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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kilit-Ledik isimli program, bilgisayar ortamında ve şu an için sadece Windows işletim 

sistemleri ile uyumlu olarak çalışan bir klasör (folder) şifreleme yazılımıdır. Yazılımımız, 

parola ile korunmak istenen klasörün içeriğinde ne tür dosyalar bulunursa bulunsun, klasörün 

boyutu ne kadar büyük olursa olsun şifreleyebilmektedir. Şifrelenen klasörü gizleme ya da 

farklı bir konuma taşıma söz konusu değildir. Yazılımızı sayesinde şifre ile korunan klasörün 

şifresi açılmadan içeriğine erişim veya bu klasörün doğrudan silinmesi mümkün değildir. 

Yazılımımızın kodlanması esnasında C# dilinden faydalanılmıştır. Başlangıçta bir 

öğrenci projesi olarak yola çıkarken, öğrencilerimizin derslerinde gördükleri ve aşina oldukları 

dil olması nedeniyle C# tercih edilmiştir. Yerli bir programlama dili bulunmayışı nedeniyle C# 

dili tercih edilmesi dışında; algoritma, kodlama, arayüz tasarımı, logo tasarımı ve yazılıma isim 

bulma süreçleriyle %100 yerli ve millî bir yazılımdır.  

Snai Mülkiyet Kanunu kapsamında 15.02.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

10 yıl süre ile yazılımımızın marka hakkı okulumuz adına tescil edilmiştir. 
 

 
Resim 1. Marka tescil bilgisi 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre içinde bulunduğumuz 2022 yılı itibariyle 

ülkemizde, 70 milyonu mobil olmak üzere 88,2 milyon geniş bant internet abonesi 

bulunmaktadır. Bundan anlaşılacağı üzere, artık hemen hemen tüm ev ve iş yerlerinde internet 

vardır ve yine hemen hemen tüm bilgisayarlar internete bağlıdır.  

Ülkemizde ve dünya genelinde kullanılan masaüstü işletim sistemlerinin oranına 

bakıldığında birbirine yakın sonuçlar görülmekte ve en çok kullanılan masaüstü işletim 

sisteminin Windows olduğu anlaşılmaktadır. Fakat hiçbir Windows sürümünde kişisel 

klasörlerimizi şifreleme seçeneği bulunmamaktadır. Oysa hiç kimse kişisel verilerinin 

başkalarınca erişilmesini, istemli veya yanlışlıkla silinmesini istemez. Bu durumda da kişisel 

verilerin güvenliği amacıyla klasörleri parola ile koruyacak yazılımlara ihtiyaç vardır. 
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 Resim 2. Türkiye’de kullanılan masaüstü işletim sistemleri dağılımı 

 

 
Resim 3. Dünya’da kullanılan masaüstü işletim sistemleri dağılımı 

  
 

Dosya (file) ve klasör (folder) şifrelemek için günümüzde yerli ve yabancı menşeili, 

bazıları ücretli bazıları ücretsiz çok sayıda program vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:  

✓ Folder Guard  

✓ Folder Lock 

✓ Gilisoft File Lock 

✓ Folder Protector 

✓ Secret Disk 

✓ IO Bit Protected Folder 

✓ Lock -A- Folder 

✓ Safehouse Explore 

✓ Easy File Locker 

✓ Private Folder 
 

İsimlerinden de anlaşılacağı gibi dosya ve klasör şifreleme konusunda ortaya konulmuş 

çözümlerin çok büyük bir bölümü yabancı menşeilidir. Mevcut sorun veri güvenliği iken 

yabancı menşeili yazılımlara özellikle de ücretsiz dağıtım (free version) olan yazılımlara ne 

derece güven duyabiliriz?  

. 

3. Çözüm  

Kilit-Ledik isimli yazılımımız boyutunun büyüklüğü ne olursa olsun ve içindeki dosya 

türlerinden etkilenmeksizin tüm klasörler şifrelenebilmektedir. Problem bölümünde 

belirttiğimiz 3 farklı yoldan daha farklı olarak, korunmak istenen klasörleri harddisk üzerinde 

bulundukları alanda şifrelemektedir. Yani klasörünüz C sürücüsü, D sürücüsü veya taşınır 

sürücünün neresinde olursa olsun bulunduğu konumda şifrelemektedir. Şifrelenen klasörün 

simgesi kilit sembolü ile gösterilmektedir.  
 

 
Resim 4. Parola korumasız normal bir klasöre ait sembol(solda) ve Kilit-Ledik 

yazılımı ile şifrelenmiş klasöre ait sembol (sağda)  

✓ Free Hide Folder 

✓ Instatnt Lock 

✓ Secret Folder 

✓ Hidden DIR 

✓ Lock and Hide 

✓ Güvenli Klasör 

✓ Odesa Klasör Kilidi 

✓ Şifreleyici 7.0 

✓ Bilge Klasör  

✓ Cryptohane 
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Şifre ile korumaya alınmış klasör yine bulunduğu konumda bulunmaktadır. Fakat kilit 

sembolü içinde hassas veriler bulunduğunu ve bu klasörün şifreli olduğunu bize bildirmektedir. 

Bununla birlikte, Kilit-Ledik isimli programımız kullanılarak şifre ile korumaya alınmış 

klasörün şifresi açılmadan silinmesi de engellenmiştir.  

 

4. Yöntem 

İlk olarak kullanıcıların Kilit-Ledik isimli programı Windows işletim sistemli bir 

bilgisayar kurmaları gerekir. Programın kurulumu, herhangi bir program kurulumu gibidir. 

Setup dosyasına çift tıklayıp ilerleterek kurulur. Kurulum tamamlanınca masaüstüne program 

kısa yolu gelecektir.  
 

 
Resim 5. Kilit-Ledik programının masaüstü kısa yolu 

 

Masaüstündeki kısa yola çift tıklayıp program çalıştırılınca karşımıza program ara yüzü 

gelir. Ara yüz oldukça sade ve Türkçedir.  
 

      
 

 

 

Resim 6’da görüldüğü gibi ara yüz ekranının sağ alt köşesinde SEÇ butonu yer 

almaktadır. Butonumuzun adından da anlaşıldığı gibi şifre konulacak klasörü seçmek için 

kullanılmaktadır. Söz konusu butonumuza tıklayınca Resim 7’deki gibi göz atma penceresi 

gelir ve buradan parola konulacak ve silmeye karşı korunacak klasör seçilecektir.  Klasör 

seçildikten sonra Resim 8’deki gibi şifre oluşturma penceresi açılacaktır. 
 

 
Resim 8. Kilit-Ledik programı şifre oluşturma penceresi 

Resim 6. Kilit-Ledik programının masaüstü 

kullanıcı ara yüzü 

 

Resim 7. Kilit-Ledik programı klasör seçme 

penceresi 
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Şifre oluşturma penceresinden kullanıcılar, sayı veya harf kullanarak istedikleri gibi bir 

şifre kombinasyonu yapabilir. Parola belirlendikten sonra aynı pencere üzerinde yer alan 

ONAY butonuna basılarak seçilen klasör korumalı hale getirilmiş olur. Korumalı bir klasör 

açılmak istendiği zaman ise Resim 9’daki gibi Şifre Gir penceresi gelecektir. 
 

 

 
Resim 9. Kilit-Ledik programı şifreli bir klasörü açmak için şifre girme penceresi 

 

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus SEÇ butonumuzun hemen üzerinde yer 

alan Şifre Oluştur seçeneğinin işaretli olmasıdır. Eğer Şifre Oluştur seçeneği işaretlenmeden 

klasör seçimi yapılırsa seçilen klasör şifre konulmadan korumalı olacaktır. Yani klasöre yine 

kimse giremeyecek ve silemeyecektir. Bu klasörü açabilmek için Kilit-Ledik programı 

çalıştırılmalı ve yine SEÇ butonundan ilgili klasör seçilmelidir. Bu işlemlerin sonunda şifre 

verilmeden korumaya alınmış olan klasör normale dönecektir. 
 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

2. Bölümde isimlerini listelediğimiz yazılımları çalışma şekilleri açısından 

incelediğimizde, genel olarak 3 faklı yöntem kullanıldığı görülmektedir: Bu yazılımların yarıya 

yakını korunacak klasör veya dosyaları tek bir klasörde toplayıp bu klasöre şifre koymaktadır. 

Özel verilerin tek bir yerde toplanması sakıncalıdır. Yine bu yazılımların önemli bir bölümünün 

de korunacak klasör veya dosyaları gizleme mantığıyla hareket ettiği anlaşılmaktadır. Gizlenen 

veriler arama ile bulunabilmektedir. Ayrıca gizlenmiş belge veya klasörlerin varlığını bir süre 

sonra biz de unutabiliriz. Bu yazılımların geriye kalan son bölümünün de sabit sürücü 

(harddisk) üzerinde bir alan ayırarak korunacak klasör veya dosyaları bu alan toplama ve ayrılan 

sürücü bölümünü şifreleme yoluyla çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu durumda da sabit sürücünün 

ilgili bölümü zarar gördüğünde o alana alınmış verilerin tamamının zarar göreceği kesindir. 
 

 
Resim 5. Sıklıkla kullanılan dosya ve klasör şifreleme yöntemleri 

 

Yazılımımızı benzerleri ile kıyaslamadan önce şunu belirtmeliyiz ki dünyadaki hiçbir 

güvenlik yazılımı veya donanımı sizin güvenliğinizi %100 sağlayamaz. O sebeple “Bizim 

yazılımımız kesin çözümdür. En iyi yöntemdir. Kesin güvendesiniz.” Gibi ifadeleri asla telaffuz 

edemeyiz. Her ne kadar yazılımımız %100 kesin çözüm olmasa da her klasörü bulunduğu 
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alanda şifrelemesi yönüyle, hassas verileri ortak bir klasörde veya sürücü alanında toplayıp 

bilgisayar korsanlarına davetiye çıkarmaması yönüyle benzerlerinden ayrılmaktadır. 

Şifrelenmiş klasörleri gizlememesi ve ayrıca silinmeye karşı koruması yönleriyle de, verileri 

gizleyen ve hatta zamanla esas sahiplerinin bile bu verilerin varlığını unutmasına neden olan 

yazılımlardan da ayrışmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemiz hali hazırda hayata geçirilmiş ve üzerinde çalışarak geliştirmeye devam 

ettiğimiz bir projedir. Masaüstü programımız için Visual Studio ve C# dili kullanıldı. Mobil 

versiyonları hazırlanırken de Android Studio ve Flutter dili kullanılacaktır. Flutter dili ile hem 

Android hem de IOS için uygulama geliştirilebilmektedir. Projemiz şu an için sadece masaüstü 

programdan ibaret olup Windows işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışmaktadır. Yazılımızı 

ilk olarak Windows’ta stabil hale getirdikten sonra Android ve IOS ile de uyumlu mobil 

versiyonlarını üretmeyi hedeflemekteyiz. Esas hedefimiz ise millî işletim sistemimiz PARDUS 

ile çalışabilmesidir.Yazılımımız, okulumuz adına marka tescili almış olduğundan ticari ürüne 

dönüşmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje dijital ortamda geliştirildiğinden ve süreç boyunca yazılım ve tasarım için 

kullanılan hizmetler ücretsiz olduğundan bu aşamaya kadar herhangi bir maliyet ortaya 

çıkmamıştır. Daha sonrasında geliştirilmesi planlanan mobil versiyonları için uygulamalarımız 

Google Play Store ve App Store’da yayınlanabilmesi için belli bir maliyet doğuracaktır. Ayrıca 

masaüstü programımızın indirilebilmesi için oluşturulacak web sayfasına ait domain ve hosting 

ücretleri ortaya çıkacaktır. Bu harcamaların tamamı proje tamamlandığında ve yayınlanması 

gerektiğinde yapılacaktır.  
 

Ödeme Kalemi Tutar 

Google Play Geliştirici Hesabı 25 $ 

Apple Geliştirici Programı 100$  

Web Sayfası Domain ve Hosting Hizmeti 40 $ (yıllık) 

Tablo 1. Proje Maliyet Tablosu 

 
İŞ TANIMI 

AYLAR 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ 

Proje takımının oluşturulması X         
  

Proje fikrinin girilmesi   X       
  

Ön Değerlendirme Raporu  

ve Tanıtım Videosu hazırlama 
    X     

  

Proje Detay raporu hazırlama         X 
  

Yazılıma ait eksiklerin 

tamamlanması 
       X X X X 

        Tablo 2. Proje Çalışma Takvimi

Windows7
Çizgi
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Programımızı tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir. Hedefimiz 

öncelikle ilçemizden okullarımızdan başlayarak, ilimize ve ardından ülkemiz geneline 

yayılmasıdır. Nihai hedef tüm vatandaşlarımızın istifade etmesidir. 

 

9. Riskler 

Yazılımımızın geliştirilme ve kullanım ortamı dijital olduğundan dolayı fiziksel bir risk 

barındırmamaktadır. Gerek masaüstü programımız gerekse daha sonra oluşturmayı 

planladığımız mobil versiyonlarımız herhangi bir reklam içermeyeceğinden Google Play Store’ 

dan veya App Store’dan indirildiği zaman kullanıcıların farklı yerlere yönlendirilmesi yahut 

dolandırılması gibi bir risk bulunmamaktadır. Bu durumlar dikkate alındığı zaman projenin 

uygulanabilirliği ve kullanımı açısından bir risk öngörülmemektedir. 

 

10. Kaynaklar  

✓ https://cahitcengizhan.com/bilisim-guvenligi-turlerinin-tarihsel-gelisimi/                                           

Son erişim tarihi: 01.05.2022 

✓ https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyede-mobil-abone-sayisi-83-5-milyona-

yaklasti/2290766 Son erişim tarihi: 03.05.2022 

 

✓ https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/dosya-ve-klasor-sifreleme-nasil-yapilir-ucretsiz-en-

iyi-dosya-ve-klasor-sifreleme-programi-onerisi-41518703    Son erişim tarihi: 05.05.2022 

 

✓ https://www.techmedya.com/dosya-sifreleme-programi/   Son erişim tarihi: 05.05.2022 

 

✓ https://shiftdelete.net/klasor-sifreleme-icin-en-iyi-5-program                                                         

Son erişim tarihi: 05.05.2022 

 

✓ https://www.ogznet.com/windows-icin-en-iyi-ucretsiz-16-klasor-kilitleme-programi# 

Son erişim tarihi: 06.05.2022 

 

✓ https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/turkey Son erişim tarihi: 06.05.2022 

 

✓ https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worlwide Son erişim tarihi: 06.05.2022 

 

✓ https://yardim.mobiluygulaman.com/uygulamalarinizi-google-play-ve-app-storeda-

yayinlamak-icin-bilmeniz-gerekenler   Son erişim tarihi: 07.05.2022 

 

✓ https://www.domainsorgulama.net/domain-fiyatlari/ Son erişim tarihi: 07.05.2022 

 

✓ https://www.webim.com.tr/web-hosting.php Son erişim tarihi: 07.05.2022 
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