kurulan Wi-Fi 20-40MHz bandında çalıĢmakta olup 600 Mbps veri oranında iletiĢim 

yapmaktadır. MüĢteri iletiĢim ağları seviyesinde yakın mesafe sayaçların okunmasında 

kullanılmaktadır. 

 

4G WiMAX ağları, IEEE 802.16 standardını kullanan kablosuz metropolitan ağlardır. Akıllı 

Ģebekeler gibi kritik alt yapıya sahip uygulamalarda daha iyi bir servis kalitesi 

sağlayacaktırlar. MüĢteri (3.seviye) iletiĢim ağları olarak kablolara alternatif olarak geniĢ-bant 

iletiĢim için kullanılır ve sayaç okumada daha kararlı ve daha güvenilir bir iletiĢim ortamı 

sağlar. 

 

“Kablosuz MeĢ Ağlar WMN”, IEEE 802.11 baz alınarak geliĢtirilen iletiĢim ağlarıdır. DüĢük 

güçlü ve düĢük veri iletiĢim oranına sahiptir. DüĢük maliyette ve kolay kurulurlar. Esnektirler 

ve güvenirlilikleri yüksektir. IEEE 802.15.4 standardına göre geliĢtirilen “Kablosuz Sensör 

Ağlar (WSN)” ve “Kablosuz KiĢisel Ağlar (WPAN)” olarak adlandırılırlar. Ev, ofis ve enerji 

otomasyonu için kullanılabilirler. Ayrıca embedded elektrik üretim sistemlerinde, endüstriyel 

uygulamalarda, Ģalt tesisi otomasyonunda, algılamada ve izlemede kullanılırlar.[1,8,9,21-26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 1 Akıllı ġebekelerde Kullanılan ĠletiĢim Teknolojileri [1-24] 

TEKNOLOJĠ VERĠ ĠLETĠġĠMĠ AMAÇ & TANIM ĠYĠ YÖNLER ZAYIFLIKLAR & SORUNLAR 

Kablosuz Teknolojiler 

Hücresel (GPRS/3G/4G) ve LTE 

Ses iletiĢimi için geliĢtirilmiĢtir, 

yerel enerji  kaynakları  ve  trafo  

merkezleri  için  uzaktan  izleme  ve  

kontrol  (SCADA)  amacıyla  

kullanılabilir,  basit  metin  

mesajlaĢmasını destekler. 

Var olan Ģebeke altyapısının  

kullanılmasıyla  düĢük  

uygulama, iĢletme ve bakım  

maliyeti;  GeniĢ  kapsama  

alanı;  Daha  iyi  hareket  

yeteneği 

Kule/baz  istasyonu  ihtiyacı,  

büyük ölçekli uygulamalarda  

ekonomik  olmayıĢı,  

merkezden  uzak  bölgelerde  

kapsama  alanı  sorunu,  

güvenlik zafiyeti. 

Wi-Fi (IEEE 802.11) 

 

Ses  (ve  görüntü)  iletiĢimi  için  

geliĢtirilmiĢtir;  ev  enerji  ara-yüzü  

sağlar;  bilgisayarlar,  elektronik  

cihazlar  ve  akıllı  ölçme  sistemleri  

arasında bağlantı oluĢturur. 

Hızlı  tesis  etme,  yüksek  

esneklik,  Ģehir  tipi  yoğun  

bölgelerde uygulanabilir. 

 

Yüksek  giriĢime  hassas,  dar  

kapsama  alanı;  yüksek  güç  

tüketimi,  küçük  ölçeklerde  

ekonomik  olmayıĢı,  güvenlik  

zafiyeti. 

WiMAX (IEEE 802.16) 

 

3.seviye iletiĢim ağları için 

kablosuz ağlara alternatif, akıllı 

sayaç okuma  

sistemleri alt yapında kullanılır. 

Kablolu  çözümlere  göre  hızlı 

kurulum, uzun menzilli, gerçek 

zaman  uygulamaları  ve  erken 

cevap için yeterli hız. 

 

Kule/baz istasyonu ihtiyacı, 

yüksek  güç  tüketimi,  

güvenlik zafiyeti. 

Kablolu Teknolojiler 

SONET/SDH ve E/GPON 

 

Fiber  optik  ortam,  GeniĢ-bantlı  

çözümler. 

 

Yüksek  bant  geniĢliği  ve  

kapasite;  hızlı  iletiĢim,   sıfır  

giriĢim. 

 

Kurulum  hızı  yavaĢ  ve  

yüksek  maliyetli  (altyapısı  

olmayan yerlerde. 

PLC  (NB  ve BB) ve BPL 

 

Güç iletim hatlarıdır, iletiĢim OG 

ve AG  hatları  üzerinden  yapılır,  

kablo ve  DSL‟e  alternatif  bir  

geniĢ-bantlı  

eriĢim ortamı (BPL). 

 

Bina  içi  kolay  kurulum,  son  

kullanıcı  cihazlarına  yönelik  

yüksek  esneklik  ve  hareket  

yeteneği, Kırsal bölgeler için  

iyi bir çözüm. 

 

Büyük  binalar  için uygulama  

zorluğu,  fazlaca anahtarlama  

sorunu, iĢaret zayıflaması ve  

yükselticilerin  yüksek  

maliyeti,  giriĢim  maruz  

kalma ve giriĢim yaratma 

Ağ Tipleri 

WMN 

 

 

Ağ  tipi  Ģebeke;  birçok  uygulama  

gerçekleĢtiren  süper  ağ  

yönlendiricileri 

Kolay  ve  uygun  maliyetli  

kurulum; Yüksek güvenilirlik  

ve esneklik; 

Veri  yönetimi  zor;  lisanssız  

bantlarda  düĢük  denetlenebilirlik;  

Standart yetersizliği; Sabit giderler 

WSN  ve WPAN (IEEE 802.15.4) 

 

Küçük çaplı uygulamalar; Ev, ofis 

ve akıllı  enerji  otomasyonu;  Trafo  

merkezlerinde,  endüstriyel  

tesislerde  ve  yerel  üretim  

birimlerinde algılama ve izleme. 

Kolay ve hızlı yayılım; DüĢük  

maliyet;  Yüksek taĢınabilirlik;  

Kolay yapılandırma 

Güç ve bellek kısıtları; DüĢük  

veri  hızı;  Yüksek  veri  kaybı;  

Çok küçük kapsama alanı 

 



3.5. Akıllı Enerji ġebekelerinde Siber Güvenlik 

 

Bilgi güvenliği firmalarından Kaspersky tarafından Almanya, Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, 

Ġspanya, ABD, Japonya, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin‟de 1300‟den fazla ġirket 

yöneticisi ile yapılan anketin sonuçlarına göre Ģirketler için en önemli riskler aĢağıdaki 

grafikte gösterilmekte olup ankete katılanların yaklaĢık yarısı (%46‟sı) Ģirketleri için 

gelecekteki en yüksek riski, BiliĢim ve Bilgi Sistemlerine yönelik tehditler olarak 

görmektedirler. 

 

 

Resim 12 Kaspersky Firması tarafından gerçekleĢtirilen anket sonuçları 

 

Rapora göre, BiliĢim ve Bilgi Sistemlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırıp buna iliĢkin 

riskleri azaltabilmek için 10-99 çalıĢanı olan Küçük Ģirketler yıllık ortalama toplam 8.055 $ 

(kiĢi baĢı 93 $) yatırım yaparken, 100-999 çalıĢanı olan Orta ĠĢletmeler yıllık ortalama toplam 

83.200 $ (kiĢi baĢı 167 $), binden fazla çalıĢanlı büyük kuruluĢlar ise yıllık ortalama 3.2 

milyon $ (kiĢi baĢı 388 $) yatırım yapmıĢlardır. Tüm bunlara rağmen ankete katılanların 

yarısına yakını (%48) son 12 ay içinde BiliĢim ve Bilgi Sistemlerine yönelik Siber tehditlerin 

artmıĢ olduğunu ifade etmiĢlerdir. Gartner tarafından yapılan tahminlere göre Siber 

tehditlerden korunmak için 2010 yılında dünya çapında 16.5 milyar dolarlık güvenlik yazılımı 

harcaması yapılmıĢ olup bunun her yıl yaklaĢık %10 artması beklenmektedir. Bunca yatırıma 

rağmen Ģirketlerin %91‟i geçen 12 ay içinde en az bir kez dıĢ kaynaklı bir Bilgi Güvenliği 

olayı ile karĢılaĢmıĢlardır. Bu Ģirketlerin %31‟i söz konusu olaylar nedeniyle bilgi kaybına 

uğramıĢ, Bilgi kaybına uğrayan Ģirketlerin %10‟u kaybettikleri bilgilerin kendileri için hassas 

ya da önemli olduğunu belirtmiĢlerdir.[14,15] 



Siber tehditlerin ve saldırıların amaçları çeĢitlilik göstermesine rağmen genelde sisteme 

yetkisiz eriĢim sağlama, bilgilerin değiĢtirilmesi ya da yok edilmesi, bilgilerin çalınması ya da 

deĢifre edilmesi ve sistemin bozularak eriĢimin/hizmetlerin engellenmesi amaçlanmaktadır. 

Bunu sağlayabilmek için sıklıkla kullanılan yöntemler aĢağıda verilmiĢtir.  

 

 Bilgisayar virüsleri 

 Yemleme (phishing) 

 Truva atı (trojan) 

 Klavye izleme yazılımları (key logger) 

 Casus / köstebek yazılımları (spyware) 

 Ġstem dıĢı elektronik posta (spam) 

 Hizmetin engellenmesi saldırıları (DoS, DDoS) 

 ġebeke trafiğinin dinlenmesi (sniffing ve monitoring)  

 

BiliĢim ve Bilgi Sistemlerinin güvenliği sadece Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerini değil hayatın 

her alanını ilgilendiren bir boyut ve öneme sahiptir. O halde “Bilgi Güvenliği” konusu artık 

hem bireyler hem de kurumlar için çok önemli ve öncelikli hal almıĢ demektir. Bilgi güvenliği 

ise, bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve eriĢilebilirliğinin garanti altına alınması demektir. 

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından; bilgiye sürekli olarak eriĢilebilirliğin sağlandığı bir 

ortamda bilginin saklanması, göndericisinden alıcısına kadar gizlilik içerisinde (mahremiyeti 

korunarak), bozulmadan, değiĢikliğe uğramadan ve baĢkaları tarafından ele geçirilmeden 

bütünlüğünün sağlanması ve güvenli bir Ģekilde iletilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır.[27] 

Bu çerçevede bilgi güvenliğinin temel kavramı unsurları aĢağıdaki modelde yer almaktadır; 

 

  

Resim 13 Bilgi Güvenliği Temel Kavramının Yapısı 

 



Bu modelde yer alan bilgi güvenliğinin üç temel kavramı; 

Gizlilik: Kuruma özel ve gizliliği olan bilgilere, sadece yetkisi olan kiĢilerin 

eriĢebilmesidir. 

  Bütünlük: Kurumsal bilgilerin yetkisiz değiĢim veya bozulmalara karĢı korunmasıdır. 

  Erişilebilirlik: Kurumsal bilgilerin ihtiyaç duyan anda eriĢilebilir durumda olmasıdır. 

 

Bu bağlamda bilgi güvenliğinin sağlanması gereken noktalar; 

 

 Üretim 

 EriĢim  

 ĠĢleme 

 Depolama 

 Aktarma 

 Yok etme 

 

3.5.1. Bilgi Güvenliğinin (Siber Güvenlik) Temel Amaçları 

 

Kurum ve kuruluĢların veya en genel anlamda ulusların bilgi varlıkları ve kaynaklarını 

hedeflenen amaçlar doğrultusunda organizasyon, insan, finans, teknik ve bilgi değerlerini 

dikkate alarak, varlıkların ve kaynakların baĢlarına kötü bir Ģeyler gelmeden korumaktır. 

Bilgi güvenliğinin temel amaçları;  

 

 Veri bütünlüğünün korunması, 

 Bilgiye eriĢimin, eriĢim hız ve kalitesinin korunması, 

 Ġzinsiz eriĢimin engellenmesi, Mahremiyet ve Gizliliğin korunması, 

 Siber kaynaklı hırsızlıkların önlenmesi, 

 ĠĢ sürekliliğinin ve Sistemin devamlılığının sağlanmasıdır. 

 



 

Resim 14 Siber Güvenlik Kültürü 

 

Teknik, ekonomik, siyasal ve sosyal etkileri açısından gerek bireysel, gerek kurumsal ve 

gerekse ülke boyutunda top yekün bir yaklaĢım ve hassasiyet gerektiren Bilgi Güvenliği 

konusu, buna iliĢkin bir kültür oluĢturulmasını da gerekli kılmaktadır. Dünya 

Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından önerilen aĢağıdaki modele göre Bilgi Güvenliği 

Kültürü, Siyasi, Yasal, Ekonomik, Teknik ve Sosyal alt katmanları olan ve Politika 

belirleyicilerden baĢlayarak Adalet sistemine, ĠĢletme sahiplerinden bilgi teknolojisi 

uzmanlarına ve nihayetinde son kullanıcılara kadar uzanan zincirde her seviyedeki ilgililerin 

sahiplenip özümsemesini gerektirir. Bilgi Güvenliği Kültürü olmayan toplumların güvende 

olması ve Bilgi Toplumu olması mümkün olmayacaktır. Yıllara göre gerçekleĢtirilen siber 

saldırı oranları ve bu saldırıları gerçekleĢtirmek için ihtiyaç duyulan teknik bilgiler ile ilgili 

veriler Resim-13‟de görülmektedir. 

 



 

Resim 15 Yıllara göre saldırı oranları ve ihtiyaç duyulan teknik bilgiler 

 

KiĢilerin bilgi güvenliği çok önemlidir, ancak kiĢilerin güvenliğini doğrudan etkileyen 

kurumsal bilgi güvenliği de en az onun kadar önemlidir. Her birey bilgi sistemleri üzerinden 

hizmet alırken veya hizmet sunarken kurumsal bilgi varlıklarını doğrudan veya dolaylı olarak 

kullanmaktadır. Bu hizmetler kurumsal anlamda bir hizmet alımı olabileceği gibi, bankacılık 

iĢlemleri veya bir kurum içerisinde yapılan bireysel iĢlemler de olabilir. Kurumsal bilgilerin 

güvenliği sağlanmadıkça, kiĢisel güvenlikte sağlanamaz. Kurumsal bilgi güvenliği, 

kurumların bilgi varlıklarının tespit edilerek zafiyetlerinin belirlenmesi ve istenmeyen tehdit 

ve tehlikelerden korunması amacıyla gerekli güvenlik analizlerinin yapılarak önlemlerinin 

alınmasıdır. Kurumsal bilgi güvenliği insan faktörü, eğitim, teknoloji gibi birçok faktörün etki 

ettiği tek bir çatı altında yönetilmesi zorunlu olan karmaĢık süreçlerden oluĢmaktadır. Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sistemleri (BGYS) insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve 

üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. 

 

Bilgi varlıklarının korunabilmesi, kurumların karĢılaĢabileceği risklerin en aza indirgenmesi 

ve iĢ sürekliliğinin sağlanması, ancak üst yönetimin desteğiyle BGYS‟nin hayata 

geçirilmesiyle mümkündür. BGYS‟nin kurulması demek, olası risk ve tehditlerin tespit 

edilmesi, güvenlik politikalarının oluĢturulması, denetimlerin ve uygulamaların kontrolü, 

uygun yöntemlerin geliĢtirilmesi, örgütsel yapılar kurulması ve yazılım/donanım 



fonksiyonlarının sağlanması gibi bir dizi denetimin birbirini tamamlayacak Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesi anlamına gelmektedir. ITU tarafından önerilen BGYS modeli aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

 

Resim 16 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Modeli 

 

Bu modele göre BGYS, Yönetim, Denetim ve Son kullanıcı düzeyinde tüm güvenlik 

boyutlarına yönelik tehdit ve saldırıları algılamayı ve önlemeyi, bunlara fırsat veren açıkları 

belirlemeyi ve kapatmayı güvence altına alacak bir yönetim sistemi oluĢturulmasını 

hedeflemelidir. Bu hedefe ulaĢmak için sağlanması gereken Ģartlar Ģunlardır; 

 

 Yönetimin kararlılığı ve desteği, 

 Politika ve prosedürlerin açıklığı ve tutarlılığı, 

 Her seviyedeki çalıĢanların bilgili ve bilinçli olması, 

 Uygulamaların sürekli izlenmesi, denetimi ve iyileĢtirilmesi. 

 

Bu süreçlerin yönetilmesi, güvenlik sistemlerinin uluslararası standartlarda yapılandırılması 

ve yüksek seviyede bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm dünyada kurumsal bilgi 

güvenliğinin yönetiminde standartlaĢmaya gidilmektedir. Bu amaçla geliĢtirilen ve 

uluslararası kabul görmüĢ Rehber ve Standartlar vardır. Bu standartların en baĢında 

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ve TSE tarafından da 

TürkçeleĢtirilip ülkemizde de uygulamaya konulan “ISO27000 Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistem Standardı Ailesi” gelmektedir. 



ISO 27001 standardı genel olarak aĢağıdaki amaçları gerçekleĢtirmektedir. 

  

 Kurumun bilgi güvenlik risklerini, bilgi varlıklarına yönelik tehditleri, varlıkların 

açıklıklarını sistematik olarak denetlemek; 

 Risk iĢleme planları, artık risklerin transferleri ile tutarlı bilgi güvenliği kontrollerini 

tanımlamak ve gerçekleĢtirmek, riskleri kabul edilebilir seviyeler çekmek 

 Bilgi güvenliği kontrollerinin sürekliliğini bilgi güvenliği esaslarına göre sağlamak 

üzere yönetim süreçlerini kabul etmek ve uygulamak 

 

  Standart yukarıdaki amaçları gerçekleĢtirmek üzere aĢağıdaki konuları kapsamaktadır;  

 

 Risk Değerlendirme ve Tehditlendirme 

 Güvenlik Politikası 

 Güvenlik Organizasyonu 

 Varlık Yönetimi ve Sınıflandırma 

 Ġnsan Kaynakları Yönetimi 

 Fiziksel ve Çevresel Güvenlik 

 ĠletiĢim ve Operasyon Güvenliği 

 EriĢim Denetimi 

 Bilgi Sistemleri Temini, GeliĢtirilmesi ve Yönetimi 

 Güvenlik Ġhlal Yönetimi 

 ĠĢ Devamlılık Yönetimi 

 Yasalar ve Standartlarla Uyumluluk 

 

 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemi standartlar ailesinin ana standardı olup sistem kurulumu ve belgelendirme bu 

standarda göre yapılmaktadır. Kurumlar, oluĢturdukları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin 

standartlara uygunluğunu ve uygulamalarının etkinliğini akredite edilmiĢ (ülkemizde 

TURKAK tarafından) belgelendirme kuruluĢlarına (TSE, TUV, SGS vb.) denetlettirerek 

belgelendirebilmektedirler. Yapılan çalıĢmalar hala pek çok kurumda bilgi güvenliği açıkları 

ve kayıplarının artması sebebiyle bu konunun henüz doğru olarak anlaĢılmadığını, bireyler ve 

kurumlar tarafından konuya gereken önemin verilmediğini ve bilinçlenmenin gereken 

seviyede olmadığını göstermektedir. Bağımsız araĢtırma kuruluĢlarının raporları kurum ve 

kuruluĢların güvenlik teknolojilerine yeterli ölçüde yatırım yapmadıklarını göstermektedir. 



Kurumsal bilgi güvenliğinin üst seviyede sağlanabilmesi için bilgi güvenliğinin devamlılık 

gerektiren bir süreç olduğu ve bu sürecin kurumsal bilgi güvenliği standartları çerçevesinde 

yönetilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kurumsal bilgi güvenliğini sağlamanın dinamik bir 

süreçtir, süreklilik ve sebat gerektirir. Kurumsal bilgi güvenliği sadece teknolojik bir süreç 

değil, topyekün bir yaklaĢım gerektirir. BGYS uluslararası standartlara uygun olarak 

oluĢturulmalı, uygulanmalı ve sürekli iyileĢtirilmelidir. [27,28] 

 

3.6. Akıllı ġebekelerde Endüstriyel HaberleĢme Teknolojileri ve Güvenlik Açıkları 

 

3.6.1. MODBUS TCP/IP Protokolü 

 

Modbus, ilk olarak 1979 yılında Modicon tarafından kendi PLC lerinde kullanmak için 

geliĢtirdiği bir seri kanal  haberleĢme protokolüdür. [3] Master-slave yapısıyla haberleĢir. 

Slave, veriyi sağlayan taraftır ve master tarafının yönetiminde haberleĢme sağlanır, data 

okuma isteği gönderen master tarafıdır. Bir master 247 adet slave'e bağlanabilir ve bu 

slave'lerin herbirine bir birim numarası (Unit ID) verilir, bu ID sayesinde master hangi slave 

ile haberleĢme sağlayacağını gönderdiği mesaj paketi içinde belirtir. Modbus açık kaynak 

kodlu haberleĢme protokolü olarak tasarlandığından, üreticiler ürünlerinde MODBUS 

protokolünü kullanırken herhangi bir ücret ödememektedir.  

 

Bu sebepten dolayı MODBUS günümüzde endüstriyel uygulamalarda en çok kullanılan ve 

destek verilen haberleĢme protokolü olmuĢtur. Genel kullanım alanı saha seviyesinde 

kullanılan ölçüm cihazlarından gelen verilerin ana kontrolcüye iletilme aĢamasındadır. 

Kullanılan cihazın türüne ve taĢıdığı veriye bağlı olarak MODBUS RTU, MODBUS ASCII 

ve MODBUS TCP/IP, MODBUS over UDP, MODBUS Plus olmak üzere 5 farklı MODBUS 

protokolü geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan seri kanal haberleĢmesinde en sık kullanılan MODBUS 

RTU olduğu gibi, ethernet altyapısında kullanılan haberleĢme protokolü ise MODBUS 

TCP/IP dir. MODBUS RTU, verilerin binary olarak alınıp gönderildiği ve bu verilerin 

güvenilirliğini artırmak için çevrimsel artıklık denetimi (CRC - Cyclic Redundancy Check) 

doğrulama verisi ile birlikte gönderildiği haberleĢme protokolüdür. Bu eklenen CRC verisi 

gönderilecek olan verinin içeriğine göre hesaplanır ve gönderilen veriye eklenir. Alıcı taraf da 

aynı Ģekilde gelen veriye göre bir CRC kodu hesaplar ve onu gelen CRC verisiyle kıyaslar ve 

bu Ģekilde gelen verinin doğruluğu kontrol edilmiĢ olur. Seri kanal haberleĢmede en çok 



tercih edilen ve destek verilen haberleĢme standartıdır. Mesajın gideceği hedef MODBUS 

TCP/IP de birim nosu (Unit ID) olarak mesaj paketine eklenirken, MODBUS RTU da 8 bitlik 

hedef adresi eklenir. MODBUS TCP/IP de ise temel fark, CRC gibi doğrulama verisi ve hedef 

istasyon TCP paketine göre tanımlanır ve gönderilir. MODBUS RTU da CRC nin yaptığı 

iĢlemi burada iĢlem tanımlayıcı (Transaction Identifier) yapar ve gelen-giden veri kontrol 

edilmiĢ ve senkronizasyon sağlanmıĢ olur.[28,29] 

 

3.6.2. IEC61850 Protokolü 

 

IEC 61850 elektriksel Ģebeke veri haberleĢmesi ve elektriksel trafo merkezleri modellemesi 

için kullanılan uluslararası endüstriyel haberleĢme protokolüdür. Verilerin ve komutların 

Akıllı Elektronik Cihazlar(IED) ve trafo merkezleri arasında verimli ve güvenilir haberleĢme 

sağlanması için geliĢtirilmiĢtir. IEC 61850, (yüksek hızlı) veri ağı üzerinden kullanım için 

tasarlanmıĢtır. IEC61850, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) Teknik komitesi 

(TC57) tarafından geliĢtirilen modellenebilir haberleĢme standartlarından biridir. Günümüze 

kadar endüstriyel haberleĢme ağlarında kullanılan haberleĢme protokollerinde bulunmayan ya 

da geliĢtirilmesi gereken ihtiyaçlara göre tasarlanmıĢtır. Bunlardan baĢlıca olanları aĢağıdaki 

gibi sıralanabilir.[28,29] 

 Yüksek hızda akıllı elektronik cihazlar arası iletiĢim desteği (IED-IED) 

 Kurum ağı üzerinden yapılandırmaya izin verilmesi 

 Yüksek derecede “hazır bulunma” 

 Kesin veri iletim süreleri 

 Standardizasyona tabi olması 

 Farklı marka ve model ürünlerin ek cihaza ihtiyaç duymadan haberleĢebilmesi 

 Cihazlar arası dosya transferine izin vermesi 

 Güvenli haberleĢme desteği 



 

Resim 17 HaberleĢme Ağı Yapısı 

 

3.6.3. Güvenlik Açıkları 

 

ABD Enerji Bakanlığı  Elektrik Dağıtımı  ve Enerji Güvenliği  Ofisisinin  , ulusal  enerji 

dağıtım  sisteminin  güvenlik  ve güvenilirliğini  iyileĢtirmek  amacıyla baĢlattığı  Ulusal  

SCADA Test Ortamı (NSTB: The National SCADA Test Bed ) programı kapsamında  Idaho 

Ulusal Laboratuarınca (INL: Idaho National Laboratory) hazırlanan rapora gore: NSTB 

programı kapsamında, Amerika BirleĢik  Devletleri  Enerji Bakanlığı  Elektrik  Dağıtımı  ve 

Enerji Güvenliği  Ofisine sunulmak  üzere hazırlanan denetim  sistemleri 

değerlendirmelerinde  gözlenen genel güvenlik açıklıklarının  %50‟ye yakının  iletiĢim  

protokollerinden  kaynaklı olduğu belirtilmiĢtir.  

 



 

Resim 18 Güvenlik Açıkları 

 

CSSP (Control Systems Security Program) kapsamında sistem üreticilerine ve iĢletmecilerine 

ait değerlendirmeleri içeren CSSP raporunda “servis, uygulama ve yapılandırmaya göre 

güvenlik problemleri” kategorisinde endüstriyel denetim sistemlerinin  açıklıkları Resim-

15‟de gösterilmiĢtir.  

 

Resim 19 Endüstriyel Denetim Sistemlerinin Açıkları 

 

SCADA/DDS güvenlik standartlarının aralarında kapsam karĢılaĢtırmasını gösteren tablo ve 

ISO 27002 ve SCADA/DDS güvenlik standartlarının karĢılaĢtırılmasını gösteren Ģekil aĢağıda 

verilmiĢtir. 

Tablo 2 SCADA/DDS Güvenlik Standartlarının KarĢılaĢtırması 



 

 

 

Resim 20 ISO 27002 ve SCADA/DDS Güvenlik Standartlarının KarĢılaĢtırılması 

 

Akıllı Ģebekelerde siber güvenlik sağlanması ile ilgili uluslararası kuruluĢlarca oluĢturulmuĢ 

çeĢitli standartlar bulunmaktadır.  



 

 

Resim 21 Akıllı ġebekelerde Siber Güvenlik Standartları 

 

Siber savunmanın temel adımı tehdit seviyelerinin belirlenmesidir. Tehdit seviyelerinin 

belirlenmesi süreci beĢ aĢamalı bir süreçtir. Bu sürece iliĢkin değerlendirmeler Tablo 3 de 

verilmiĢtir. Siber savunmanın ikinci adımı hazırlık seviyelerinin belirlenmesidir. Hazırlık 

seviyelerinin belirlenmesi süreci beĢ aĢamalı bir süreçtir. Tablo 4‟de hazırlık seviyeleri, 

amaçları, alınacak tedbirler ve çözüm önerileri listelenmiĢtir. [12,15,27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 3 Siber Tehdit Seviyeleri 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Tablo 4 Hazırlık Seviyeleri 

 

 

3.7. Ülkemizde ve Dünyada Akıllı ġebeke Uygulamaları 

 

Evde, iĢte, sokakta, okulda, yaĢamın her an ve aĢamasında elektrik enerjisi kullanılmaktadır. 

Öncelikle elektrik enerjisini insanın bulunduğu her noktaya taĢıyabilmek ve onu eriĢilebilir 

kılmak, sonrasında da onun verimli kullanımı için ilgili altyapı ve süreçleri iyi yönetmek bir 

zorunluluk halini almıĢtır. Tüm bunlar için anahtar, “Verimlilik” artıĢı olup verimliliğin en 

önemli göstergesi ise “Enerji Yoğunluğu” dur. Enerji yoğunluğu, ”gayri safi milli hasıla 

baĢına tüketilen enerji miktarı” yada “bir dolarlık mal ya da hizmet üretmek için tüketilen 



enerji miktarı” olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda en düĢük değere sahip ülkeler enerjiyi en 

verimli kullanan ülkeler olarak kabul edilmektedir. Bir ülkenin enerji yoğunluğunun düĢük 

olması; üretilen mal ya da hizmetin daha az enerjiyle elde edilmesi anlamına gelir. 

Türkiye‟nin kiĢi baĢına düĢen enerji tüketimi OECD ortalamasının yaklaĢık beĢte biri 

olmasına karĢın, enerji yoğunluğu OECD ortalamasının iki katıdır. BaĢka bir deyiĢle; Türkiye 

1 birim mal ya da hizmet üretmek için OECD ülkelerinde kullanılan enerji miktarının 2 katı 

enerji kullanmaktadır. Türkiye‟nin enerji yoğunluğu AB ülkelerinin yaklaĢık iki buçuk, 

OECD ülkelerinin ise iki katıdır.  Konunun uzmanları tarafından ülkemizde, binalarda % 30, 

sanayide % 20 ve ulaĢımda % 15 olmak üzere önemli düzeyde enerji tasarruf potansiyeli 

olduğu iddia edilmektedir.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın 2010-2014 Stratejik Planı 

göre Türkiye‟de 2008 yılına göre birincil enerji yoğunluğunun 2023 yılına kadar yüzde 20 

oranında düĢürülmesi hedeflenmektedir. 

 

Avrupa Birliği “3x %20” olarak duyurduğu enerji konusundaki 2020 hedefleri Ģunlardır; 

 

 Enerji verimliliğinin %20 arttırılması 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının %20 arttırılması 

 Küresel ısınmaya neden olan seragazı salınımının % 20 azaltılması 

 

Oldukça iddialı olan bu hedeflerin gerçekleĢtirilmesi, 50-80 yıl öncesinin teknolojisiyle ve 

çoğu 20-30 yıl önce kurulmuĢ geleneksel Ģebekelerle mümkün değildir. HerĢeyden önce 

Ģebekelerin yeni teknolojilerle yenilenmesi ve akıllı hale gelmesi gerekmektedir. BaĢta AB 

ülkeleri olmak üzere tüm geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde enerji Ģebekelerinin akıllı hale 

getirilmesi için önemli çalıĢmalar ve yatırımlar yapılmaktadır. 2010 yılı itibariyle Danimarka, 

Almanya, Ġspanya ve Ġngiltere baĢta olmak üzere AB ülkelerinde bu konuda 5 milyar EU 

değerinde yatırım içeren 67 proje yürütülmektedir. Akıllı ġebeke yatırımlarında Çin 7,3 

milyar $ ile birinci olup onu 7 milyar $ ile ABD, 850 milyon $ ile Japonya ve 800 milyon $ 

ile G.Kore izlemektedir. Birçok ülkede, ileri ölçüm altyapısı kurmak, akıllı sayaç montajı, 

akıllı binaların kullanımı gibi birçok akıllı Ģebeke projesi uygulanmaktadır. Avrupa Birliği, 

2020 yılına kadar, bu sistemlerle enerji verimliliğini yüzde 20 artırmayı, karbon salınımını ise 

yüzde 20 azaltmayı hedeflemektedir. Avrupa‟da son 10 yılda 300 kadar akıllı Ģebeke 

projesine yaklaĢık 5,5 milyar avro yatırım yapılmıĢtır. 2020 yılına kadar ise toplam 240 

milyon akıllı sayacın Avrupa genelinde aktif olması beklenmektedir. ABD‟de ise akıllı Ģebeke 



yatırımlarının önümüzdeki 20 sene içindeki toplam maliyetinin 400 milyar doları aĢması 

beklenmektedir. 

“Akıllı ġebekeler” (Smart Grid), bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanılarak otomasyonun 

sağlanması ve tedarikçiler ile tüketiciler arasında bilgi yoğun bir ağın oluĢturulmasıdır. Bir 

yandan enerjinin kullanıldığı ortamlar akıllanırken buna paralel olarak Ģebekeler de 

akıllanmakta, üretimden tüketime sürekli birbiriyle iletiĢim halinde olan ve bilgi alıĢveriĢinde 

bulunan bir değer zinciri oluĢmaktadır. Makinalar arası iletiĢimin (M2M) çok önemli 

uygulamalarından biri olan bu yeni olgu her geçen gün yaygınlaĢıp geliĢmektedir. Bu alanda 

yapılan bir çalıĢmaya göre en hızlı geliĢme beklenen M2M uygulamalardan biri olan akıllı 

enerji sayaçları sayısı 2010-2015 yılları arasında yıllık ortalama %30 artıĢla yüzmilyonlara 

ulaĢacaktır.  

 

IEA ve OECD tarafından yapılan bir çalıĢmaya göre akıllı Ģebekelere yapılan yatırımların 

maliyetinin 1.5 ile 4.5 katı oranında bir fayda elde edilebilmektedir. Bu da trilyonlarca dolar 

demektir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan aĢağıdaki gösterimden de 

anlaĢılacağına üzere elektrik enerjisi sistemlerinin evrimi, gittikçe akıllanmayı, akıllandıkça 

da Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri ve altyapıları ile entegrasyonu getirecektir.[13,30,31] 

 

 

Resim 22 Elektrik ġebekelerinin Yapısal Mimarileri 

 

Enerji sistemlerinin Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri ve altyapıları ile bu entegrasyonu, onu 

siber tehditlere daha açık hale getirmekte ve bilgi güvenliğini daha önemli kılmaktadır. Siber 

Güvenlik açısından kritik altyapıların baĢında gelen enerji sistemlerini siber tehditlerden 

korumak üzere tüm dünyada yoğun çalıĢmalar ve önemli ölçüde yatırımlar yapılmaktadır. 



Akıllı Ģebekeler üzerine araĢtırmalarıyla ünlü Pike Research firması tarafından yayınlanan 

verilere göre 2015 yılına kadar artarak devam edecek dünya çapındaki akıllı Ģebekelerde siber 

güvenliğin sağlanmasına iliĢkin yatırımların miktarı 1 milyar $‟dan 2 milyar$‟ın üzerine 

çıkacaktır. 

 

 

Resim 23 Siber Güvenlik Harcamaları  

Tüm bunların yanında Ģunun altını çizmek Ģarttır; Bilgi güvenliği bilginin üretildiği, iĢlendiği, 

iletildiği ve saklandığı her ortamda sağlanmak durumundadır. Bunun için kullanılan 

yazılımlar, donanımlar ve kurulan sistemlerin yanında en önemli unsur “insan” faktörüdür. 

Bilgi güvenliği topyekün bir anlayıĢ ve uygulama birliğini gerektirir. Bu sürecin en zayıf 

halkası insandır, en üst yöneticiden en alt kullanıcıya kadar kurumda yer alan her insan bu 

konuda kritik öneme sahiptir. Bilgi güvenliği konusunda kullanıcıların bilgi ve bilinç seviyesi 

ile bu konudaki teknolojilerin de geliĢmesiyle tehdit ve saldırılar da değiĢiklik göstermektedir. 

Daha güvenli bir dünya için iyilerin de en az kötüler kadar iĢbirliği içinde olması (kamu 

kurumları özel sektör-sivil toplum örgütleri koordinasyonu) ve bu konuda tek baĢına yeterince 

etkin olunamayacağının kabul edilmesi Ģarttır.[12,15,27-31] 
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