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ÖNSÖZ 

Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE)'nün misyonu, "bilgi ve bilişim sistemleri güvenliği 

elektronik alanında Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını sağlamak ve sürdürmek 

için nitelikli insan gücü ve uluslararası düzeyde kabul görmüş altyapısı ile bilimsel 

ve teknolojik çözümler üretmek ve uygulamaktır". Bu ana hedef göz önünde 

bulundurularak belirlenen "bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik 

alanlarında yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden uluslararası bilim, 

teknoloji ve üretim merkezi olmak" vizyonuna ulaşılabilmesi ve ülkenin ihtiyacı 

olan teknolojilerin geliştirilmesi için Enstitü'nün akredite test ortam ve 

laboratuvarlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmakta ve ihtiyaç 

sahiplerine teknik destek sağlanmaktadır. 

 

Bu doküman “Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Projesi” kapsamında hazırlanmış 

olup ihtiyaç sahiplerini bilgi sistemleri güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi 

hedeflemektedir. Tüm kurum ve kuruluşlar bu dokümandan faydalanabilir. 

 

Bu dokümanda bahsi geçen belirli ticari marka isimleri kendi 

özgün sahiplerine aittir. Burada anlatılanlar tamamen tavsiye 

niteliğinde olup değişik ürünler/yapılandırmalar için farklılık 

gösterebilir. SGE, yapılan uygulamalardan doğabilecek zararlardan 

sorumlu değildir. Bu doküman SGE’nin izni olmadan 

değiştirilemez. 
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1.  GİRİŞ  

Veritabanı yönetim sistemleri, bilgi sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte veri depolamanın 

vazgeçilmez araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 1963 yılından itibaren kullanılan 

veritabanı kelimesi [1], verinin bilgisayar sistemlerinde sistematik bir şekilde saklanmasına ve 

başka uygulama ya da sorgulama dili bilen bir kişi tarafından alınması, değiştirilmesi veya 

silinmesine imkân tanıyan yapıları tanımlamak amacıyla kullanılır [2]. 

Günümüzde önem derecesi yüksek bilgiye zamanında ve doğru bir şekilde ulaşılması ihtiyacı, 

veritabanı kullanımını kaçınılmaz kılmıştır. Veritabanlarının sahip oldukları etkin veri bulma 

ve depolama yöntemlerinin bu durumun oluşmasında etkisi büyüktür. Fakat aynı başarının 

veritabanlarında depolanan bilgininin güvenliğinin sağlanmasında elde edildiğini söylemek 

güçtür. 

Çoğu bilgi sistemi servisi gibi veritabanları da işlevsel amaçla geliştirilmiş ve güvenlik göz 

ardı edilmiştir. Yenilenen saldırı tekniklerine karşı etkin çözümlerin zamanında üretilememesi, 

üretilen çözümlerin ise sistemlerin işlevselliğine zarar vereceği endişesiyle geç uygulanması 

mevcut güvenlik açıklıklarının etkilerini daha da arttırmıştır.  

İlerleyen bölümlerde veritabanlarında oluşabilecek güvenlik açıklıklarının ortandan 

kaldırılması veya etkilerinin azaltılması amacıyla yürütülmesi gereken çalışmalar ve yönetim 

prensipleri ele alınacaktır. 

1.1 Amaç ve Kapsam 

Bu dokümanın amacı Oracle veritabanlarının güvenli kabul edilmesi amacıyla uygulanması 

gereken politika, prensip ve esasların belirlenmesidir. Dokümanda, belirlenen adımların 

uygulanmasına yönelik yöntemler de yer almaktadır. 

1.2 Hedeflenen Kitle 

Bu doküman Oracle veritabanlarının yönetilmesinden ve güvenli olarak yapılandırılmasından 

sorumlu kişiler tarafından kullanılabilir. 

1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar 

CMADMIN : Connection Manager Administration 

CMON : Oracle Connection Manager Control utility 



GİRİŞ ORACLE VERİTABANI GÜVENLİĞİ KILAVUZU  

 

TÜBİTAK-BİLGEM  SGE 7 

 

CPU : Critical Patch Update 

DAO : Data Access Object 

DBA : Database Administrator 

DOS : Denial of Service 

HTTP : Hyper Text Transfer Protocol 

IP : Internet Protocol 

MAC : Media Access Control 

OCM : Oracle Connection Manager 

PL/SQL : Procedural Language/SQL 

SMTP : Simple Mail Transfer Protocol 

SQL : Structured Query Language 

SSO : Single sing on 

TCP : Transmission Control Protocol 

SGE : Siber Güvenlik Enstitüsü 

UPS : Uninterruptible Power Supply 

1.4 Dokümanda Kullanılan İfadeler 

Örnekler Açıklaması 

Gömülü kimlik doğrulama Belirli bir konu altında dallanmış alt başlıklar 

tcp.validnode_checking=YES Yapılandırma ya da konut alıntıları 

KULLANICI; Komut ya da yapılandırma bölümlerindeki değişken kısımlar 

$ORACLE_HOME İşletim sistemi değişkenleri 

lsnrctl Metin içerisinde komut ya da dosya ismi  
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1.5 Varsayımlar 

Bu dokümanın kapsamında olan konuların birçoğu bir adet veritabanının koşuyor olduğu 

varsayılarak hazırlanmıştır. Eğer BT ekosisteminizde, “Stand-By”, “Distributed”, 

“RAC”,”Data Guard” veritabanı yapıları mevcut ise, aynı kontrollerin (uygun olanlarının) 

diğer veritabanları için de uygulanması gerekmektedir. 
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2.  YAPISAL GEREKLER 

2.1 Uygulama Mimarisi 

Günümüzde bilgi güvenliğinin farklı bir boyut kazanmasıyla birlikle uygulama mimarilerinde 

de gelişmeler olmuştur. Yeni mimarilerde güvenlik ön plana çıkarılarak fonksiyonellikten ödün 

vermeden kullanıcıların erişim alanını maksimum kısıtlama esası uygulanmaktadır. Çok 

katmanlı yapılar ([3], [4]) olarak adlandırılan bu mimarilerde kullanıcı isteğinin başlangıcından 

sonlandırılmasına kadar geçen süreçte görevler farklı mekanizmalara paylaştırılmakta ve her 

katmanda ayrı bir güvenlik fonksiyonları uygulanmaktadır. 

 

Şekil 2-1 Güvenli uygulama mimarisi 

Oracle, sunmuş olduğu çözüm paketleriyle çok katmanlı mimarileri desteklemektedir [5]. Şekil 

2-1’de Oracle’ın güvenli mimari çözümü yer almaktadır. Bu çözüme göre mimaride minimum 

üç katman yer almalıdır. Bu katmanlar kullanıcı katmanı, web sunucusu katmanı ve veritabanı 

katmanlarıdır. Uygulamalar ara katman olan web sunucusu katmanında yer almalı, kullanıcılar 
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ihtiyaç durumunda web tarayıcıları ile web sunucusuna bağlanmalıdır. Bu yapı ile kullanıcı 

bilgisayarlarının veritabanı sunucusuna direk bağlantı kurmalarının önüne geçilmiş olmaktadır. 

Katmanlar arasında güvenliğin sağlanabilmesi ve geçişlerin kontrol altına alınabilmesi için 

güvenlik duvarları kullanılmalıdır. Bu şekilde dış dünyaya sadece web servisleri açılmalıdır. 

Ara katmanda oluşabilecek güvenlik sorunlarından veritabanlarının minimum etkilenmesi için 

ise web sunucunun sadece veritabanı servisine erişimine izin verilmelidir. Veritabanına 

yapılacak bağlantılar da web sunucular ve sistem yöneticilerine kısıtlanmalıdır. 

2.2 Uygulama Yetkilendirmeleri  

Uygulamaların Oracle veritabanına bağlanabilmesi ve veri ekleme, sorgulama, silme ile 

güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için, uygulamanın geliştirildiği programlama diline 

özgün kütüphaneler ve çeşitli bağlantı yöntemleri mevcuttur. En sık kullanılan Oracle 

veritabanlarına bağlantı yöntemleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir; 

 OCI  (Oracle Call Interface)  sürücüleri, Net8 kütüphanelerinin işletim sistemine 

kurulması ile kullanıma hazır hale gelir.  Bu kütüphaneler, “Oracle Client” içeren 

herhangi bir paket ile gelir ve kurulum sırasında özgün kurulum seçeneği seçilerek 

(“Custom Install”) ayrıca yüklenebilir. Oracle Client ürünleri önceki sürümlerle uyumlu 

(backward compatible) olduğundan, en güncel “Oracle Client”  kurulumunun yapılması 

önerilir. Geriye dönük destek Oracle 8i (Patchset 8.1.7.3) ve üstü versiyonlar için 

geçerlidir. 

 OCI sürücülerini edinmenin diğer bir yolu ise, ORACLE Corporation web sitesinden 

temin edebileceğiniz, Oracle Instant Client programıdır. Bu program sadece OCI 

sürücülerini temin etmek için oluşturulmuştur. Linux, Unix ya da Windows versiyonları 

indirilebilir. 

 OCI C kütüphanelerini kullanan JAVA Thick Client da bu sınıfa dâhil edilebilir. 

 “JDBC Thin Client”, genel olarak, OCI sürücüsünün herhangi bir programlama diline 

özel yazılmış ve performans, bağlantı ölçekleme gibi özelliklerden fedakârlık yapılarak 

hazırlanmış küçük boyutlu bağlantı sürücüsüdür. 

 ODBC Sürücüleri, doğrudan ya da OCI kullanarak Oracle veritabanına bağlantı 

kurmayı sağlar.  OCI kullanmayan ODBC sürücüleri düşük performans, kısıtlı işlem 
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desteği ve bağlantı havuzu kurulamaması gibi nedenlerden dolayı, Oracle Net8 

kütüphanelerinin kurulmasının zahmetli olduğu senaryolarda kullanılabilir. 

Farklı mimarilerde tasarlanan veritabanı uygulamalarında yer alan vazgeçilmez bileşenlerin 

başında kimlik doğrulama yapısı gelir. Uygulamalarda kimin hangi veriye erişeceğini 

belirleyen yetkilendirme fonksiyonunun tetikleyicisi olan kimlik doğrulama yapısı farklı 

şekillerde geliştirilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır: 

2.2.1 Gömülü kimlik doğrulama bilgileri 

Veritabanı uygulamalarında kullanılan ve bilinen en eski yöntem olan bu yapıda veritabanı 

bağlantı bilgileri (connection string) yazılım kodunun içerisine gömülür. Uygulama ile ilgili 

tüm veriye erişim hakkının bu kullanıcıda olması zorunlu olduğundan genellikle yetkiler 

oldukça geniş tanımlanır ve uygulama üzerinde bulunacak bir açıklık ile veritabanında bir çok 

alana erişime imkân tanır. Aynı zamanda uygulama kodu ele geçirildiğinde tersine mühendislik 

metotları ile şifreler elde edilebilir. Bu sebeple güvenli kabul edilmez. 

2.2.2 Veri Erişim Nesneleri (DAO) 

Özellikle uygulama sunucularında tanımlanan bu objeler bir önceki metotta anlatılan yöntemin 

alternatifi olarak ortaya çıkmıştır. Bağlantı bilgileri uygulama kodu dışında belirli formattaki 

dosyalarda saklanır. Bu şekilde güvenlik belirli seviyelerde arttırılır. Fakat uygulama 

bağlantısında kullanılan bu bilgiler sıklıkla güncellenmediği için birçok personel tarafından 

bilinir, unutmamak için genellikle basit bir yapıda belirlenir ve hesabın kilitlenmesi 

uygulamanın çalışmasını engelleyeceği için şifre politikası uygulanamaz. Bu ve bir önceki 

metotta, uygulamanın son kullanıcıları genellikle veritabanı tablolarında saklanır. Bu durum, 

bu tabloların erişim haklarının düzenlenmesi, şifrelerin kriptolu saklanması, şifre politikası 

uygulanması gibi ekstra yükleri de beraberinde getirir. Özellikle güvenlik bilincinin zayıf 

olduğu geliştirme ortamlarında bu çalışma gerçekleştirilmeyerek bir dizi güvenlik açığına 

sebep olunur. 

2.2.3 Veritabanı kullanıcıları 

Veritabanında her uygulama kullanıcısı için bir hesap açılır ve bu hesaba sadece kullanıcının 

işlemlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu yetkiler verilir. Bu yaklaşım yönetimsel 

olarak büyük yük getirmekle beraber, kullanıcı yetkilerinin kontrolü işlemini veritabanı 

sistemine devretmektedir.  Veritabanı yöneticisi (“DBA”)  uygulama kullanıcılarının da 
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yönetimini gerçekleştireceğinden, kapsamlı sistemler için birden fazla DBA çalıştırılması ve bu 

kişilerin hesap ekleme ve kaldırma prosedürlerine dâhil olması anlamına gelebilir. Yeteri kadar 

veritabanı yöneticisi var ise, yetkilerin dağıtılması prensibi uygulanıp, değişik seviyelerde 

kullanıcı takip yetkisi verilebilir.  

2.2.4 Tümleşik kimlik doğrulama (Single sing on - SSO) 

Bölüm 2.2 altında listelenen bütün bu erişim ve kullanıcı yönetimi metotlarının yönetimsel yük 

getirebileceği ve dolayısıyla yönetilemez boyutlara ulaşabileceği, diğer taraftan kullanımı 

kolay yöntemlerin de güvenlik problemleri oluşturabileceği görülmüştür.  

Dolayısıyla, bu sorunsalın çözümünde “Kimlik Yönetimi” (Identity Management)  

yaklaşımları ön plana çıkmış ve birçok BT şirketi sorunu adresleyen ürünler piyasaya 

sürmüştür.   

Bu yaklaşım uyarınca, birkaç uygulama aynı anda birkaç veritabanına erişebilir ve bütün 

uygulamalar için kimlikler merkezi bir yerde tutulur. Kimlik doğrulama işlemi SSO (Single 

Sing-On) uygulaması tarafından üstlenilir.  Farklı program geliştirme dil ve platformları için 

hazırlanmış API ve yordamlar kullanılarak kimlik doğrulama, kullanıcı yetki seviyelerini ve 

kullanıcı gruplarını sorgulamak mümkündür. 

İlk bakışta zahmetli gibi gözükse de, şirketler için değerli olan müşteri, kullanıcı, tedarikçi, 

çalışan vb. verilerinin yönetimi sorunsalına çözüm oluşturduğu için ve uygulamaları kimlik 

yönetimi konusunda merkezileştirmesi açısından önerilen bir yöntem olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

Aşağıda genel çerçeveleri ile basitçe bu etkileşimin nasıl çalıştığı resmedilmiştir. 
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Şekil 2-2 Basit SSO çalıştırma şeması 
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3.  TOPOLOJİ VE ALTYAPI GEREKLERİ  

Veritabanı sistemlerinde ağ erişimi seviyesinde güvenliğin sağlanabilmesi için organizasyon 

ağında şunlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 

3.1 Çevresel Faktör Yapılandırmaları 

Veritabanı sunucusunun bulunduğu oda ve yer itibariyle etkilendiği çevresel faktörler(kapı 

denetimleri ve alarmlar, aşırı sıcaklıklar, güç kesintisi, yangın, su baskını, duman – toz)  

veritabanının güvenliği açısından şu şekilde olmalıdır: 

 Kapı girişlerinin olabildiğince dayanıklı kilitler ile korunması sağlanmalıdır. Sistem odaları 

için kullanım kolaylığı da düşünüldüğünde, elektronik kilitlerin daha uygun olduğunu 

söylemek mümkündür.  

 Sistem odalarına bir sıcaklık alarmı yerleştirerek çok sıcak ve çok soğuk durumlarda 

alarmların oluşturulması sağlanmalıdır. 

 Ani güç kesintileri, hem veritabanı sunucusunun kapanması yani istemcilerin 

bağlanamaması hem de donanımsal olarak zarar görmesi anlamına gelmektedir. Bu 

nedenle, UPS(Uninterruptible Power Supply) kullanılmalıdır. Elektrik kesintisinin her 

zaman mümkün olabileceği varsayılarak, Jeneratör alımı yapılması da öngörülebilir. 

 Yangın; bilgisayarları doğrudan yakarak zarar veremese bile, yüksek sıcaklık sabit 

disklerin ve kartlar üzerindeki tüm lehimlerin erimesine neden olabilir. Yangın 

söndürücülerin kullanıma hazır halde bulundurulmaları çok önemlidir. Toz bazlı yangın 

söndürücüler, yangın sonrası cihazlarda onulmaz hasarlar oluşturabileceğinden, 

“Halokarbon”  benzeri yangın söndürücüler ya da daha maliyetli olan komple yangın 

müdahale sistemleri tercih edilebilir. 

 Su ile gelebilecek tehlikelere karşı bilgisayar sistemlerinin yakınlarına, zemin üzerine, su 

detektörleri yerleştirilmelidir. Yükseltilmiş zemin üzerine sunucular oturtulmalıdır. 

 Sistem odasına duman detektörleri yerleştirilmelidir. 

 Sistem odasına toz filtreleri yerleştirilmelidir. 
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3.2 Güvenlik Duvarı Koruması 

Bir bilgi sistemi varlığına erişim kontrolü uygulamanın en etkin yöntemi güvenlik duvarı 

kullanılmasıdır. Günümüzde güvenlik duvarları erişimlerin port veya IP bazlı engellenmesini 

sağlarken, uygulama katmanında ağ trafiğini inceleyerek anahtar ifadelerin yer aldığı 

bağlantıların düşürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu sebeple veritabanı gibi kritik ağ 

servislerini veren sunucular sunucu veya ağ tabanlı güvenlik duvarları ile korunmalıdır. Bu 

şekilde, veritabanı servisleri üzerinde oluşabilecek açıklıkların saldırı yüzeyi daraltılmalıdır. 

Güvenlik duvarı kullanılan sistemlerde en sık rastlanan güvenlik sorunu, güvenlik duvarı 

politikasının doğru veya yeterli atanmamış olmasıdır. Veritabanı gibi kritik servislere erişim 

mümkün olduğunca uygulama sunuculara ve veritabanı yöneticilerine açık tutulmalı, istemci-

sunucu mimarisinde uygulamalar bulunuyorsa istemci bilgisayarlar net olarak belirlenerek 

erişim sadece bu bilgisayarlara açılmalıdır. 

Tercih edilen, veritabanının dış ağ üzerinden doğrudan erişilememesi, bunun yerine sadece 

uygulamaların doğrudan veritabanı erişiminin mümkün olmasıdır. Veritabanı yönetimi için 

doğrudan veritabanı erişimi gerekiyor ise, erişim kontrolü yapılmalıdır. Gerekli erişim 

kısıtlamaları IP bazlı yapılabilir.  Dışarından erişimlerin zorunlu olduğu durumlarda veritabanı 

yöneticilerinin VPN bağlantısı ile dâhili ağa erişimi sağlanabilir. VPN bağlantı logları 

dönemsel olarak incelenmeli ve veritabanı yöneticisine loglara erişim yetkisi 

sınırlandırılmalıdır. 

3.3 Veritabanlarının Güvenli Bölgede Yer Alması 

Güvenlik duvarı kullanımına ek olarak düşünülmesi gereken bu yöntem, tehdit kaynaklarının 

doğru tespit edilerek bu kaynaklar ile veritabanı arasına güvenlik duvarları yerleştirilmesine 

dayanır. Farklı topolojide düşünülebilecek güvenli bölgelerde esas, sadece uygulamaların 

veritabanına direk erişimine izin vermek, diğer tüm trafiği engellemektir. 

3.4 Yazılım Geliştirme Ortamı 

Veritabanı sistemlerine ve veriye karşı sahip olunan en büyük tehditlerden birisi de bilmesi 

gereken prensibinin sağlanamamasıdır. Yazılım geliştirme ortamlarının gerçek verinin 

bulunduğu ortam (production environment) ile aynı olması veya gerçek veritabanının yapısal 

kopyasına erişen uygulama geliştiricilerin aynı zamanda gerçek veritabanına erişilebilmesi 

bilmesi gereken prensibinin uygulanabilirliğini ortadan kaldırır. Bu sebeple test ve gerçek 
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ortamlar birbirlerinden izole edilmeli, test ortamında yer alan veritabanının depoladığı bilgi, 

orijinalleri ile eşleştirilemeyecek şekilde değiştirilmelidir. 

Var olan sisteme yapılacak geliştirmelerde, hali hazırda kullanılan verilerin test ve geliştirme 

ortamında kopyalarının bulunmasına ihtiyaç duyuluyor ise, güvenlik açısından hassas verilerin,  

geliştirme ortamına kopyalanması sonrası ve geliştiricilere devri öncesi, mutlaka şifrelenmesi, 

geliştirme engel teşkil etmeyecek ise silinmesi önemlidir. Canlı sistemin birebir kopyası 

(clone) olan sistemlerin de güvenliği sağlanmalıdır. Bu yazı kapsamında birçok maddenin 

kopyalanmış veritabanlarına da uygulanması gereklidir. 

3.5 Altyapıda MAC Kontrolü Uygulanması 

Altyapıya izinsiz girişlerin önünün alınması, bu şekilde belirlenemeyecek kaynaklardan 

gelecek saldırıların engellenebilmesi için, kullanılmayan anahtar portları devre dışı bırakılmalı, 

kullanılan portlarda ise MAC adresleri çakılarak başka donanımların bu portlar üzerinden ağa 

bağlanmasının önü alınmalıdır. 
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4.  YÖNETİMSEL GEREKLER  

Bilgi sistemleri güvenliğinde aktif koruma mekanizmalarının yanı sıra operasyonel politikalar 

belirlenmesi ve bunların uygulanma seviyesinin de önemi büyüktür. Veritabanı yönetim 

sistemlerinde aşağıdaki iş süreçlerinin uygulanması gereklidir. 

 Sistemlerde kaynak kullanımını düzenli olarak kontrol eden ve sistem yöneticilerine 

raporlayan mekanizmalar kullanılmalıdır. Bu raporlar anlık takip edilmeli, anormal 

kabul edilecek durumlarda takip edilmesi gereken prosedürler uygulanmalıdır. 

 Sistem aktiviteleri (TCP/IP bağlantıları, başarılı ve başarısız sistem giriş denemeleri, 

disk ve diğer kaynakların kullanımı, sunucu tabanlı güvenlik duvarı kayıtları vs.) 

günlük olarak e-posta yolu ile sistem yöneticilerine ulaştırılmalıdır. Oracle Enterprise 

Manager bu tür izleme ve bildirim yönetimi için kullanılabilir. 

 Yeni kullanıcı oluşturma ve hali hazırda kullanımda olan kullanıcı hesaplarının yetki 

değişimleri vs. gibi durumlarda, veritabanı yöneticiyle birlikte güvenlik birim 

sorumlularına anlık bilgilendirme yapabilecek sistemler kurulmalıdır. Sınırlı haklara 

sahip bir kullanıcının haklarını genişletmesi ( zararlı kod çalıştırma vb. teknikler ile ) 

durumunda anlık sorgulama ve araştırma yapılmasına imkân tanıyan alarm 

mekanizmalara büyük öneme haizdir. 

 Veritabanı servisi ve işletim sistemlerinin güvenlik yamalarının takibi yapılmalıdır. 

Yeni çıkan yamalar test ortamlarında denenip sorun yaşanmaması durumunda periyodik 

olarak (haftalık, iki haftalık gibi sürelerle) üretim ortamına uygulanmalıdır. Oracle 

firması yama ve güvenlik açıkları bilgilerini e-posta yolu dağıtmaktadır. Benzeri 

gönderilere abone olmak, takip sorununu ortadan kaldıracaktır. 

 Veritabanı sunucularının fiziksel erişimi ve veritabanı yazılımlarının uygulama tabanlı 

erişimleri ile ilgili yetkilendirme akışı mekanizmaları kurulmalı ve işletilmelidir. 

Sisteme erişim sağlaması gereken yeni bir kullanıcı tanımlanacağında, sırasıyla bu 

kullanıcının yöneticisi, güvenlik biriminin yönetici, veritabanı yöneticisi onaylarından 

geçilerek hesap oluşturulmalıdır. Her bir kullanıcı hesabının hangi onay süreçlerinden 

geçilerek oluşturulduğu takip edilebilmeli ve raporlanabilmelidir.
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5.  YAPILANDIRMA GEREKLERİ  

5.1 Ağ Erişim Kontrolü 

5.1.1 IP Tabanlı Erişim Kontrolü 

Son yıllarda, bilgi sistemlerinde ortaya çıkarılan güvenlik zafiyetlerinde görülen artışa paralel 

olarak, veritabanı sistemlerinde de birçok açıklık saptanmıştır. SQL Slammer [6] ve SQL 

Snake [7] gibi bazı solucanlarla bu açıklıkların daha fazla saldırgan tarafından bilinmeye 

başlaması, Listener gibi ağ üzerinden direk olarak erişilen servislerde bazı kritik açıklıkların 

ortaya çıkarılması [8][9] veritabanı sistemlerine erişim kontrolü uygulanmasını zorunlu 

kılmıştır. 

Bir bilgi sistemi varlığına erişim kontrolü uygulamanın en etkin yöntemi güvenlik duvarı 

kullanılmasıdır. Bu konu “ 3.2 Güvenlik Duvarı Koruması” bölümünde ele alınmıştır. 

Güvenlik duvarı kullanılamayan ortamlarda erişim denetiminde başvurulabilecek diğer bir 

çözüm de Oracle veritabanının sunduğu yapılandırma seçenekleridir. IP adresi bazlı erişim 

kontrolü sağlayan bu seçenekler SQLNET.ORA dosyasında yer alan tcp.validnode_checking, 

tcp.invited_nodes, tcp.excluded_nodes parametreleri ile ayarlanır. Her bir veritabanı sunucusu 

üzerinde ayrı yapılandırma dosyalarının oluşturulduğu bu yöntem daha basit veritabanı 

sistemleri için tavsiye edilmektedir. IP bazlı erişim kontrolü uygulama seviyesinde 

gerçekleştirildiği için bu yapının daha güvensiz olduğu unutulmamalıdır. 

Güvenlik duvarı yapılanmasına ek ya da alternatif olarak başvurulabilecek Oracle üzerinde 

sunucu bazlı erişim kontrol listelerinin tanımlanması ise 

$ORACLE_HOME/network/admin/sqlnet.ora dosyasında gerçekleştirilir [10]. Öncelikle erişim 

kontrolünün aktif hale getirilmesi için  

tcp.validnode_checking=YES 

tanımlaması yapılır. Daha sonra erişimi engellenecek IP adresleri için  

tcp.excluded_nodes=(IP1,IP2,...)  

erişim izni verilecek IP adresleri için ise  

tcp.invited_nodes=(IP1,IP2,...) 
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tanımlamaları yapılır. Oracle, yapılandırma dosyasında bu iki tanımlamadan sadece birisini 

kabul eder. Bu sebeple aynı anda hem bazı IP adreslerini engellemek hem de bazılarının 

erişimine izin vermek mümkün değildir. Yapılan tanımlama ile bazı IP adresleri engelleniyorsa 

diğer tüm bağlantılar kabul edilir. Aynı şekilde bazı IP adreslerine de bağlantı izni verilirse 

diğer bağlantılar kabul edilmez. Yapılandırma tamamlandıktan sonra LISTENER servisi 

aşağıdaki komutlarla tekrar başlatılmalıdır. Komutlarda  <listener_name> olarak belirtilen 

alan, “listener.ora” dosyasında tanımlanan listener servisinin adıdır. Birkaç veritabanı için tek 

bir listener servisi (sunucusu) kullanılabilir. Bu nedenle, listener.ora dosyası, farklı LISTENER 

tanımlamalarına izin vermektedir.  Aşağıdaki komutta <listener_name> boş bırakılır ise, 

sistem doğrudan listener.ora dosyasında ismi LISTENER olan bir tanımlama arayacaktır. 

(Varsayılan olarak ayarlanan listener sunucu ismi de LISTENER dir) 

cmd > lsnrctl stop <listener_name> 

cmd > lsnrctl start <listener_name> 

5.1.2 Servis Tabanlı Erişim Kontrolü 

Veritabanına erişimlerin kontrol altına alınmasında güvenlik sadece duvarlarının kullanımı her 

zaman en etkin yöntem değildir. Örneğin aynı sunucu üzerinde birden fazla veritabanı 

oluşturulması durumunda IP bazlı erişim denetimi yetersiz kalmakta, uygulama seviyesinde 

veritabanı servis ismine göre denetim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan veritabanı 

istemcilerinin IP adreslerinin sıkça değiştiği ortamlarda güvenlik duvarı yöneticisinden erişim 

kontrolü kurallarını belirlemesini beklemek etkin bir çözüm olmayabilir.  

Bu amaçla Oracle tarafından sunulan, servis tabanlı erişim kısıtlamasına imkân tanıyan OCM 

(Oracle Connection Manager - [11]) çözümü kullanılabilir. OCM ile sadece veritabanı 

servisine erişimler kontrol altına alındığı ve sunucu üzerindeki diğer servisler kapsama dâhil 

edilmediği için yalnız kullanılmasının güvenli olmadığı unutulmamalıdır. Bu sebeple güvenlik 

duvarlarında daha geniş bir uzayı kapsayan ve çok sık değiştirilmeyecek erişim kuralları 

tanımlanarak detaylı tanımlamaları veritabanı yöneticisinin yapmasına imkân tanıyan OCM’e 

başvurulmalıdır. 

Oracle Connection Manager, veritabanı sunucuları ile istemciler (uygulama sunucuları, 

istemci-sunumcu uygulamaları vs.)  arasında vekil sunucu (proxy) görevini yerine getirerek 

kendisine gelen bağlantı isteklerini ilgili sunucuya veya diğer vekil sunuculara iletir. OCM 

temel olarak iki fonksiyonu yerine getirir. Bunlar, oturum çoklama (session multiplexing) ve 
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erişim kontrolüdür. Erişim kontrolü fonksiyonu ile belirli istemcilerden gelen ve OCM’nin 

arkasında yer alan belirli veritabanı servislerini hedefleyen bağlantı istekleri için kabul ya da 

ret kuralları tanımlanabilir. OCM kullanımında istemcilerin sadece OCM’in kurulu olduğu 

sunucunun ilgili portuna erişmeleri yeterlidir. Veritabanlarına bağlanma yetkisine sadece OCM 

sahip olmalıdır. Tercih edilen, OCM’in veritabanlarının koştuğu sunucudan farklı bir sunucuda 

dinliyor olmasıdır. 

Oracle Connection Manager ayrı bir sunucuya kurulabileceği gibi veritabanının kurulu olduğu 

sunucuda da yer alabilir. Kurulduktan sonra yapılandırması 

$ORACLE_HOME/network/admin/cman.ora dosyasında gerçekleştirilir. Aşağıda örnek bir 

yapılandırma yer almaktadır. 

CMAN1= 

  (CONFIGURATION= 

  (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=AG_GECIDI)(PORT=1521)) 

    (RULE_LIST= 

      (RULE=(SRC=206.62.226.32/27)(DST=VTYS)(SRV=*)(ACT=accept)) 

      (RULE=(SRC=206.26.226.32)(DST= AG_GECIDI)(SRV=cmon)(ACT=accept))) 

    (PARAMETER_LIST= 

      (MAX_GATEWAY_PROCESSES=8) 

      (MIN_GATEWAY_PROCESSSES=3) 

      (REMOTE_ADMIN=YES)) 

Bu örnekte öncelikle AG_GECIDI isimli sunucu üzerinde 1521. portta çalışacak LISTENER 

servisinin yapılandırması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra istemciler ile veritabanı sunucuları 

arasındaki bağlantılar için iki kural tanımlanmıştır. Birinci kural 206.62.226.32/27 alt ağından 

VTYS sunucusuna doğru olan tüm veritabanı bağlantılarını kabul etmektedir. İkinci kural ise 

OCM sunucusu (AG_GECIDI) üzerinde çalışan CMON (Oracle Connection Manager Control 

utility) servisine sadece 206.26.226.32 IP adresinin erişimine izin vermektedir.  

Veritabanı sunucularının OCM üzerinden bağlantıları kabul etmeleri için öncelikle init.ora 

(init.ora ismi başlangıç dosyasını adreslemek için kullanılmıştır. Veritabanının init.ora dosyası 

SID değişken değerini içermektedir. Diğer taraftan, spfile üzerinde çalışanlar, gerekli ayarları 

spfile üzerinde yapmalıdırlar. ) dosyasında aşağıdaki şekilde bir tanımlama yapılmalıdır. 

REMOTE_LISTENER= <kullanıcı_tarafından_belirlenecek_ocm_listener_ismi> 
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Daha sonra tanımlanan OCM için bağlantı dizgisi 

$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora dosyasına girilmelidir.  

LISTENER_OCM = 

 (DESCRIPTION= 

  (ADDRESS_LIST= 

   (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=AG_GECIDI)(PORT=1521)))) 

$ORACLE_HOME olarak belirtilen ortam değişkeni, OCM kurulumum klasörünü işaret 

etmektedir. Yapılandırma tamamlanıp veritabanı tekrar başlatıldığında OCM tarafında 

CMADMIN (Connection Manager Administration) süreci [12],  veritabanı sunucusu 

taraflarında ise PMON süreci (the database instance background process) [13] gerekli kayıt 

işlemlerini gerçekleştirecek bu şekilde bağlantı istekleri ve cevapları OCM ile veritabanı 

arasında gidip gelmeye başlayacaktır. 

5.2 Versiyon ve Yama Denetimi 

Bilgi sistemi varlıklarında son yıllarda rastlanan en ciddi güvenlik sorunlarından birisi de 

yazılım ya da donanım seviyesinde tespit edilen güvenlik açıklıklarının düzenli takip 

edilmemesidir. Özellikle üretici firmalar tarafından ilgili yamalar yayınlandıktan sonra 

saldırganların iletişim kurduğu form, e-posta listesi gibi ortamlarda açıklıklar ve örnek saldırı 

kodlarının hızla yayılması, yama güncellemesi yapılmayan bilgi sistemleri üzerindeki tehdidin 

artmasına sebep olmaktadır.  

Veritabanı gibi kurumlara ait hassas bilgilerin yer aldığı bilgi sistemi varlıklarında yama 

takibine diğer sistemlere nazaran daha fazla önem gösterilmeli ve özellikle güvenlik amacıyla 

yayınlanan yama paketleri kısa süre içerisinde uygulanmalıdır. Son yıllarda bulunan açıklıklar 

sebebiyle yama yapılmayan Oracle veritabanı sistemlerinde servis dışı bırakma, yetki 

yükseltme, yetkisiz bağlantılarla yetki elde etme gibi ciddi açıklıkların bulunduğu gerek üretici 

firma [14] gerekse diğer güvenlik otoriteleri tarafından [15][16] ifade edilmektedir. 

Oracle, tespit edilen güvenlik açıklıklarına yönelik Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 

olmak üzere yılda dört kez kritik yama güncellemesi (Critical Patch Update - CPU) 

yayınlamaktadır. Yayınlanan yamaları düzenli olarak takip etmek için Oracle web sitesinden 

(http://www.oracle.com) Oracle Technology Network → Security → Critical Patch Updates 

yolu takip edilmelidir [14]. Veya aynı sitede yer alan RSS linkine 

(http://www.oracle.com/technology/syndication/rss_otn_sec.xml) bir RSS okuyucu ile üye 
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olunmalıdır. Yayınlanan güvenlik yamaları kümülatif olduğu için sadece son yamaların 

kurulması yeterlidir.  

Kritik yama güncellemeleri işletim sistemi ve işlemci mimarisine bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. Bu sebeple öncelikle kullanılan işletim sistemi ve veritabanı sürümü için hangi 

CPU’nun indirilmesi gerektiği belirlenmelidir. CPU ile ilgili referansın “Patch Availability 

Table and Risk Matrices” bölümünde yer alan tabloda, farklı sistem ve veritabanı sürümlerine 

uygulanacak yamalar ile ilgili Metalink notuna link vardır. Örnek bir tablo Tablo 5-1’de yer 

almaktadır.  

 

Tablo 5-1 Oracle ürünleri yama elverişlilik tablosu 

Bu linkte yer alan notu okuyabilmek ve daha sonra ilgili CPU’yu indirebilmek için Metalink 

üyeliğine ihtiyaç vardır. Notun “Patch Availibility” bölümünde platform ve Oracle sürümlerine 

göre yama numaraları listelenmektedir. Örnek bir tablo Tablo 5-2’de yer almaktadır.  

 

Tablo 5-2 Oracle veritabanı sürümleri ve platformları için yama numaraları 
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Testi gerçekleştirilen veritabanı sistemine karşılık gelen CPU paketinin indirilebilmesi için 

Metalink’e (http://metalink.oracle.com) giriş yaptıktan sonra: 

 “Patches and Updates” sekmesi seçilir. 

 “Simple Search” linki tıklanır. 

 “Search By” alanında “Patch Number” seçilir. 

 CPU paketinin numarası ve platform seçilerek “Go” düğmesine basılır. 

 Listelenen CPU indirilir.  

Örnek bir arama ekranı Şekil 5-1’de yer almaktadır. İndirme linkinin yanında CPU ile ilgili 

bilgiler ve kurulum notlarını içeren bir link de yer almaktadır. 

 

Şekil 5-1 Örnek bir CPU arama ekranı 

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra arşiv dosyası açılır ve CPU numarası ile adlandırılan 

dizine girilir ve aşağıdaki komut çalıştırılır. 

Önemli Not: Oracle Applications (E-Business Suite)  uygulamasının veritabanı özel 

yapılandırmaya sahip olduğundan,  “opatch” yerine “adpatch”   kullanarak yama yapmak 

durumundalar. Nadiren de olsa, “opatch” kullanımı yamanın “Beni Oku” dosyasında 

belirtilebilir. 

> $ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply 
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CPU yama paketleri veritabanı sisteminde beklenmedik bir hata üretirse yine CPU dizinine 

girildikten sonra aşağıdaki komut ile yama geri alınabilir. 

> $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -id [CPU_No] 

Yüklenen yamaları listelemek için aşağıdaki komut çalıştırılabilir.  

> $ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory 

Örnek bir yama listesi Şekil 5-2’de yer almaktadır. 

 

Şekil 5-2 Oracle veritabanına yüklenen yamaların listesi 

5.3 İşletim Sistemi Seviyesindeki Yapılandırmalar 

Oracle veritabanı sunucusunda aşağıda belirtilen dosyaların erişim izinleri kontrol edilmelidir.  

 $ORACLE_HOME dizini ve içerisindeki dosya ve klasörler 

 $ORACLE_BASE dizini ve içerisindeki dosyalar 
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 $ORACLE_HOME/Network/Admin içerisindeki dosyalar 

 $ORACLE_HOME/dbs içerisindeki dosyalar 

 $ORACLE_HOME/database içerisindeki dosyalar (MS Windows) 

 sqlplus.exe ve sqlplusw.exe executable dosyaları 

 archivelog dosyaları 

 trace dosyaları 

Bu dosyalara, sadece “Oracle yazılım sahibi” niteliği olan “Administrator” (Windows için) 

veya “oracle” (veya başka isimli bir kullanıcı, Unix için) kullanıcısı erişecek şekilde gerekli 

yapılandırmalar gerçekleştirilmelidir. Bu işlem için, 

1. Windows işletim sisteminde dizin ya da dosyaların Properties Security pencerelerinde 

Şekil 5-3’teki gibi bir ayarlama yapılmalıdır. 

 

Şekil 5-3 Veritabanları ile ilgili dosyalara erişim hakları 

2. Unix işletim sistemi için dosya ve dizinlerin hakları Tablo 5-3’deki gibi ayarlanır. 
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Dosya Adı          Verilmesi Gereken İzin 

$ORACLE_HOME ve altındakiler 750 veya daha az 

$ORACLE_BASE ve altındakiler 750 veya daha az 

$ORACLE_HOME/network/admin ve altındakiler 644 

$ORACLE_HOME/dbs ve altındakiler 750 

sqlplus.exe ve sqlplusw.exe 750 

archivelog dosyaları 750 

trace dosyaları 640 

Tablo 5-3 Unix işletim sisteminde ideal dosya erişim hakları  

5.4 Listener Servisi Yapılandırması 

5.4.1 Listener Portunun Varsayılan Değerinin Değiştirilmesi 

Otomatik ağ taraması gerçekleştiren Oracle veritabanı solucanlarının (worm) ulaşmaya çalıştığı 

port numarası 1521’dir. Bu taramalar ile veritabanının tespit edilmesinin önünün alınmasının 

en etkin yolu Listener’ın varsayılan portunun (1521) 1521-1550 ve 1600-1699 aralığı dışındaki 

başka bir port numarası ile değiştirmektir. Listener’ın portunu değiştirmek büyük çapta 

saldırıları engellemez,  sadece etkisini geciktirir. 

Port numarasının değiştirilmesi için gerekli adımlar aşağıda listelenmiştir. 

1) Listener servisi 1521. portta çalışırken dinamik olarak çalışan veritabanını görebilmekte ve 

bu veritabanına bağlantılara izin vermektedir. Port numarası değişikliği yapılacağında 

veritabanı bilgilerinin manuel olarak $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora 

dosyasına girilmesi gerekmektedir. Bu sebeple veritabanı sunucusunda listener.ora 

dosyasındaki SID_LIST_LISTENER bloğunun içerisine SID_DESC altında veritabanı 

bilgilerini içeren yeni bir bölüm eklenir.  

Not: SID_LIST_LISTENER tanımlaması ile listener sunucusuna, LISTENER isimli bir 

servis eklemiş oluyoruz. Daha önce de belirtildiği üzere,  listener.ora dosyasında, birden 

fazla servis listelenebilir ve bu servislerin hepsi farklı bir veritabanına ait olabilir. Örneğin 

listener ismi UEKAE olarak atanıp, SID_LIST_UEKAE şeklinde bir listener 

tanımlanabilir. Varsayılan olarak gelen isim LISTENER dır. UEKAE isimli listener 
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sunucusunun SID_LIST parametresi alında, hizmet verdiği ve farklı veritabanlarına ait 

olabilecek servisler tanımlanmıştır. Aynı dosyanın alt kısımlarında, bir sonraki maddede 

görüleceği üzere, listener sunucusunun dinlediği host, port bilgileri tanımlanacaktır. 

Örnek bir yapılandırma şu şekildedir:  

SID_LIST_LISTENER = 

  (SID_LIST = 

    (SID_DESC = 

      (SID_NAME = PLSExtProc) 

      (ORACLE_HOME = M:\oracle\product\10.1.0\db_1) 

      (PROGRAM = extproc) 

    ) 

    (SID_DESC = 

      (SID_NAME = TEST) 

      (ORACLE_HOME = M:\oracle\product\10.1.0\db_1) 

      (GLoBAL_DBNAME = TEST) 

    ) 

  ) 

Verilen örnekte, ismi TEST olan bir veritabanı ile ilgili SID_NAME, ORACLE_HOME 

ve GLOBAL_DBNAME bilgileri eklenmiştir. 

2) $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora dosyası içerisinde LISTENER 

parametresinin karşılığında yer alan PORT değişkeninin değeri yeni değer ile değiştirilir. 

Aşağıdaki örnekte port numarası 1422 olarak değiştirilmiştir. 

 LISTENER = 

  (DESCRIPTION_LIST = 

    (DESCRIPTION = 

      (ADDRESS_LIST = 

        (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = XXX)(PORT = 1422)) 

      ) 

      (ADDRESS_LIST = 

        (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC)) 
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      ) 

    ) 

  ) 

3) Son olarak, veritabanı sunucuda Listener servisi restart edilir.  

cmd > lsnrctl stop 

cmd > lsnrctl start 

5.4.2 Listener Servisine Parola Ataması Yapılması 

Oracle veritabanlarına gelen bağlantılar Listener servisi tarafından karşılanır. Bu servis ile ilgili 

yapılandırma, açma ve kapama işlemleri Listener konsoluna bağlanılarak gerçekleştirilir. 

Oracle 10g öncesi veritabanlarında Listener konsoluna uzaktaki bir bilgisayardan bağlanma ve 

yönetme imkanı vardır. Ancak 10g ve sonrasında, uzaktan bağlantı imkanı olsa da yönetim 

fonksiyonları devre dışı bırakılmıştır. Bu versiyonlarda Listener servisinin yönetimi yerel 

bağlantı üzerinden olmak zorundadır. 

Listener servisinde parola koruması olmaması ve ADMIN_RESTRICTIONS_<listener_adı> 

parametresi ON olarak ayarlanmadığı durumlarda Listener konsoluna bağlanan herhangi bir 

kişi servis ile ilgili yönetimsel komutları çalıştırabilir. “set log_file” komutunun kötüye 

kullanılması aşağıdaki durumlara yol açabilir. 

 RSH servisinin çalışması durumunda sunucuya bağlanarak kabul (shell) elde etme 

 Veritabanında glogin dosyası üzerinden DBA yetkisine sahip kullanıcı oluşturma. 

 Sistemin çalışmasında kritik öneme sahip dosyaları bozma (boot.ini, init.ora vs) 

Listener servisine parola atanması için şu adımlar ile gerçekleştirilir: 

1) “lsnrctl” komutu ile Listener’a bağlanılır. 

#  lsnrctl 

2)  Hangi Listener servisinin yapılandırılacağı belirlenir. Eğer sunucu üzerinde tek bir Listener 

servisi çalıştırılıyorsa muhtemelen bu servisin ismi “listener” dır. Servisin ismi 

$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora dosyasından öğrenilebilir. 

LSNRCTL> set current_listener listener 

Current Listener is listener 

3) Şifre değişikliği komutu çalıştırılır. 
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LSNRCTL> change_password 

Old password: 

New password: 

Reenter new password: 

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC0))) 

Password changed for listener 

The command completed successfully 

Listener’a ilk kez parola ataması yapıldığı ve daha önceden herhangi bir parola olmadığı 

durumda “Old password” kısmı boş bırakılır. (sadece Enter’a basılır).  

4) Yapılandırma değişikliklerinin kaydedilebilmesi için şifre girişi yapılır. Diğer bir değişle 

bir önceki adımda “New password” olarak atanan şifre, bu adımda girilir. 

LSNRCTL> set password 

Password:  

The command completed successfully 

 

5) Yapılandırma değişiklikleri kaydedilir. 

LSNRCTL> save_config 

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC0))) 

Saved LISTENER configuration parameters. 

Listener Parameter File   C:\oracle\ora90\network\admin\listener.ora 

Old Parameter File   C:\oracle\ora90\network\admin\listener.bak 

The command completed successfully                                              

Bu komut başarılı bir şekilde çalıştırıldıktan sonra, yapılan işlemlerin doğru bir şekilde 

tamamlanıp tamamlanmadığını anlayabilmek için listener.ora dosyasına içeriğine 

bakılabilir. listener.ora dosyasının içerisine aşağıdakine benzer satırların eklenmiş olması 

gerekmektedir: 

#----ADDED BY TNSLSNR 24-FEB-2006 11:29:18--- 

PASSWORDS_LISTENER = F0354118688257FB 

#-------------------------------------------- 
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5.4.3 Listener Servisinin Uzaktan Yönetilmesinin Engellenmesi 

ADMIN_RESTRICTIONS_<listener_adı> parametresinin değeri ON olarak atanması için şu 

adımlar gerçekleştirilir: 

1. $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora dosyası içerisine aşağıdaki satır eklenir. 

ADMIN_RESTRICTIONS_<listener_adı>=ON 

2. Listener servisi restart edilir. (Önce stop, daha sora da start edilir.) 

cmd > lsnrctl stop 

cmd > lsnrctl start 

5.4.4 Kayıt Tutma Özelliğinin Ayarlanması 

Listener servisinde bağlantı bilgilerinin kayıt altına alınabilmesi için şunlar yapılmalıdır. 

1) “lsnrctl” komutu ile Listener’a bağlanılır. 

C:\>lsnrctl 

LSNRCTL for 32-bit Windows: Version 10.1.0.4.0 - Production on 24-FEB-2006 

11:27:55 

Copyright (c) 1991, 2004, Oracle Corporation.  All rights reserved. 

Welcome to LSNRCTL, type "help" for information. 

2) Yapılandırması gerçekleştirilecek Listener servisi varsayılan olarak ayarlanır. 

LSNRCTL> set current_listener listener 

3) Daha önceden Listener’a şifre ataması yapıldığı için şifre girilir. 

LSNRCTL> set password 

Password: 

The command completed successfully 

4) Kayıt dizininin yeri ayarlanır. 

LSNRCTL> set log_directory <oracle_home directory>/network/admin 

5) Kayıt dosyasının ismi ayarlanır. 

LSNRCTL> set log_file <sid_name>.log 

6) Kayıt tutma özelliği aktif hale getirilir. 

LSNRCTL> set log_status on 
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7) Yapılan değişiklikler kaydedilir. 

LSNRCTL> save_config 

5.5 Kimlik Doğrulama Yapılandırmaları 

5.5.1 Zayıf Şifre Kullanımının Önünün Alınması 

Veritabanlarına yönlendirilen saldırıların birçoğu zayıf şifreye sahip kullanıcı hesaplarının 

tespiti ile başlar. Bilinen sistem kullanıcı hesapları ile uygulamalara bağlı olarak tahmin edilen 

diğer kullanıcı hesapları; varsayılan (default), çokça kullanılan ve kullanıcı ismiyle aynı olan 

şifre değerleriyle beraber denenerek sisteme giriş yapılmaya çalışılır. Başarılı olunması 

durumunda sisteme giriş yapılan kullanıcıların sahip olduğu yetkilerle veritabanı üzerinde 

işlem yürütülebilir.  

Oracle veritabanı sistemindeki zayıf şifreli kullanıcılar aracılığıyla, bu kullanıcıların sahip 

oldukları yetkileri kullanarak veritabanından veri çalmak, veritabanındaki verilerde değişiklik 

yapmak, veritabanındaki önemli verileri silmek gibi istenmeyen çok kritik işlemler 

gerçekleştirilebilir. Elde edilen yetkinin yeterli olmaması durumunda veritabanı sistemi 

hakkında daha detaylı bilgiler elde edilerek bilinen açıklıklar araştırılabilir ve başarılı olma 

olasılığı yüksek saldırılar gerçekleştirilebilir. 

Bu gibi durumlardan korunmak için Oracle veritabanındaki tüm aktif kullanıcı hesaplarına 

sistem yöneticileri tarafından güçlü şifre atanmalı ya da kullanıcıları güçlü şifre kullanmaya 

zorlayacak politikalar uygulanmalıdır. 

Kullanıcı hesaplarının şifrelerini değiştirmek için aşağıdaki komut kullanılır: 

SQL> ALTER USER user_name IDENTIFIED BY new_password; 

Örnek: 

SQL> ALTER USER scott IDENTIFIED BY Deneme123; 

Kullanıcı hesaplarının şifreleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Kontrol esnasında 

denenebilecek varsayılan şifre değerleri referanslar arasında yer almaktadır [18]. 

Oracle kurulumu sırasında, kurulum asistanı yetkili hesaplar için kullanmak istediğiniz şifreyi 

girmenizi talep edecektir.  Kurulum sihirbazının ilgili ekranında “sys”,”system” gibi 

kullanıcıların şifreleri özenle seçilmelidir.  
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Oracle Applications ( E-Business Suite) kurulumlarında veritabanı kurulum asistanı tarafından 

kuruluyor olduğundan, kilit kullanıcı hesaplarının şifrelerini girmek mümkün değildir. 

Dolayısıyla [19] 

1. Sys ve system kullanıcılarının şifreler yukarıda belirtilen “alter system” komutu ile 

güncellenmelidir. 

2. “Apps” veritabanı kullanıcısının şifresi varsayılan değeri olan “apps”  yerine sağlam bir 

şifre ile değiştirilmelidir. Bu işlem için FNDCPASS programı kullanılabilir.  

5.5.2 Oracle Veritabanı Kullanıcı (Schema) Şifreleri ve Güvenlik Önlemleri 

Oracle 7 sürümünden itibaren 10g sürümünü de kapsayacak şekilde, veritabanı kullanıcılarının 

(schema) şifrelerinin saklama mekanizmasının zayıflığı tartışılagelen bir konu olmuştur.  Açık 

olarak ifade edilmemiş olmakla beraber,  zayıflığın varlığı da yadsınamaz bir gerçektir. 

11g versiyonu ile beraber bu konuda iyileştirmeler ve dolayısıyla sıkılaştırmalar 

gerçekleştirilmiştir.  

Oracle veritabanından şifreler 

• DBA_USERS  (Görüntü) 

• SYS.USERS$ 

nesnelerinde özet olarak tutulmaktadır.  Şifre özetini oluşturmak için veritabanı kullanıcı ismi 

ve şifresi arka arkaya eklenip, oluşan kelime büyük harflere çevrilmekte, ortaya çıkan kelime 

de özel bir algoritmaya sokularak, oluşan çıktı ilgili tabloya kaydedilmektedir. 

Senaryo aşağıdaki gibi maddelendirilebilir. 

Oracle 7-10g 

1.  Veritabanı kullanıcı (schema) ismi ve şifresi arka arkaya eklenip bir dizgi oluşturulur. 

2.  Oluşan dizgi büyük harflere çevrilir. 

3.  Dizgi çok-baytlı formata getirilir. 

4.  Değeri bilinen bir anahtar ile CBC modda DES algoritması ile şifrelenir. 

5.  “Parity Bit”'ler göz ardı edilmek koşuluyla, bir önceki basamakta oluşan çıktının son bloğu 

anahtar olarak kullanılıp DES-CBC algoritması ile tekrar şifrelenir ve oluşan şifrenin son bloğu 

okunabilir karakterlere çevrilip özet değeri olarak saklanır. 
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Oracle 11g sürümünde, DBA_USERS görüntüsünde şifreler görüntülenememektedir. Bunun 

yerine sadece SYS şeması altındaki USER$ tablosu kullanılabilir. 

SQL> SELECT SPARE4 FROM USER$; 

Örnek çıktı sonucu alttaki gibi görünecektir. 

PASSWORD                       SPARE4 

------------------------------ ---------------------------------------------                                  

S:2D058976AE8FAD8ECFCDB93835ACEE94C83EDE19169209155BB81FEE7DBB  

 

Ayrıca,  50 haneye kadar büyük-küçük harf ayrımını dikkate alan şifreler desteklenmekte ve 

özet algoritmasında kullanıcı ismi gibi bilinen bir değer yerine, sistemin bildiği bir değerin 

(salt) algoritmaya dâhil edilmesi sağlanmaktadır. Görüleceği üzere Oracle 11g versiyonuyla 

parola koruması mekanizmaları iyileştirilmiştir.  

Oracle 11g versiyonu önceki versiyonlara ait parola saklama mekanizmalarını 

desteklemektedir. Bir önceki versiyondan göç ettirilen ve eski tipte parolası bulunan hesapları 

sorgulamak için aşağıdaki sorgu kullanılabilir. 

SQL> SELECT USERNAME, PASSWORD_VERSIONS from DBA_USERS; 

Sorgu sonucunda parola tipi 10G ve/veya 11G olan hesaplar görüntülenebilir. 

Oracle 7-10g sürümlerinde kullanılan şifreleme özet algoritmaları, algoritmalarda kullanılan 

ilk anahtar da dâhil olmak üzere biliniyor olduğundan,  ilgili kullanıcıya ait şifre özetlerinin 

tespit edilmesi ve dolayısıyla da şifrelerin tespit edilmesi kolayca gerçekleşmektedir. 

Şifre kırmakta kullanılabilecek en hızlı uygulamanın brute force ( kaba kuvvet) kullanması 

durumunda, 

• 5 haneli ASCII formatlı şifrenin kırılması için 10 saniye 

• 6 haneli ASCII formatlı şifrenin kırılması için 5 dakika  

• 7 haneli ASCII formatlı şifrenin kırılması için 2  saat 

• 8 haneli ASCII formatlı şifrenin kırılması için 2,1 gün  

• 9 haneli ASCII formatlı şifrenin kırılması için 57 gün 

• 10 haneli ASCII formatlı şifrenin kırılması için  4 yıl  

Sonuç olarak, en düşük seviye güvenlik önlemi olarak, önemli olarak belirlenen kullanıcıların 

şifreleri olabildiğince uzun yapılmalı ve belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Bununla birlikte 

son zamanlarda GPU (Grafik İşlemci) parola kırıcı uygulamalar üretilmektedir. Bunlar parola 
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kırma sürelerini daha da aşağı çektiğinden, en az 12 haneli parola kullanmak daha güzel bir 

yöntem olacaktır. 

Belirtilen senaryoların gerçeklenebilmesi için,  herhangi bir veritabanı kullanıcısının 

DBA_USERS tablosuna erişebiliyor olması yeterlidir.  Sorunun ortaya çıkmadan 

engellenebilmesi için, gerekli sıkılaştırmalar yapılmalı ya da profesyonel destek alınarak 

gerekli önlemlerin alınması temin edilmelidir. Bu kapsamda, DBA yetkisine sahip 

kullanıcıların tespiti ve/veya DBA_USERS tablosuna erişimi olan kullanıcıların ortaya 

çıkarılması gereklidir.   DBA_TAB_PRIVS görüntüsü bu amaç için kullanılabilir. 

5.5.3 Kullanılmayan Veritabanı Kullanıcılarının Kilitlenmesi 

Veritabanı kullanıcıları incelenmeli ve veritabanının kendi oluşturduğu veya sonradan 

oluşturulan ama kullanılmayan kullanıcı hesapları (dormant accounts) belirlenmelidir. 

Kullanılmayan veritabanı kullanıcıları hesapları kilitlenmiş olmalıdır. Diğer bir değişle bu 

hesapların account_status değeri locked olmalıdır. Aksi halde saldırganların bu kullanıcıları 

kullanarak sisteme sızma olasılıkları artacaktır. 

5.5.3.1 Varsayılan Kullanıcı Hesapları 

Veritabanının kurulması ile birlikte varsayılan olarak gelen örnek şema ve kullanıcılar 

bulunmaktadır. Bunların isimleri şöyledir: 

 HR        (Human Resources) 

 OE        (Order Entry) 

 PM        (Product Media) 

 SH        (Sales History) 

 QS        (Queued Shipping) 

 QS_ADM    (Administration) 

 QS_WS     (Western Shipping) 

 QS_ES     (Eastern Shipping) 

 QS_OS     (Overseas Shipping) 

 QS_CBADM  (Customer Billing Administration) 
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 QS_CB     (Customer Billing) 

 QS_CS     (Customer Service) 

Bu şemaların tamamı demo amaçlı gelmektedir. Kaldırılmasında hiçbir sakınca 

bulunmamaktadır. Kaldırılmaları için yapılması gerekenler şöyledir: 

 HR  : $ORACLE_HOME/demo/schema/human_resources içerisindeki hr_drop.sql 

betikleri çalıştırılır. 

 OE  şeması ve OC alt şeması  : $ORACLE_HOME/demo/schema/order_entry içerisindeki 

oe_drop.sql ve oc_drop.sql betikleri çalıştırılır. 

 PM  :  ORACLE_HOME/demo/schema/product_media içerisindeki pm_drop.sql betiği 

çalıştırılır. 

 SH   :  $ORACLE_HOME/demo/schema/sales_history içerisindeki sh_drop.sql betiği 

çalıştırılır. 

 QS şeması ve alt şemaları : $ORACLE_HOME/demo/schema/shipping içerisindeki 

qs_drop.sql betiği çalıştırılır.  

Tablo 5-4’de Oracle veritabanında kurulumla birlikte gelen kullanıcılar ve kullanım amaçları 

ile ilgili bilgiler verilmektedir. Sıkılaştırma işlemleri sırasında “Yorumlar” kolonundaki bilgiler 

dikkate alınmalıdır. 

 
Kullanıcı ismi Açıklama Varsayılan 

Parola 

Yaratıldığı veya referans verilen 

($ORACLE_HOME içerisinde) 

dosya 

Yorumlar 

CTXSYS       Intermedia 
Text 
schema   

CTXSYS            ./ctx/admin/dr0csys.sql    
./bin/ctxsrv -user ctxsys/*      

Parola 
Değiştirilmeli 

DBSNMP       Intelligent 
Agent user   

DBSNMP       ./rdbms/admin/catsnmp.sql       
./bin/dbsnmp  
./network/admin/snmp_rw.ora                       

Parola 
Değiştirilmeli 

MGMT_VIEW    DB Control 
Repository    

autogenerated     ./sysman/admin/emdrep/bin/Re
pManager 

 

SYSMAN       DB Control 
Repository    

oem_temp  Değişiklik 
yapılmamalı. 
 

MDSYS        Spatial 
Data 
Option user 

MDSYS             ./md/admin/mdinst.sql           
./ord/admin/ordisysc.sql        

Parola 
Değiştirilmeli 

ODM   
ODM_MTR  
DMSYS (10g)   

Oracle 
Data 
Mining       

ODM   
MTRPW  
DMSYS (10g)   

./dm/admin/dmcrt.sql            

./dm/admin/dmcrt.sql            

./dm/admin/odmcrtm.sql          

Parola 
Değiştirilmeli 

ORDPLUGINS 
ORDSYS 

InterMedia 
Audio 
option 

ORDPLUGINS 
ORDSYS 

./ord/admin/ordisysc.sql        Parola 
Değiştirilmeli 
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Kullanıcı ismi Açıklama Varsayılan 

Parola 

Yaratıldığı veya referans verilen 

($ORACLE_HOME içerisinde) 

dosya 

Yorumlar 

OUTLN        Stored 
Outlines          

OUTLN        ./rdbms/admin/c0703040.sql      
./rdbms/admin/c0800050.sql 
./rdbms/admin/sql.bsq   

Kilitlenmeli 

PERFSTAT     STATSPA
CK 
Repository   

PERFSTAT    ./rdbms/admin/spcreate.sql 
(./rdbms/admin/spcusr.sql)      

Parola 
Değiştirilmeli 

RMAN         RMAN 
catalog 
Owner       

RMAN              manually                               Parola 
Değiştirilmeli 

SCOTT        Demo user   TIGER             ./rdbms/admin/utlsampl.sql      Kullanılmıyorsa 
kaldırılmalı. 
Kaldırmak için 
öncelikle 
SCOTT 
kullanıcısı 
olarak 
bağlanıp, 
$ORACLE_HO
ME/sqlplus/de
mo/demodrop.s
ql scripti 
çalıştırılır. 

WKPROXY 
WKSYS 

Ultraseach 
user          

change_on_ins
tall 

./ultrasearch/admin/wk0csys.sql 

./ultrasearch/admin/wk0install.s
ql 

Parola 
Değiştirilmeli 

WMSYS        Oracle 
Workspace 
Manager 

WMSYS        ./rdbms/admin/owmctab.plb Kilitlenmeli 

XDB          
ANONYMOUS    

SQL XML 
manageme
nt       

change_on_ins
tall 
values 
anonymous 

./rdbms/admin/catqm.sql Kilitlenmeli 

TRACESVR     Oracle 
Trace user        

trace             ./rdbms/admin/otrcsvr.sql       Parola 
Değiştirilmeli 

OAS_PUBLIC   
WEBSYS       

Web 
Toolkit/Con
tent      

Manager Note 99088.1 e bakınız Parola 
Değiştirilmeli 

REPADMIN     Replication 
user         

DBA tarafından 
belirlenir. 

./ldap/admin/oidrsrms.sql       

./ldap/admin/oidrsms.sql   
Parola 
Değiştirilmeli 

AURORA$ORB$
UNAUTHENTIC
ATED 
AURORA$JIS$U
TILITY$ 
OSE$HTTP$AD
MIN 

OSE Rastgele bir 
değer. 

./javavm/install/jisorb.sql     

./javavm/install/jisbgn.sql     

./javavm/install/jishausr.sql   

Kilitlenmeli 

LBACSYS      Label 
Security 

LBACSYS           ./rdbms/admin/catlbacs.sql      Parola 
Değiştirilmeli 

SYS          
SYSTEM 

Administrat
ive          

change_on_ins
tall 
manager 

./rdbms/admin/sql.bsq           Parola 
Değiştirilmeli 

EXFSYS       Expression 
Filter 
Feature 
repository 

DBA’e 
sorulmalı 

./rdbms/admin/exfsys.sql        Kilitlenmeli 

https://metalink.oracle.com/metalink/plsql/showdoc?db=NOT&id=99088.1
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Kullanıcı ismi Açıklama Varsayılan 

Parola 

Yaratıldığı veya referans verilen 

($ORACLE_HOME içerisinde) 

dosya 

Yorumlar 

DIP          Provision 
event 
processing 

DIP          ./rdbms/admin/catdip.sql        Kilitlenmeli 

Tablo 5-4 Veritabanı Kullanıcıları Kullanım Amaçları 

5.5.3.2 Pasif Kullanıcı Hesapları 

Pasif kullanıcı hesaplarını belirleme esnasında dba_users tablosunda en son sisteme giriş 

tarihleri incelenebilir. Örneğin SQL*Plus’ta aşağıdaki sorgu kullanılarak, son 30 gün içerisinde 

kullanılmayan kullanıcı hesapları bulunabilir: 

select distinct(u.username) 

from dba_users u 

 where account_status= 'OPEN' 

 and not exists  

 (select 'x' from dba_audit_trail a 

  where a.username=u.username 

 and a.logoff_time>sysdate-30); 

Yukarıdaki sorgunun çalışması için kayıt tutma mekanizmasının önceden etkinleştirilmiş 

olması gerekmektedir. Bu işlem aşağıdaki komut ile yapılır. 

alter system set audit_trail=db scope=spfile; 

Daha sonra veritabanı tekrar başlatılmalıdır. 

Ayrıca herhangi bir durum ile ilgili kayıt tutma özelliğinin etkinleştirilebilmesi için 

etkinleştirmeyi gerçekleştiren kullanıcının “audit system” yetkisinin olması gerekmektedir. Bu 

yetkiye hangi kullanıcıların sahip olduğu aşağıdaki sorgu ile listelenebilir. 

select * from dba_sys_privs 

where privilege like '%AUDIT%'; 

Bu hakka sahip bir kullanıcı ile veritabanına bağlanılmalı ya da bu hak denetlemeyi 

etkinleştirilecek kullanıcıya aşağıdaki komut ile verilmelidir. 

 GRANT AUDIT SYSTEM to KULLANICI;  
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Bu kullanıcı ile veritabanına bağlandıktan sonra “create session” özelliği için kayıt tutma 

mekanizması etkinleştirilmelidir. Bunun için de SQL*Plus’ta şu komut çalıştırılır: 

audit create session whenever successful; 

audit create session whenever not successful; 

Ayrıca tutulan kayıtların silinmesi ihtimaline karşı aşağıdaki komut ile ilgili tablodan silme 

işlemi kayıt altına alınmalıdır. 

AUDIT delete ON sys.aud$; 

30 gün süre ile kullanılmayan kullanıcı hesapları kilitlenebilir veya parolası expire edilebilir. 

Daha sonrasındaki bir dönemde ise hesap kaldırılabilir. 

Bir kullanıcı hesabının kilitlenmesi için aşağıdaki komut kullanılır: 

SQL> ALTER USER user_name ACCOUNT LOCK; 

5.5.4 Kullanıcılara Parola Politikası Atanması 

Kullanıcıların zayıf parolalar kullanmasının en önemli sebeplerinden birisi de sistemlerin 

kullanıcıları yeterince zorlamamalarıdır. Organizasyonlarda ancak güvenli parola politikaları 

belirlenerek kullanıcıların tahmin edilebilir parolalar oluşturmalarının önü alınabilir. 

Saldırganların yazılım hatalarından daha çok kullanıcı bilinçsizliğinin açıklıklara sebebiyet 

verdiğinin farkında olması, belirlenen politikalarla bilgi güvenliği anlayışının kullanıcılara 

aşılanmasının önemini göstermektedir.  

Birçok sistemde olduğu gibi Oracle veritabanlarında da kullanıcı profillerine uygun olarak bir 

veya daha fazla parola politikasının belirlenmesi mümkündür. Parola politikası oluşturulurken 

şunlara dikkat edilmelidir. 

1. Parolalar, belirlenen sayıdan daha az karakterden oluşmalıdır. 

2. Parolalar, en az bir harf, bir rakam ve özel bir işaret içermelidir. 

3. Parolalar, bir önceki parola ile aynı olmamalıdır. Belirlenen süre veya parola değişimi 

sayısınca eski parolalar tekrar kullanılmamalıdır.  

4. Parolalar, hesap ismi ve tersi ile aynı olmamalıdır. 

5. Parolalar, sözlükte yer alan kelimeler olmamalıdır. 

6. Parolalar, belirli aralıklarla değiştirilmelidir. 
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Ayrıca sisteme giriş denemelerinde maksimum yanlış şifre giriş değeri belirlenmeli, bu değerin 

aşılması durumunda belirli bir süre kullanıcı hesabı kilitlenmelidir. 

Güçlü bir parola politikası belirlemek için ORACLE veritabanı ile birlikte gelen utlpwdmg.sql  

isimli SQL betiği de kullanılabilir. Bu betik içerisinde hazır oluşturulmuş bir politika 

bulunmaktadır. Bu politika üzerinde değişiklik yapılarak, istenilen yeni politikalar eklenebilir 

veya var olan politikalar güncellenebilir. Örneğin; bu betik içerisinde şifrelerin uzunlukları en 

az 6 karakter olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu atama, kod içerisinden 8 olarak değiştirilebilir. 

Bu şekilde kullanılmakta olan parola politikası da güçlendirilmiş olur. 

Oracle veritabanlarında parola politikası oluşturmak için izlenen yol şu şekildedir: 

1) $ORACLE_HOME\rdbms\admin dizini içerisine girilir. 

2) utlpwdmg.sql dosyası çalıştırılmadan önce ilk olarak içerisindeki politika kuralları incelenir 

ve aşağıdaki şekilde değiştirilir. Dikkat edilmesi gereken noktalar kırmızı ile belirtilmiştir. 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION verify_function 

(username varchar2, 

  password varchar2, 

  old_password varchar2) 

  RETURN boolean IS  

   n boolean; 

   m integer; 

   differ integer; 

   isdigit boolean; 

   ischar  boolean; 

   ispunct boolean; 

   digitarray varchar2(20); 

   punctarray varchar2(25); 

   chararray varchar2(52); 

BEGIN  

   digitarray:= '0123456789'; 

   chararray:= 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'; 

   punctarray:='!"#$%&()``*+,-/:;<=>?_'; 
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   -- Check if the password is same as the username 

   IF NLS_LOWER(password) = NLS_LOWER(username) THEN 

     raise_application_error(-20001, 'Sifre kullanici adina benzer ya da 

kullanici adiyla ayni olmamalidir!'); 

   END IF; 

   -- Check for the minimum length of the password 

   IF length(password) < 8 THEN 

      raise_application_error(-20002, 'Sifre 8 karakterden az 

olmamalidir!'); 

   END IF; 

   -- Check if the password is too simple. A dictionary of words may be 

   -- maintained and a check may be made so as not to allow the words 

   -- that are too simple for the password. 

   IF NLS_LOWER(password) IN ('welcome', 'database', 'account', 'user', 

'password', 'oracle', 'computer', 'abcd') THEN 

      raise_application_error(-20002, 'Sifre basit olmamalidir!'); 

   END IF; 

   -- Check if the password contains at least one letter, one digit and one 

   -- punctuation mark. 

   -- 1. Check for the digit 

   isdigit:=FALSE; 

   m := length(password); 

   FOR i IN 1..10 LOOP  

      FOR j IN 1..m LOOP  

         IF substr(password,j,1) = substr(digitarray,i,1) THEN 

            isdigit:=TRUE; 

             GOTO findchar; 

         END IF; 

      END LOOP; 

   END LOOP; 

   IF isdigit = FALSE THEN 
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      raise_application_error(-20003, 'Sifre en az bir harf, bir rakam ve 

bir noktalama isareti içermelidir!'); 

   END IF; 

   -- 2. Check for the character 

   <<findchar>> 

   ischar:=FALSE; 

   FOR i IN 1..length(chararray) LOOP  

      FOR j IN 1..m LOOP  

         IF substr(password,j,1) = substr(chararray,i,1) THEN 

            ischar:=TRUE; 

             GOTO findpunct; 

         END IF; 

      END LOOP; 

   END LOOP; 

   IF ischar = FALSE THEN 

      raise_application_error(-20003, 'Sifre en az bir harf, bir rakam ve 

bir noktalama isareti içermelidir!'); 

   END IF; 

   -- 3. Check for the punctuation 

   <<findpunct>> 

   ispunct:=FALSE; 

   FOR i IN 1..length(punctarray) LOOP  

      FOR j IN 1..m LOOP  

         IF substr(password,j,1) = substr(punctarray,i,1) THEN 

            ispunct:=TRUE; 

             GOTO endsearch; 

         END IF; 

      END LOOP; 

   END LOOP; 

   IF ispunct = FALSE THEN 
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      raise_application_error(-20003, 'Sifre en az bir harf, bir rakam ve 

bir noktalama isareti içermelidir!'); 

   END IF; 

   <<endsearch>> 

   -- Check if the password differs from the previous password by at least 

   -- 3 letters 

   IF old_password IS NOT NULL THEN 

     differ := length(old_password) - length(password); 

     IF abs(differ) < 3 THEN 

       IF length(password) < length(old_password) THEN 

         m := length(password); 

       ELSE 

         m := length(old_password); 

       END IF; 

 

       differ := abs(differ); 

       FOR i IN 1..m LOOP 

         IF substr(password,i,1) != substr(old_password,i,1) THEN 

           differ := differ + 1; 

         END IF; 

       END LOOP; 

 

       IF differ < 3 THEN 

         raise_application_error(-20004, 'Sifre eski sifreden farkli en az 

üç karakter içermelidir!'); 

       END IF; 

     END IF; 

   END IF; 

   -- Everything is fine; return TRUE ;    

   RETURN(TRUE); 

END; 
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/ 

CREATE OR REPLACE PROFILE PASSWORD LIMIT 

PASSWORD_LIFE_TIME 60 

PASSWORD_GRACE_TIME 10 

PASSWORD_REUSE_TIME 1800 

PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED 

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 

PASSWORD_LOCK_TIME 1/1440 

PASSWORD_VERIFY_FUNCTION verify_function; 

3) “sys” veya “system” kullanıcısı olarak sqlplus’a bağlanılır. 

4) Aşağıdaki şekilde betik çalıştırılır. 

SQL> @utlpwdmg 

SQL> exit 

5) Veritabanı kullanıcıları varsayılan ayarlarla oluşturulurken DEFAULT isimli bir profile 

göre şifrelerini belirlerler. Kullanıcıların DEFAULT yerine yukarıda belirlenen şifre 

politikasına göre şifrelerini belirlemeleri isteniyorsa kullanıcıların profilleri yeni yaratılan 

profil olacak şekilde değiştirilmelidir. Bu işlem şu şekilde yapılır: (Yukarıdaki profil ismi 

“PASSWORD” tür.) 

SQL> ALTER USER KULLANICI_İSMİ PROFILE PASSWORD; 

SQL> ALTER USER KULLANICI_İSMİ PASSWORD EXPIRE; 

Yukarıda yapılan ayarlar sonucunda; parolalar en fazla 60 gün içinde değiştirilecek 

(PASSWORD_LIFE_TIME), değiştirilmediği takdirde 10 gün içerisinde değiştirilmesi için 

uyarı verilecek (PASSWORD_GRACE_TIME), eğer 10 gün içerisinde de değiştirilmezse, 

kullanıcı ilk giriş yaptığında değiştirme ekranı çıkacaktır. Kullanıcılar aynı parolayı verebilmek 

için en az 1800 gün geçmesini bekleyecek (PASSWORD_REUSE_TIME), kullanıcılar 

parolalarını 3 kez yanlış girdiklerinde (FAILED_LOGIN_ATTEMPTS), hesapları 1 dakika 

boyunca kilitli kalacak (PASSWORD_LOCK_TIME) ve parolalar yukarıda verilen 

verify_function tarafından kontrol edilecek şekilde yapılandırılmıştır. 
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5.6 Yetkilendirme Yapılandırmaları  

5.6.1 PUBLIC Objesinin Sahip Olduğu Güvensiz Hakların Kaldırılması 

Oracle veritabanlarında PUBLIC objesi, sistemde oluşturulan tüm kullanıcılara verilen hakları 

içerir. Bu sebeple PUBLIC objesine verilen haklar dikkatle irdelenmeli, kurulumla gelen 

güvensiz haklar kaldırılmalı, yeni hak ataması yapılmamalıdır. Oracle veritabanı sisteminde 

varsayılan yapılandırma ile PUBLIC kullanıcısına atanan güvensiz haklar şunlardır: 

 EXECUTE ON SYS.DBMS_EXPORT_EXTENSION: Oracle 11g öncesi versiyonlarda, 

veritabanında Export dosyalarının oluşturulması için kullanılan bu paket SYS kullanıcısının 

yetkileri ile çalıştırılmaktadır. Barındırdığı SQL enjeksiyonu açıklığı sebebiyle 

veritabanında DBA yetkisine sahip kullanıcı elde etmek mümkündür [20].  Bu açıklığın 

kapatılması için Nisan 2006 veya daha güncel CPU paketinin sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. Oracle 11g versiyonundan itibaren DBMS_EXPORT_EXTENSION yerine 

Oracle Data Pump kullanılmaya başlanmıştır.[21] 

 EXECUTE ON UTL_FILE: Bu paket, PL/SQL programı içerisinde, işletim sistemi 

dosyalarını okumak, yazmak için kullanılır. Hangi dizinlerin erişilebilir olduğu INIT.ORA 

dosyasında belirlenen UTL_FILE_DIR parametresi ile ayarlanır. Bu parametreye tüm 

dizinlere erişim hakkı veren ‘*’ değeri atanmamalıdır. Ayrıca TRACE dosyalarının yer 

aldığı dizine erişim hakkı verilmesi de güvenli değildir. 

Oracle, 9i R2 sürümünden itibaren CREATE ANY DIRECTORY hakkı tanımlanmıştır 

[22]. Bu hakka sahip kullanıcıların oluşturduğu DIRECTORY objeleri de UTL_FILE_DIR 

ile belirlenen dizinler gibi okunabilir/yazılabilir olmaktadır. Bu sebeple CREATE ANY 

DIRECTORY hakkı ve tanımlı DIRECTORY objelerine erişim hakkı PUBLIC objesine 

atanmamalıdır. 

 EXECUTE ON UTL_SMTP: Veritabanı sunucusu üzerinden e-posta gönderimi için 

kullanılır. 

 EXECUTE ON UTL_HTTP: SQL ve PL/SQL üzerinden HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) çağrıları yapabilmek için bu paket kullanılır. Bu şekilde web sunucular ile 

haberleşme gerçekleştirilir. 

 EXECUTE ON UTL_TCP: TCP/IP tabanlı ağ servisleri ile haberleşmek için bu paket 

kullanılır. 
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 EXECUTE ON SYS.DBMS_RANDOM: Rasgele sayı üretme amacıyla genellikle 

uygulamaların güvenlik ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kullanılır. Öte yandan kullandığı 

yöntem yeterince güvenli değildir. Bu sebeple kullanımı engellenmeli 

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT paketinde yer alan DESGETKEY ve DES3GETKEY 

rutinlerinin kullanımı zorlanmalıdır. 

PUBLIC objesine ait güvensiz hakların kaldırılabilmesi için aşağıdaki komutlar 

çalıştırılmalıdır: 

SQL> REVOKE EXECUTE ON DBMS_EXPORT_EXTENSION FROM PUBLIC; 

SQL> REVOKE EXECUTE ON UTL_FILE FROM PUBLIC; 

SQL> REVOKE EXECUTE ON UTL_SMTP FROM PUBLIC; 

SQL> REVOKE EXECUTE ON UTL_HTTP FROM PUBLIC; 

SQL> REVOKE EXECUTE ON UTL_TCP FROM PUBLIC; 

5.6.2 Veri Sözlüğü Erişim Hakkı 

Oracle veritabanlarında veri sözlüğü erişim hakkı (O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY), 

SYS ve SYSTEM kullanıcıları dışındaki kullanıcıların SELECT ANY TABLE rolüne sahip 

olmaları durumunda SYS şeması altında yer alan nesnelere erişip erişemeyeceğini belirler. 

Güvenlik açısından bu parametrenin değeri FALSE olmalıdır. Bu yapılandırma için 

SQL*Plus’ta şu komut çalıştırılmalıdır. 

SQL> alter system set O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY =FALSE scope=spfile; 

O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY parametresi statik bir değişken olduğu için 

parametrenin yeni değerini alabilmesi için veritabanının kapatılıp açılması gerekir. Örnek 

yapılandırma, Şekil 5-4’teki gibidir. 
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Şekil 5-4 O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY parametresinin değeri 

Bu değer FALSE olmasına rağmen SYS şeması altında yer alan objelere herhangi bir 

kullanıcının erişmesi gerekiyorsa SELECT_CATALOG_ROLE,     

EXECUTE_CATALOG_ROLE, ya da DELETE_CATALOG_ROLE rollerinden birine veya 

bu rolü içeren başka rollere sahip olması gerekmektedir. Bu rollere sahip olan kullanıcılar 

aşağıdaki sorgu ile denetlenmelidir.  

set pages 100 

select grantee,GRANTED_ROLE 

from   sys.dba_role_privs, sys.dba_users 

where  GRANTED_ROLE LIKE '%CATALOG_ROLE' 

and grantee=username 

and account_status='OPEN' 

union 

select grantee,GRANTED_ROLE 

from sys.dba_role_privs, sys.dba_users 

where grantee=username and 

  account_status='OPEN' and 

  GRANTED_ROLE in ( 

  select distinct(grantee) 
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  from   sys.dba_role_privs, sys.dba_users 

  where  GRANTED_ROLE LIKE '%CATALOG_ROLE' 

  and grantee not in  

    (select distinct(username) 

     from sys.dba_users) 

); 

İhtiyaç duyulmayan kullanıcılardan bu haklar, sorgu sonucu elde edilen ve GRANTED_ROLE 

başlığı altında listelenen rollerin kullanıcıdan alınmasıyla kaldırılmalıdır. Örnek bir komut 

aşağıda yer almaktadır. 

REVOKE VERILEN_HAK FROM KULLANICI_ISMI; 

5.6.3 SYSDBA ve SYSOPER haklarının atanması 

Veritabanı sunucusuna, SYSDBA olarak bağlanıldığı zaman, SYS şeması altında çalışılır. 

SYSDBA hakkına sahip kullanıcılar şu işlemleri gerçekleştirebilirler: 

1. Yeni bir veritabanı yaratabilir. 

2. Var olan veritabanını değiştirebilir. 

3. Veritabanını açıp, kapatabilir. 

4. Oturumu kısıtlayabilir. 

5. Arşiv alabilir, kurtarma işlemi gerçekleştirebilir. 

6. spfile yaratabilir. 

SYSOPER hakkına sahip kullanıcılar, sistem operatörleridir. SYSOPER olarak bağlanıldığı 

zaman, PUBLIC şeması altında çalışılır. SYSOPER hakkına sahip kullanıcılar şu işlemleri 

gerçekleştirebilirler: 

1. Veritabanını açıp, kapatabilir. 

2. Yedek alabilir. 

3. Arşiv alabilir, kurtarma işlemi gerçekleştirebilir. 

Veritabanı açısından bu kadar kritik operasyonları gerçekleştirebilen bu haklara hangi 

kullanıcıların sahip olduğu güvenlik açısından kontrol edilmelidir. Bu kontrolü gerçekleştirmek 

için SQL*Plus’ta şu sorgu çalıştırılır: 
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SQL> select * from v$pwfile_users; 

Listelenen kullanıcılardan bu haklara sahip olmaması gerekenlerden haklar geri alınmalıdır. 

Verilmiş SYSDBA veya SYSOPER rolleri almak için aşağıdaki komut kullanılabilir. 

SQL> REVOKE SYSDBA FROM "USERNAME"; 

SQL> REVOKE SYSOPER FROM "USERNAME"; 

NOT: SYS kullanıcısında bulunan SYSDBA ve SYSOPER haklarının REVOKE komutu 

kullanılarak alınmasına Oracle izin vermemektedir. 

5.6.4 Veritabanı Yönetici Hesaplarının İsimlerinin Değiştirilmesi 

Oracle’ın farklı sürümlerinde farklı sayıda kullanıcı hesabı kurulumla beraber gelmektedir. 

Örneğin Oracle 10G Release 2’de bu kullanıcıların sayısı 28 iken Oracle 11G Release 1’de bu 

sayı 37’ye çıkmaktadır [23].  Bu hesapların büyük bölümü kilitli bir şekilde gelmektedir.  

SYS ve SYSTEM kullanıcıları kilitlenip, bu haklara sahip yeni kullanıcılar yaratılması 

güvenlik açısından önerilir. Bunun için EK-1’de yer alan PL/SQL betiği createlike.sql ismi ile 

kaydedilir. Daha sonra bu dosyanın bulunduğu dizinde komut satırından aşağıdaki şekilde 

çağırılır. 

sqlplus "sys@SID as sysdba" @createlike 

Betiğin örnek bir uygulaması Şekil 5-5’de yer almaktadır. 

 

Şekil 5-5 Createlike betiğinin örnek bir uygulaması 

Diğer bir yöntem de aynı işlemin Oracle Enterprise Manager üzerinden yapılmasıdır. OEM’in 

ana penceresinde INSTANCE_NAME -> SECURITY -> Users altında SYS ve SYSDBA 

kullanıcılarının üzerine sağ fare ile tıklanarak “Create Like” seçeneği seçilir. Yeni kullanıcı 

için isim ve parola girilir.  
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Her iki yöntem ile yeni kullanıcılar oluşturulduktan sonra SYS ve SYSTEM kullanıcıları 

kilitlenmelidir.  

ALTER USER SYS PASSWORD EXPIRE ACCOUNT LOCK; 

ALTER USER SYSTEM PASSWORD EXPIRE ACCOUNT LOCK; 

SYS kullanıcısının SYSDBA hakkı kaldırılmalı. Bu hak yeni isimle oluşturulan kullanıcıya 

verilmelidir.  

SQL> REVOKE SYSDBA FROM SYS; 

SQL> GRANT SYSOPER TO YENI_KULLANICI; 

5.6.5 Tablo Alanı Kullanım Kotalarının Belirlenmesi 

Oracle veritabanı güvenliği açısından kullanıcı hesapları çok önemli ve dikkat edilmesi 

gereken bir konudur. Kullanıcı hesapları ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda 

sıralanmaktadır. 

Eğer, bir kullanıcının tablo alanı (tablespace) varsayılan değerde yani SYSTEM olarak 

kalmışsa, bu kullanıcı üzerinden DOS (Denial of Service) atakları kolaylıkla yapılabilir. 

Kullanıcı hesabı aracılığı ile tablespace’in AUTOEXTEND özelliği kullanılır. Bir süre sonra 

veritabanının depolama alanı dolar ve servis veremez duruma gelir. Bunu engellemek için: 

1. UNLIMITED TABLESPACE hakkı güvenlik açısından önemli ve düşünülmesi 

gereken bir haktır. Bu nedenle bu rol zorunlu olmadıkça verilmemelidir. UNLIMITED 

TABLESPACE hakkına kimlerin sahip olduğunu sorgulamak için SQL*Plus’ta şu 

sorgu yapılır: 

select grantee from dba_sys_privs, dba_users 

where dba_users.username=dba_sys_privs.grantee 

      and privilege='UNLIMITED TABLESPACE' 

      and dba_users.ACCOUNT_STATUS='OPEN'; 

UNLIMITED TABLESPACE hakkını kaldırmak için aşağıdaki komut kullanılabilir. 

SQL> REVOKE UNLIMITED TABLESPACE FROM "USERNAME"; 

2. Tablo alanı bazlı da kotalar konulabilmektedir. Bu özellik kullanılmalı ve SYSTEM 

dahil bütün kullanıcılarda bu kotalar konmalıdır. Tablo alanlarında tanımlı olan kotalar 

ve bu kotaların ne kadarının kullanıldığı aşağıdaki SQL sorgusu ile görülebilir. 
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select substr(TABLESPACE_NAME,1,10) TABLESPACE,  

       substr(USERNAME,1,15) USERNAME, 

       substr(BYTES,1,10)/ 1024 / 1024 USED_MB, 

       decode (MAX_BYTES, '-1','Unlimited', substr(MAX_BYTES,1,10)/ 1024 / 

1024) QUOTA_MB 

from dba_ts_quotas; 

Kullanıcıların tablo alanlarına kota koyabilmek için SQL’ta şu sorgu yapılır: 

SQL>ALTER USER username QUOTA xxx K ON tablespacename; 

username: ilgili kullanıcının ismi 

tablespacename: ilgili kullanıcının kullandığı tablo alanı ismi. 

xxx: ilgili kullanıcıya, ilgili tablo alanı üzerinde kaç KB kota konulacağı. 

3.  Tablo alanlarının (veri dosyalarının) büyümesi izlenmelidir. Bunu kontrol etmek için 

SQL*Plus’ta şu sorgu yapılır: 

col file_name for a40; 

SELECT SUBSTR (df.NAME, length(df.NAME)-39, length(df.NAME)) file_name, 

df.bytes / 1024 / 1024 allocated_mb, 

((df.bytes / 1024 / 1024) - NVL (SUM (dfs.bytes) / 1024 / 1024, 0)) 

used_mb, 

NVL (SUM (dfs.bytes) / 1024 / 1024, 0) free_space_mb 

FROM v$datafile df, dba_free_space dfs 

WHERE df.file# = dfs.file_id(+) 

GROUP BY dfs.file_id, df.NAME, df.file#, df.bytes 

ORDER BY file_name; 

5.6.6 Kritik Tablo, Görüntü, Rol ve Hak Yapılandırmaları 

Oracle veritabanı güvenliği için önemli olan görüntü, tablo, rol ve haklar bulunmaktadır. 

Bunların isimleri ve güvenlik açısından niçin önemli oldukları şu şekilde açıklanabilir: 

Önemli tablo ve görüntüler: 

SYS.USER$ : Kullanıcılar ile ilgili ayrıntılı bilgiler içerir, parolalarını özet olarak tutar. 
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DBA_USERS: Kullanıcılar ile ilgili bilgiler içerir, parolalarını özet olarak tutar. SYS.USER$ 

tablosu kadar ayrıntılı değildir.  

SYS.USER_HISTORY$ : Kullanıcıların zaman içerisinde kullandıkları parolalarını özet olarak 

tutar. 

SYS.LINK$ : Veritabanları arasındaki kurulan bağlarla ilgili bilgiler tutar, parolaları 11G 

versiyonuna kadar açık olarak tutar. 11G ve sonrası sürümlerde parolalar açık yazı tutulmaz, 

özetleri tutulur. 

DEFROLE$ : Kullanıcılara atanan varsayılan rollerin bilgisini tutar. 

ROLE_ROLE_PRIVS: Şu andaki kullanıcının sahip olduğu rollere yetkilendirilen diğer rolleri 

listeler. 

USER_ROLE_PRIVS: Şu andaki kullanıcının sahip olduğu rolleri listeler. 

DBA_ROLE_PRIVS: Veritabanındaki tüm kullanıcıların ve rollerin sahip olduğu rolleri 

listeler. 

SESSION_ROLES: Şu andaki kullanıcının şu anki oturumu için aktifleştirilmiş rolleri listeler.   

ROLE_TAB_PRIVS: Şu andaki kullanıcının sahip olduğu rollere yetkilendirilen tablo 

haklarını listeler.  

ROLE_SYS_PRIVS: Şu andaki kullanıcının sahip olduğu rollere yetkilendirilen sistem 

haklarını listeler. 

DBA_ROLES: Veritabanında var olan tüm rolleri listeler. 

Önemli roller: 

SELECT_CATALOG_ROLE: SYS şeması altında bulunan sözlük verilerini okuma hakkını 

içeren roldür. 

DELETE_CATALOG_ROLE: SYS şeması altında bulunan sistem denetim tablolarının 

(AUD$) kayıtlarını silme hakkını içeren roldür. 

 EXECUTE_CATALOG_ROLE: SYS şeması altında bulunan sözlük verileri içerisindeki 

paket ve prosedürleri çalıştırma hakkını içeren roldür. 

CONNECT, RESOURCE ve DBA rolleri: Bu roller kritik rolleri içermektedirler. Bunları 

listeleyebilmek için http://www.petefinnigan.com/tools.htm adresindeki find_all_privs.sql 

betiği kullanılabilir. 
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Önemli haklar: 

SELECT ANY TABLE: Veritabanındaki tüm tablo ve görüntüleri sorgulama hakkıdır. (Sadece 

veritabanı yöneticilerinde olmalıdır.) 

SELECT ANY DICTIONARY: SYS’nin sahip olduğu bütün tablo ve görüntüleri sorgulama 

hakkıdır. 

CREATE LIBRARY: Kullanıcı kendi şemasında yeni bir kütüphane yaratabilir. 

CREATE ANY LIBRARY: Kullanıcı hem kendi hem de başka kullanıcıların şemasında yeni 

bir kütüphane yaratabilir. 

ALTER ANY LIBRARY: Kullanıcı hem kendi hem de başka kullanıcıların şemasındaki 

kütüphaneleri değiştirebilir. 

EXECUTE ANY LIBRARY: Kullanıcı hem kendi hem de başka kullanıcıların şemasındaki 

kütüphaneleri çalıştırabilir. 

CREATE PROCEDURE: Java ve PL/SQL programlama yapılabilir. 

EXECUTE ANY PROCEDURE: Programlar çalıştırılabilir.  

ALTER SYSTEM: Veritabanı üzerinde sistem ile ilgili işlemlerin (Redo Log dosyaları 

arasında geçiş yapılması, kontrol noktası konması gibi) yapılmasını sağlar. Örneğin, “restricted 

session” ile diğer kullanıcıların veritabanına bağlanmasını engeller. Bu amaçla çalıştırılan 

komut şöyledir: 

alter system enable restricted session; 

ALTER SESSION: O an çalışan veritabanı servisi ile ilgili işlemlerin (SQL takibinin aktive 

edilmesi/devre dışı bırakılması, NLS parametrelerinin ayarlanması gibi) yapılmasını sağlar. 

CONNECT rolü ile varsayılan olarak gelir.   

BECOME USER: Bir kullanıcının başka bir kullanıcı gibi davranmasını sağlar.  

Bu görüntü ve haklara kimlerin sahip olduğu sorgulanmalıdır. Bu amaçla 

http://www.petefinnigan.com/tools.htm adresindeki who_can_access.sql, who_has_role.sql ve  

who_has_priv.sql betikleri kullanılabilir. Bu sorguların sonuçları veritabanı yöneticisi 

tarafından incelenmeli, uygun olmayan hak ve roller geri alınmalıdır, eğer PUBLIC’in hakkı 

varsa kaldırılmalıdır.  
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5.6.7 WITH ADMIN Özelliği Yapılandırması 

“WITH ADMIN” özelliği roller ve sistem erişim hakları için kullanılan bir kavramdır. 

Herhangi bir kullanıcının sahip olduğu role veya sistem erişim hakkına “WITH ADMIN” 

özelliği atanırsa, bu kullanıcı bu özelliği kullanarak sahip olduğu rolü veya sistem erişim 

hakkını başka bir kullanıcıya atayabilir. 

Bu özellik; gerekli olmayan bir kullanıcıya atanırsa, bu kullanıcı gereksiz olan başka 

kullanıcıya elindeki hakları atayabilir. Bu da veritabanı için zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu 

nedenle, normal veritabanı kullanıcılarına “WITH ADMIN” özelliği ile rol ve sistem erişim 

hakkı ataması yapılmamalıdır. Yapılan atamalar, “REVOKE” edilmeli ve “WITH ADMIN” 

özelliği olmadan tekrar atanmalıdır. 

Aşağıdaki sorgu kullanılarak, “WITH ADMIN” özelliği ile atama yapılmış olan roller, sistem 

hakları ve kimlere atanmış olduğu (SYS, SYSTEM ve DBA dışında) listelenebilir. 

SQL> select 'ROLE', grantee, granted_role 

  2  from dba_role_privs 

  3  where admin_option='YES'  

  4  and grantee not in ('SYS','SYSTEM','DBA') 

  5  union 

  6  select 'SYSTEM', grantee, privilege 

  7  from dba_sys_privs 

  8  where admin_option='YES'  

  9  and grantee not in ('SYS','SYSTEM','DBA'); 

5.6.8 WITH GRANT Özelliği Yapılandırması 

“WITH GRANT” özelliği nesne erişim hakları için kullanılan bir kavramdır. Herhangi bir 

kullanıcının sahip olduğu nesne erişim hakkı “WITH GRANT” özelliği ile atanırsa, bu 

kullanıcı bu özelliği kullanarak sahip olduğu nesne erişim hakkını başka bir kullanıcıya 

atayabilir. 

Bu özellik; gerekli olmayan bir kullanıcıya atanırsa, bu kullanıcı gereksiz olan başka 

kullanıcıya elindeki hakları atayabilir. Bu da veritabanı için zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu 

nedenle, normal veritabanı kullanıcılarına “WITH GRANT” özelliği ile nesne erişim hakkı 

ataması yapılmamalıdır. Yapılan atamalar, “REVOKE” edilmeli ve “WITH GRANT” özelliği 
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olmadan tekrar atanmalıdır. “WITH GRANT” özelliği, ancak bu hakkı veren kullanıcı 

tarafından geri alınabilir. 

Aşağıdaki sorgu kullanılarak, “WITH GRANT” özelliği ile atama yapılmış olan nesneler (tablo 

ve tablo sütun), erişim hakları ve kimlere atanmış olduğu (SYS, SYSTEM ve DBA dışında) 

listelenebilir.  

SQL> select ‘TABLE', grantee, privilege, table_name 

  2  from dba_tab_privs 

  3  where grantable='YES'  

  4  and grantee not in ('SYS','SYSTEM','DBA') 

  5  union 

  6  select ‘COLUMN', grantee, privilege, table_name 

  7  from dba_col_privs 

  8  where grantable='YES'  

  9  and grantee not in ('SYS','SYSTEM','DBA'); 

 

5.7 Denetleme Yapılandırmaları 

Denetleme, veritabanı üzerinde yapılan işlemlerin takibi anlamına gelmektedir. İki amaçlı 

denetleme olabilir: 

1. Problem olmadığı durumlar: Kullanıcılar tarafından ne tür işlerin yapıldığı gözlenir. 

2. Problemin olduğu durumlar: Kötü niyetli yapılan işlemler araştırılır, bu tür işlemleri 

gerçekleştiren kullanıcıların en kısa zamanda bulunmasına çalışılır.  

Her iki koşulda da esas amaç, veritabanının zarar görmeden ve kesintisiz olarak çalışmasıdır. 

Denetleme ile ilgili başlangıç parametreleri bulunmaktadır. Konfigürasyonu başarılı bir şekilde 

gerçekleştirmek için öncelikle bu parametrelere verilen değerleri kontrol etmeli, daha sonra 

gerekliyse değişiklik ve yeni atamalar yapılmalıdır. Bu parametrelerin değerlerini görebilmek 

için Şekil 5-6’daki sorgu kullanılabilir. 
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Şekil 5-6 Denetleme ile ilgili başlangıç parametrelerinin kontrol edilmesi 

İlk parametre “audit_trail” parametresidir. Bu parametrenin alabileceği değerler ve anlamları 

şöyledir: 

NONE: Hiçbir denetleme yapılmayacaktır. 

FALSE : “NONE” ataması ile aynıdır. Geçmişe uyumluluk sağlamak için bulunmaktadır. 

DB: Denetleme sonucunda, elde edilen kayıtlar veritabanındaki SYS.AUD$ tablosuna 

yazılacaktır. 

TRUE : “DB” ataması ile aynıdır. Geçmişe uyumluluk sağlamak için bulunmaktadır. 

OS: Denetleme sonucunda, elde edilen kayıtlar işletim sisteminde “audit_file_dest” 

parametresi ile belirtilen yere yazılacaktır. 

DB ataması yapıldığı zaman, tutulan kayıtlar SYS.AUD$ tablosunda bulunacaktır. Sürekli 

kayıt tutulması, bu tablonun dolmasına ve veritabanının zarar görmesine neden olacaktır. 

Burada yapılabilecek iki alternatif bulunmaktadır: 

İlk çözüm, SYSTEM dosya alanında bulunan SYS.AUD$ tablosunun başka bir dosya alanına 

taşınmasıdır. Bu durumda atama yapılan dosya alanı “Autoextend” olarak ayarlanacaktır, bu 

tablonun büyümesi de diskin büyüklüğü ile sınırlı olacaktır. Bu işlemin yapılması için 

Metalink’te notlar bulunmaktadır (Note 72460.1 ve Note 1019377.6). Oracle bu yöntemi 

önermemektedir. 
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İkinci çözümde de, “audit_trail” parametresi “OS” olarak atanır ve bu durumda tutulan kayıtlar 

işletim sisteminde “audit_file_dest” parametresi ile belirtilen yere yazılır. Kayıtların tutulduğu 

dosya disk problemi olmayan bir bilgisayara konulur ve belirli aralıklarla yedeği alınarak 

temizlenir. 

Veritabanı ile ilgili denetleme yapabilmek için verilmesi gereken haklar şunlardır: 

 AUDIT SYSTEM: Denetleme seçeneklerini değiştirebilmek için gerekli bir haktır. 

 AUDIT ANY: Denetleme seçenekleri oluşturabilmek için gerekli bir haktır. 

Nelerin denetleneceğine karar verirken 3 kriter ele alınmalıdır: 

1. Performans: Eğer çok fazla konu ile ilgili denetleme yapılırsa, her işlem sonucunda 

denetleme yapılacağı için veritabanı çok yavaşlar. Performans kaybı olur. Bu maddenin dikkate 

alınması önemlidir. 

2. Beklentiler: İşletmenin önem verdiği konular belirlenmeli, bunlara yönelik denetlemeler 

yapılmalıdır. 

3. Tehditler: Var olan tehditler belirlenmeli, bunlara yönelik denetleme yapılmalıdır. 

5.7.1 Veritabanına Giriş ve Çıkış Kayıtlarının Tutulması 

Veritabanında açılan ve kapatılan oturumların kaydını tutabilmek için şu işlemler 

gerçekleştirilir: 

1. Sqlplus’ta “sys/sys_password as sysdba”” komutu çalıştırılır ve veritabanına sysdba olarak 

bağlanıldığı görülür. 

 

Şekil 5-7 SQL*Plus’a bağlantı 
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2. Veritabanı kapatılır ve gerekli parametre değişikliklerini yapabilmek için spfile’dan 

pfile(başlangıç dosyası) yaratılır. (Şekil 5-8) 

 

Şekil 5-8 pfile yaratılması 

3. Yaratılan pfile (initSID.ora) içerisinde gerekli parametreler değiştirilir.(Şekil 5-9) 

 

Şekil 5-9 Başlangıç parametrelerinin set edilmesi 

4. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, dosya kaydedilip kapatılır. pfile dosyasından tekrar 

spfile yaratılır ve veritabanı açılır. (Şekil 5-10) 
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Şekil 5-10 spfile yaratılması 

5. SQL*Plus’ta yapılması istenen denetlemeye karşılık gelen komut yazılır. (Şekil 5-11) 

Bu denetleme sonucunda, “hr” kullanıcısının oturum açarken başarısız olması durumunda 

“audit_file_dest” başlangıç parametresinin gösterdiği yolda bir kayıt dosyası 

oluşturulacaktır. Tüm kullanıcılar için, başarılı ve başarısız tüm girişlerin kaydını 

tutabilmek amacıyla yazılması gereken komut “audit session;” dır. 
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Şekil 5-11 Denetlemenin aktif hale getirilmesi 

6. “hr” kullanıcısı ile SQL*Plus’ta oturum açılmaya çalışılır ve başarısız olunur. (Şekil 5-12) 

 

Şekil 5-12 “hr” kullanıcısı ile oturum açma ve başarısız olma 
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Dosyanın içeriğinden de anlaşılacağı gibi “hr” kullanıcısının başarısız olma durumu kayıt 

altına alınmıştır. 

7. “audit_file_dest” parametresinin gösterdiği yerde oluşturulan kayıt dosyasının içeriği 

incelenir. (Şekil 5-13) 

 

Şekil 5-13 Denetleme dosyasının içeriği 

8. Denetleme kaldırılır. (Şekil 5-14) 

 

Şekil 5-14 Denetlemenin kaldırılması 
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5.8 Arşiv Moda Geçirme Yapılandırmaları 

Yedekleme ve geri kurtarma işlemleri veritabanı için çok kritik ve önemli olan işlemlerdir. 

Veritabanının yedeğinin alınabilmesi için arşiv modda olması gerekir. Veritabanını Archive 

Mode’a geçirmek için şu adımlar izlenmelidir: 

1.  SQL*Plus’a  “sysdba” hakları ile bağlanılıp, veritabanı kapatılır : 

SQL> shutdown immediate 

Database closed. 

Database dismounted. 

ORACLE instance shut down. 

2.  $ORACLE_HOME/dbs/initSID.ora dosyası içerisine aşağıdaki satırlar eklenir : 

log_archive_start=true 

log_archive_dest_1=‘LOCATION=/../../..’ 

log_archive_format= ‘arch%t_%s.dbf’ 

NOT : Oracle 10g için, sadece “log_archive_dest_1” parametresinin eklenmesi yeterlidir. 

3. SQL*Plus’a  “sysdba” hakları ile bağlanılıp, eğer “spfile” kullanılıyorsa aşağıdaki komut 

çalıştırılarak güncellenir : 

SQL> create spfile from pfile; 

File created. 

4. SQL*Plus’tan çıkmadan aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılır : 

SQL> startup 

ORACLE instance started. 

 

Total System Global Area  289406976 bytes 

Fixed Size                  1297072 bytes 

Variable Size             262681936 bytes 

Database Buffers           25165824 bytes 

Redo Buffers                 262144 bytes 

Database mounted. 
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SQL> alter database open; 

Database altered.  

5. “Aşağıdaki komut çalıştırılarak veritabanının archive mode’a geçip geçmediği kontrol edilir. 

SQL> archive log list 

Database log mode              Archive Mode 

Automatic archival             Enabled 

Archive destination            /oracle/flash_recovery_area 

Oldest online log sequence     30 

Next log sequence to archive   32 

Current log sequence           32 

5.9 Veritabanı Varsayılan ORACLE_SID Değerinin Değiştirilmesi 

Veritabanı kurulumları genellikle, varsayılan değerlerde yapılmakta; bu da veritabanı güvenliği 

için çok büyük riskler taşımakta, kötü niyetli kişilerin veritabanına zarar vermesini 

kolaylaştırmaktadır. Bu saldırılara karşı alınması gereken önlemlerden biri de  veritabanı SID 

değerinin bilinen değerlerden (ORCL, TEST gibi…) farklı bir değere atanmasıdır. Bu atama 

işlemi veritabanı kurulumu sırasında yapılmalıdır. Veritabanının kurulum aşamasında SID 

değeri ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular aşağıdaki gibidir: 

 Veritabanı SID’si için çok kullanılan orcl, test gibi isimler kullanılmamalıdır. 

 Kurulum sırasında uygulamanın veritabanı için önerdiği varsayılan isimler 

kullanılmamalıdır.  

Diğer taraftan bir veritabanı varsayılan SID değeri ile kurulmuşsa bu değeri değiştirmek için 

aşağıdaki adımlar takip edilmelidir: 

1. Servis (instance) kapatılır.  

Not: SHUTDOWN NORMAL veya SHUTDOWN IMMEDIATE ile kapatılabilir. Fakat 

SHUTDOWN ABORT ile kapatılmamalıdır. Sürekli çalışan işlemlerin olduğu bir 

veritabanında “SHUTDOWN NORMAL”  veritabanının kapanması için yeterli olmayabilir. 

Veritabanı sunucusu, aktif bütün oturumların kapanmasını bekleyecektir. 

2. Tüm control, redo ve data dosyaları yedeklenmelidir. 

3. .profile, .cshrc, .login, oratab, tnsnames.ora dosyalarındaki ORACLE_SID çevresel 
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değişkeninin değeri yeni değerle değiştirilmelidir. 

İstenirse diskte arama yapılabilir. Bu işlem için aşağıdaki komut kullanılabilir:  

% grep –R ORACLE_SID $ORACLE_HOME/* 

4. Aşağıdaki komut kullanılarak “$ORACLE_HOME/dbs” klasörü altına gidilir: 

% cd $ORACLE_HOME/dbs 

Not: Oracle E-Business Suite kullanıcıları Windows sunucu üzerinde kurulum yapmış 

iseler, dbs yerine “database” klasörünü referans almalıdırlar. 

Daha sonra aşağıdaki dosyaların isimleri değiştirilir: 

a. init<SID>.ora dosyası. (init dosyasını işaret eden pfile dosyası da kullanılıyor olabilir.) 

b. control dosyaları: Bu, isteğe bağlı bir değişikliktir. Eğer control dosyalarının isimleri 

değiştirilmek isteniyorsa, bu değişikliğe ek olarak “control_files” parametresinin değeri de 

değiştirilmelidir. Bu parametre init<SID>.ora dosyasının içinde veya ifile parametresinin 

gösterdiği başka bir dosyada bulunur. 

Eğer Oracle 10g ve 11g versiyonlarında SPFILE kullanılıyorsa init<SID>.ora dosyasındaki 

“control_files” parametresi değiştirildiğinde, bu parametrenin aktif olması için SPFILE 

PFILE’dan tekrar oluşturulmalıdır. Bu işlem için SQLPlus’ta aşağıdaki komut kullanılır: 

SQL> create spfile from pfile; 

Control dosyalarının yeniden oluşturulması ile ilgili bilgi almak için metalink’ten Note 

1012929.6 id’li doküman [24] (How to Recreate the Controlfile) incelenebilir. 

c. crdb<SID>.sql ve crdb2<SID>.sql dosyaları: Bu, isteğe bağlı bir değişimdir. Bu dosyalar 

sadece veritabanı oluşturulurken kullanılır. 

NOT: Eğer Oracle 10g ve 11g versiyonlarında SPFILE kullanılıyorsa, kullanılan SPFILE 

dosyası da yeniden isimlendirilmelidir. (spfile<SID>.ora)  

SPFILE ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki metalink dokümanları incelenebilir: 

Note 162491.1 [25] (Spfile and Init.ora Parameter File Startup of an Oracle9i Instance)  

Note 137483.1 [26] (How to Modify the Content of an SPFILE Parameter File) 

5. Veritabanı dosyaları ve redo log dosyalarının yeniden isimlendirilmeleri ile ilgili bilgi almak 

için Oracle Metalink’ten Note 9560.1 id’li doküman [27] incelenebilir. 

https://metalink.oracle.com/metalink/plsql/showdoc?db=NOT&id=1012929.6&blackframe=1
https://metalink.oracle.com/metalink/plsql/showdoc?db=NOT&id=1012929.6&blackframe=1
https://metalink.oracle.com/metalink/plsql/showdoc?db=NOT&id=162491.1&blackframe=1
https://metalink.oracle.com/metalink/plsql/showdoc?db=NOT&id=137483.1&blackframe=1
https://metalink.oracle.com/metalink/plsql/showdoc?db=NOT&id=9560.1&blackframe=1
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6. ORACLE_SID çevresel değişkenine yeni SID değeri atanmalıdır. 

7. Parola dosyasının aktif olup olmadığını anlamak için “$ORACLE_HOME/dbs” klasörü 

kontrol edilir. Bu klasörde “orapw<ESKİ_SID_DEĞERİ>” dosyası bulunuyorsa parola dosyası 

aktif demektir. Bu durumda yeni SID değeri için yeni parola dosyası oluşturulmalıdır. (Eski 

parola dosyası, ismi değiştirilerek kullanılamaz.) Yeni parola dosyası oluşturmak için oracle 

yazılımı sahibi kullanıcı ile aşağıdaki komut uygulanır: 

% orapwd file=orapw<YENİ_SID_DEĞERİ> password=parola entries=<veritabanı 

servisini (instance)başlatmak için yetkisi olan kullanıcıların sayısı> 

8. Veritabanı başlatılır ve çalışması kontrol edilir. Eğer düzgün çalışıyorsa veritabanı kapatılır 

ve tüm control, redo ve data dosyalarının son bir yedeği alınır. 

(Veritabanı SHUTDOWN NORMAL veya SHUTDOWN IMMEDIATE ile kapatılabilir. Fakat 

SHUTDOWN ABORT ile kapatılmamalıdır.) 

Oracle servisi (instance) başlatıldığında control dosyaları yeni ORACLE_SID ile güncellenir.



EK-1 ORACLE VERİTABANI GÜVENLİĞİ KILAVUZU  

 

TÜBİTAK-BİLGEM  SGE 65 

 

 EK-1 Kullanıcının Hakları İle Beraber Kopyalanması  

rem ------------------------------------------------- 

rem Filename:   createlike.sql 

rem Purpose:    Script to create a new user (with privs) like an existing 

rem             database user. User data will not be copied. 

rem Date:       02-Nov-1998 

rem Author:     Frank Naude, Oracle FAQ 

rem Updated:    Konstantin Krivosheyev - 7 Dec 2002 

rem Updated:    Frank Naude - 18 Dec 2003, 2 Dec 2004 

rem Updated: Tahsin Turkoz - 10 Aralik 2007 

rem URL: http://orafaq.com/scripts/sql/cre8like.txt 

rem 

rem Usage: sqlplus "sys@SID as sysdba" @createlike 

rem 

rem Note: Change  

rem   host del output.sql 

rem  command with  

rem   host rm output.sql 

rem  if you use Unix based OS as host  

rem 

rem ------------------------------------------------ 

 

set pages 0 feed off veri off lines 500 wrap off 

 

accept oldname prompt "Enter user to model new user to: " 

accept newname prompt "Enter new user name: " 

accept passwd prompt "Enter for new user password: " HIDE 

 

spool output.sql 
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-- Create user... 

-- select 'create user &&newname identified by values '''||password||''''|| 

select 'create user &&newname identified by values '' '''|| 

       ' default tablespace '||default_tablespace|| 

       ' temporary tablespace '||temporary_tablespace||' profile '|| 

       profile||';' 

from   sys.dba_users  

where  username = upper('&&oldname'); 

 

-- Grant Roles... 

select 'grant '||granted_role||' to &&newname'|| 

       decode(ADMIN_OPTION, 'YES', ' WITH ADMIN OPTION')||';' 

from   sys.dba_role_privs 

where  grantee = upper('&&oldname');   

 

-- Grant System Privs... 

select 'grant '||privilege||' to &&newname'|| 

       decode(ADMIN_OPTION, 'YES', ' WITH ADMIN OPTION')||';' 

from   sys.dba_sys_privs 

where  grantee = upper('&&oldname');   

 

-- Grant Object Privs... 

select 'grant '||privilege||' on '||owner||'.'||table_name||' to 

&&newname'|| 

 decode(GRANTABLE, 'YES', ' WITH GRANT OPTION')||';' 

from   sys.dba_tab_privs 

where  grantee = upper('&&oldname');   

 

-- Grant Column Privs... 
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select 'grant '||privilege||' on '||owner||'.'||table_name|| 

       '('||column_name||') to &&newname'|| 

 decode(GRANTABLE,'YES',' WITH ADMIN OPTION;',';') 

from   sys.dba_col_privs 

where  grantee = upper('&&oldname');   

 

-- Tablespace Quotas... 

select 'alter user '||username||' quota '|| 

 decode(max_bytes, -1, 'UNLIMITED', max_bytes)|| 

 ' on '||tablespace_name||';' 

from sys.dba_ts_quotas 

where username = upper('&&oldname');  

 

-- SYSDBA Privs... 

select 'grant '||decode(SYSDBA,'TRUE','SYSDBA')|| 

 ' to &&newname'||';'  

from v$pwfile_users 

where username=upper('&&oldname'); 

 

-- SYSOPER Privs... 

select 'grant '||decode(SYSOPER,'TRUE','SYSOPER')|| 

 ' to &&newname'||';'  

from v$pwfile_users 

where username=upper('&&oldname'); 

 

-- Set Default Role... 

set serveroutput on 

create table deneme (line varchar2(4000)); 

declare 

  defroles varchar2(4000); 
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begin 

  for c1 in (select * from sys.dba_role_privs  

              where grantee = upper('&&oldname') 

                and default_role = 'YES' 

  ) loop 

      if length(defroles) > 0 then 

         defroles := defroles||','||c1.granted_role; 

      else 

         defroles := defroles||c1.granted_role; 

      end if; 

  end loop; 

---  Sometimes output buffer size is not enough for display 

---  Therefore keeping the output in a table is better. 

---  dbms_output.put_line('alter user &&newname default role 

'||defroles||';'); 

  insert into deneme values ('alter user &&newname default role 

'||defroles||';'); 

end; 

/ 

select * from deneme; 

drop table deneme; 

spool off 

 

@output 

--- More secure to keep password in memory rather than spool file 

alter user &&newname identified by &&passwd; 

 

host del output.sql 

quit 
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EK-2  Gömülü Bağlantı Yöntemi  

import java.io.*; 

import java.sql.*; 

public class OraThin { 

  public static void main(String[] args) { 

    try { 

      Connection con=null; 

      Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); 

// kullanici ismi scott ve sifre tiger aktif değil ise var olan bir 

kullanıcı ismi tercih //edilmelidir. 

   con=DriverManager.getConnection( 

        "jdbc:oracle:thin:@sunucu_adi:port:veritabani_instance_ismi", 

        "scott", 

        "tiger"); 

      Statement s=con.createStatement(); 

      s.execute(" 

        INSERT INTO ORACLE_GUVENLIK VALUES  

        ( 

        'Veritabanı Bağlantı Tipleri’ 

,’ Thin Connection’ 

,’Doğrudan bağlantı güvensiz’ 

  ) 

      "); 

      s.close(); 

      con.close(); 

   } catch(Exception e){e.printStackTrace();} 

 } 

} 
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EK-3  Bağlantı Nesnesi ile Veritabanı Bağlantısı  

Konfigurasyon dosyası 

DAO.Host=sunucu_ismi 

DAO.Port=1606  

DAO.OraSID=TESTING 

DAO.User=scott 

DAO.Password=tiger 

Bağlantı Nesnesi 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

import java.sql.*; 

 

public class DAO { 

  private String dbHost; 

  private String dbPort; 

  private String oraSid; 

  private String user; 

  private String passwd; 

  private static final String DRV_CLASS="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"; 

   

  private ResourceBundle resBund; 

  private InputStream in; 

  private String dbConn; 

  private Connection con; 

  private Statement stmt; 

   

  public DAO() { 

      // konfigurasyon dosyasi 

      try { 
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 in=ClassLoader.getSystemResourceAsStream(“daoconfig.conf”

); 

     resBund=new PropertyResourceBundle(in); 

      } catch (IOException ioe) { 

 System.err.println("daoconfig.conf dosyasi okunamiyor"); 

 System.exit(1); 

      } 

      dbHost=resBund.getString("DAO.Host"); 

      dbPort=resBund.getString("DAO.Port"); 

      oraSid=resBund.getString("DAO.OraSID"); 

      user=resBund.getString("DAO.User"); 

      passwd=resBund.getString("DAO.Password"); 

      // Thin  bağlanti sürücüsü  

      dbConn="jdbc:oracle:" + thin:@"+dbHost+":"+dbPort+":"+oraSid; 

      // Bağlanti sürücüsü yükleniyor 

      try { 

 Class.forName(DRV_CLASS); 

      } catch (ClassNotFoundException cnfe) { 

 System.err.println("CLASSPATH ortam değişkenini kontrol 

edin. Sürücü bulunamiyor"); 

 System.exit(2); 

      } 

      // veritabina baglan 

      try { 

 con=DriverManager.getConnection(dbConn,user,passwd); 

 stmt=con.createStatement(); 

      } catch (SQLException sqle) { 

 System.err.println("Bağlanti kurulamiyor: 

 sqle.printStackTrace(); 

 System.exit(3); 
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      }      

    } 

} 
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