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Akıll ı  şehirler 
tehdit  alt ında!

Ulaşım, elektrik, su, doğalgaz gibi altyapılar 
her  a n  s iber  sa ld ır ıya  uğrayab i l i r .

Günümüzün en popüler BT konularından birisi; nesnelerin interneti. İnternete 
bağlı cihazların sayısı her geçen gün artıyor. Akıllı otoyol sensörlerinden, 
su şebekesinin kalitesini ölçen cihazlara kadar bir çok nesne internet 
üzerinden yönetiliyor. IDC’nin araştırmasına göre nesnelerin interneti 

pazarı, 2020 yılında 1.9 trilyon dolara ulaşacak.  ABI Research’ün araştırması ise 2020 
yılında kablosuz olarak internete bağlanan cihazların sayısının 40.9 milyar olacağını 
öngörüyor. Bu cihazların çoğunu akıllı ev cihazları, akıllı sensörler, ve otomasyon 
cihazları oluşturacak.

Nesnelerin internetinin bu hızla büyümesi akıllara güvenlik sorularını da getiriyor. 
Bilgisayarların internetinde güvenlik büyük bir sorun. İnternet üzerinden yapılan 
saldırılar her yıl milyarlarca dolarlık zarara yol açıyor. Nesnelerin internetinde ise 
güvenlik çok daha büyük bir sorun olacak. Bilgisayarların internetinde saldırılar 
bilişim sistemlerini çökertirken, nesnelerin internetinde ise çöken elektrik, su, 
doğalgaz şebekeleri, trafik kontrol sistemleri, fabrikalar hatta savunma sistemleri 
olacak. İşin kötü tarafı ise nesnelerin internetinde çok büyük güvenlik açıkları 
bulunuyor. 

Trafik kazası bile yaptırabilirler
Nesnelerin interneti konusunda faaliyet gösteren firmalardan IOActive’in  CTO’su 
Cesar Cerrudo, “Dünyadaki şehirlerin çoğu siber saldırılara karşı savunmasız” 
diyor. Cesar Cerrudo, geçtiğimiz seneki DEF CON konferansında trafik kontrol 
sistemlerindeki güvenlik açıklarını sergilemişti. Cerrudo’ya göre bu açıkları kullanan 
saldırganlar trafik ışıklarını yöneterek trafik kazaları yaptırabilir, kilometrelerce 
uzunlukta sıkışık trafik oluşturabilirler.

Nesnelerin internetinin gelişmesi ile birlikte akıllı şehir kavramının da gelişmesi 
bekleniyor. Yeni nesil şehirlerde, akıllı trafik yönetim sistemleri, akıllı binalar, akıllı 
su, elektrik, doğalgaz şebekeleri olacak.  Buradaki en büyük sorun bu sistemlerde 
kullanılan sensörlerin saldırılara açık olması. Saldırganlar bu sensörlerden gelen 
verileri değiştirerek bir şehrin elektriğini kesebilir, su şebekesine aşırı miktarda klor 
ekleyebilir, metroları durdurabilir ve şehri yaşanmaz hale getirebilir. Cerrudo’ya 
göre akıllı sensörlerin çoğunda hiç bir güvenlik mekanizması bulunmuyor. Yerel 
yönetimler de bu cihazları güvenlik açısından hiç test etmeden kullanıma alıyor. 
Cerrudo ve arkadaşları New York, Washington ve Londra’da 200 bin üzerinde güvenlik 
açıklı trafik sensörü tespit etmiş. 
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Cerrudo, yeni teknolojilerdeki olası güvenlik 
açıklarına karşı yöneticilerin yaklaşımını şöyle tarif 
ediyor: “İlk once inkar ediyorlar. Bizim sistemlere 
hiç bir şey olmaz diyorlar. Daha sonra kızıyorlar. 
Sonra umutsuzluğa düşüyorlar. En sonunda 
da kabul ediyorlar”. Güvenlikli akıllı şehirler 
isteniyorsa bu yaklaşımın değişmesi gerektiğini 
belirtiyor. Cerrudo’ya gore bir çok batı şehri şu 
an patlamaya hazır bir bomba ve yerel yöneticiler 
bunun farkında değil.

En zayıf halkanın önemi
Şehirlerde en büyük sorunlardan birisi her şeyin 
birbirine bağlı olması. Örneğin elektrik kesilirse, 
metrolar işlemiyor, trafik durursa ambulanslar 
ve itfaiye araçları yerine ulaşamıyor. Bu yüzden 
yapılan siber saldırılar katmerli etkiye sahip 
olabilir. Siber saldırganlar sistemdeki en zayıf 
halkayı tespit edip oraya saldırabilir, önemsiz gibi 
görünen bir sistemi ele geçirip diğer altyapıların 
da çökmesini sağlayabilir. Örneğin metro ağındaki 
durakların ışıklarını kapatan bir saldırgan, metro 
şebekesinin tamamını kullanılmaz hale getirebilir. 
Bu yüzden kritik sistemlerin doğru belirlenmesi 
büyük önem taşıyor. 

Ayrıca her şehre göre kritik sistem kavramı da 
değişiyor. Örneğin Las Vegas’ta kumarhaneler 
ekonomi için büyük önem taşırken, kritik sistemler 
arasında yer almıyor.

Bir diğer sorun yerel yönetimlerin sürekli 
olarak değişmesi. Her seçimde yerel yönetimler 
değişiyor ve yürüyen projeler sonlanabiliyor. Siber 
güvenlik projeleri bir önceki yönetimde büyük 
önem taşırken bir sonraki yönetimin gündeminde 
hiç yer almayabiliyor. Bu yüzden siber güvenlik 
politikalarının iktidardan bağımsız olarak 
belirlenmesi ve iktidar değişikliklerinde sekteye 
uğramaması gerekli. 

Akıllı şehirler ve nesnelerin interneti henüz 
ülkemizde ABD veya Avrupa’daki kadar yaygın 
değil. Ama bu konuda hızlı bir şekilde gelişim 
sürüyor. Ülkemizde akıllı tüneller, akıllı otoyollar 
ve akıllı şebeke yönetim sistemlerinin sayısı her 
geçen gün artıyor. Bu sistemler kurulurken siber 
güvenliğe önem verilmesi ve doğru güvenlik 
stratejilerinin oluşturulması gerekli. Aksi takdirde 
önümüzdeki yıllarda büyük sorunlar yaşayabiliriz.

5 yıldızlı BT kontrolü
Shangri-La Bosphorus Istanbul oteli, ManageEngine’e 

geçerek BT yapısını kontrol altına aldı

İstanbul’un ilk uzak doğu marka oteli Shangri-
La Bosphorus Istanbul, ManageEngine Desktop 
Central ve Event Log Analyzer kullanmaya 

başladı.
Hong Kong merkezli Shangri-La Bosphorus 
Istanbul oteli, İstanbul’da Asya kültürü ile Türk 
konukseverliğinin harmanlanmasından doğan bir 
hizmet anlayışıyla, lüks segmentin en üstünde 
faaliyet gösteriyor. Otelde 186 oda bulunuyor. 
32 sunucunun bulunduğu otelde 15’in üzerinde 
uygulama çalışıyor. 

Talep merkezden
Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da ManageEngine’e 
geçiş talebi otelin Hong Kong’taki merkezinden 
gelmiş. Tüm ManageEngine otellerinde 
ManageEngine kullanan zincir, İstanbul’da 
da Desktop Central ve Event Log Analyzer 
yazılımlarının kullanılmasına karar vermiş. 
Yazılımların lisansı yurtdışı tarafından alınmış daha 
sonra kurulum ve destek için ManageEngine Türkiye 
distribütörü Vitel ile devam edilmiş.

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un Bilişim 
Teknolojileri Müdürü Sedat Akbasan, otel 
bünyesinde bulunan 32 sunucunun yönetimini Event 
Log Analyzer kullanarak yaptıklarını belirtiyor. Otel 
bünyesinde 150 PC olduğuna dikkat çeken Akbasan, 
bu PC’lerin Desktop Central ile yönetildiğini 
anlatıyor. Desktop Central sayesinde destek için 
PC’lerin başına gitmek zorunda kalmadıklarını 
anlatan Akbasan, tüm güncellemelerin de otomatik 
olarak yapıldığını anlatıyor. 

ManageEngine ürünleri 2013 Ağustos ayında 
çok hızlı ve kolay bir şekilde kurulmuş. Ürünleri 
kurulumdan sonra hemen kullanmaya başladıklarını 
anlatan Sedat Akbasan, ManageEngine sayesinde 
hem zamandan tasarruf ettiklerini hem de işlerini 
kolaylaştırdıklarını belirtiyor.

Shangri-La Hotels and Resorts bünyesinde dünyada 

90 otel 
bulunuyor. 
Bu otellerin 
hepsinde 
ManageEngine 
Event Log 
Analyzer’ın 
kullanılması 
zorunlu. Otel 
yönetimi BT 
yapılarını iyi 
bir şekilde 
yönetmek için 
böyle bir karar 
almış.

Her şey 
kontrol 
altında
Event Log Analyzer sayesinde sunucu üzerindeki 
hata kayıtları ve gerçekleşen işlemlerin kayıtları 
takip ediliyor. Herhangi bir sorun olduğu zaman otel 
BT yönetimi anında müdahale edebiliyor.

Sedat Akbasan, otel sektöründe insan kaynağı 
sirkülasyonunun çok olduğunu dikkat çekerek 
ManageEngine Desktop Central ile yeni kullanıcıların 
uygulamalarını kolayca yüklediklerini anlatıyor. 
Ayrıca Event Log Analyzer ile hatalı login 
denemelerini tespit ederek güvenlik seviyesini 
artırdıklarını belirtiyor.

Sedat Akbasan, ManageEngine çözümünden çok 
memnun olduklarının altını çizerek ürünü herkese 
tavsiye ettiklerini söylüyor. Vitel’in sunduğu destek 
hizmetlerinden de çok memnun olduklarını anlatan 
Akbasan, herhangi bir sorun yaşandığı zaman hızlı 
bir şekilde destek aldıklarını söylüyor.

Shangri-La Bosphorus Istanbul  önümüzdeki 
dönemde ServiceDesk Plus uygulamasını da devreye 
almayı planlıyor.

Shangri-La Bosphorus Istanbul Bilişim 
Teknolojileri Müdürü Sedat Akbasan
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