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ÖZET

Yeni teknolojilerle birlikte kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak, 
fiziksel, sosyal ve dijital planlamaların şehrin bütününü kapsayacak şekilde 
gerçekleştirmek, kent sakinlerinin hayatını doğrudan etkileyecek bütün sü-
reçlere proaktif ve reaktif olarak cevap verebilmenin elzem olduğu dönem-
ler yaşanmaktadır. Bu dönemlerde ilçeler, şehirler dolayısıyla ülkeler, sadece 
trafik ışıklarının trafiği rahatlatması olarak değil, sokak lambalarından sıfır 
atık çalışmalarına, gürültü kirliliğinden enerji ihtiyacına, siber güvenlikten 
kültürel teknolojilere bütün başlıklarda güncellenmeye ihtiyaç duymaktadır. 
Çünkü kent sakinlerinin teknoloji bilgisi ve dijital okur yazarlık seviyesinin 
yükselmesi, aldığı hizmetleri değerlendirirken daha nitelikli kriterlere başvur-
masını sağlamaktadır. Sakinler artık telefonlarından trafik yoğunluğu, ulaşım 
imkanları, elektrik ve su kesintisi, hastane ve eczane bilgisi, sinema ve tiyatro 
salonları, şehirdeki etkinlikler ve gelişmeler başlıklarında saniyeler içinde ni-
telikli bilgi sahibi olabilmektedir. 

Kent sakinlerinin asgari hayatını etkileyen bu başlıkların yanı sıra, güven-
liklerini etkileyen dijital gelişmeler de çok hızlı olmaktadır. Teknoloji, dijital 
ortamla organik bir ilişki içerisinde olduğu için, geliştikçe siber saldırılara da 
daha çok maruz kalmaktadır. Adeta bir sektör haline gelen siber saldırılar için 
ülkeler, ülkemizde “Siber Suçlarla Mücadele” başlığında olduğu gibi birçok 



337Security Institutions of the Future and Strategic Transformation After Covid-19

başlıkla yeni yapılar kurmakta ve mücadele etmektedir. Akıllı trafolar dijital 
ortamda sabote edilerek şehirlerin elektrik yapısı zarar görmekte, uydu verileri 
kullanılarak sağlanan trafik yoğunluğu çalışmaları kitlenebilmektedir. Hatta 
Estonya örneğinde olduğu gibi bir ülke teknolojik olarak esir alınabilmektedir. 
Yani dijitalleşme ve akıllılaşma arttıkça, şehirler ve ülkeler olumsuz teknolo-
jik müdahalelere daha açık hale gelmektedir. Bu noktada şehirler ve ülkeler 
birçok başlıkta olduğu gibi Akıllı Şehirler başlığında “Güvenlik Politikaları” 
konusunda da mutabakat göstermelidir. Çünkü bu mutabakat sağlanmadığı 
sürece, kontrol yasal yönetimlerden, evinden keyfi saldırılar yapabilen ve bir 
ülkenin bütün sistemlerine zarar veren bireylere tamamen veya kısmen geçme 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Akıllı Şehir çalışmaları birbirine sınırı olan illerin 
dijital ortamda sistemlerini entegre etmesi, zamanla bütün ülkenin dijital or-
tamda büyük veriyle yönetilmesi hem şeffaflığı artıracak hem de güvenlik po-
litikaları konusunda yerinden veri merkezden yönetim anlayışıyla hızlı adım-
lar atılabilecektir. Bu dijital entegrasyon, ülkelerin güvenlik açısından sınır 
komşularıyla olan mutabakatları için de büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: akıllı şehirler, siber güvenlik, dijital, teknoloji

GIRIŞ

Her şehrin tarihsel niteliğiyle birlikte kendi tarihi olmasına karşın, insan-
lığın tarihi büyük ölçüde kentlerin ve kentsel yaşamın tarihi olarak değerlendi-
rilmektedir. Hiçbir şehir veya coğrafya çevresindeki uygarlıklardan bağımsız 
olarak değil bilakis birbirlerine sağladıkları katkılar ışığında etkilenmeli ana-
lizlerle ifade edilmelidir.1 Kentleşmenin ilk aşamasında, şehirlerin sayısı ve 
büyüklüğü, mevcut tarım arazisinin miktarı ve üretkenliğine göre değiştiği için 
sınırlar da bu unsurlara göre belirlenmiştir.2 

Bir arada yaşama, görme, heves, beğenilme, yönetme, başarılı olma, se-
çilme duyguları hep vardı, bu varlığın sınırlarını aşması ve gerçekten varlık 
olabilmek adına bir zorunluluk statüsü kazanması ise toplumların kabuklarını 
kırması ve hayatın anlamının sadece yaşamaktan ibaret olmadığının anlaşılma-

1 P. K. Hatt, & A. J. Reiss, (2002). Kentsel Yerleşimlerin Tarihi. B. Duru ve A. Alkan (Ed. ve 
Çev.), 20, 27-36.

2 Lewis Mumford, (1956). The Natural History Of Urbanization. Man’s Role in Changing the 
Face of the Earth, 1, 382-398.
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sıyla kabul görmüştür. Bu kabul görmenin özünde de aslında kent kavramının 
kırdan bağımsız incelenemeyeceği analizi yatmaktadır. Ünlü Coğrafyacı Mark 
Jefferson’un deyimiyle “Kent ve kır iki şey değildir, tek şeydir”3

1. Akıllı Şehir Dönüşümünün Yansımaları

Akıllı Şehirler’in hikayesi aslında şehirlerin net dönüşümüyle ateşi kul-
lanmakla başlamıştır. Bulunan her yeni icat kır yaşamını kente yaklaştırmış, 
Jefferson’un deyimi olan “Kır ve kent iki şey değildir; tek şeydir” mottosunun 
belki de zeminin hazırlamıştır. Yapılan bir duvar, içinde kalan kısmı daha gü-
venlikli yapmış sur anlayışını belki de ortaya çıkarmış, göller, denizler, dağlar 
coğrafyanın yaşam biçimindeki bütün etkisini peyderpey ortaya koymuştur. 
Özetle geçici olandan kalıcı olana yolculuk bugünün şehirlerini ve teknoloji-
sini bize sunmuştur.4

Akıllı şehirler yakın dönemin gelişmişlik göstergesi olması bakımından 
derinlikli ve alternatifli tanım sayısı bakımından henüz gelişme aşamasındadır. 
Avrupa Parlamentosu’nun yaptığı tanım daha kapsayıcı niteliktedir; “Akıllı 
Şehir, çok paydaşlı, belediye odaklı ortaklık temelinde BİT tabanlı çözümler 
ile kamu sorunlarını çözme yaklaşımını benimseyen şehirdir.5”

1.1. Akıllı Şehirlerin Etki Analizi

Akıllı şehirler ekonomi, insan, yönetim, mobilite, çevre ve yaşam bakı-
mından 6 başlıkta tasnif edilerek analiz edilmektedir. Bu analizin içinde söz 
konusu unsurlardaki değişiklikler, yeni tanımlamalar ve vatandaşın yaşamına 
etkisi değerlendirilmektedir.6

1.1.1. Akıllı Ekonomi

Bir şehrin mikro ve makro boyutuyla ekonomik girdi, çıktı ve faaliyetle-

3 Mark Jefferson, Distribution of the World’s City Folks: A Study in Comparative Civilization. 
Geographical Review, 21(3), 446-465.

4 Gordon Childe, (2017). What happened in history. Penguin Books (1946).
5 Akıllı Şehirler Nedir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-

sehir-nedir/ (Erişim Tarihi: 10.12.2020)
6 Rudolf Giffinger, Haindlmaier Gudrun, H. Smart cities ranking: an effective instrument for 

the positioning of the cities? ACE 2010; 4(12): 7–26.

https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-sehir-nedir/
https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-sehir-nedir/
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rinin akıllı endüstriler çerçevesinde ele alınmasıdır. 

1.1.2. Akıllı Insan

Farkındalığı, katılımcılığı ve yaratıcılığı yüksek, hayat boyu öğrenen, bi-
lişim teknolojilerini hayatına dâhil etmiş bireydir.

1.1.3. Akıllı Yönetim

 Tam entegrasyon amaçlı, şeffaf, sürdürülebilir bir yönetim anlayışını be-
nimsemiş, tüm iştirakleriyle hizmet kalitesini yükseltmeyi temel hedef olarak 
belirleyen yönetimdir. 

1.1.4. Akıllı Mobilite

Akıllı mobilite, gazla çalışan bir araca sahip olmak yerine ulaşım mod-
larını kullanmayı ifade eder. Temiz teknoloji, ulaşım hızı ve maliyeti düşüren 
yerleşim teknolojileriyle hizmet sunmayı hedeflemeyi ifade etmektedir. 

1.1.5. Akıllı Çevre

Bilgi ve İletişim Teknolojileri desteği ile atık, hava, su, toprak, iklim deği-
şikliği ile mücadele yönetimi ile şehrin tabiat varlıklarının korunmasının odağa 
alınmasını karşılamaktadır. 

1.1.6. Akıllı Yaşam

İlginç deneyimler sunan, ufuk turu ve yeni keşiflerle yaşam kalitesini 
yükselterek, hiyerarşik ihtiyaçları bireyin konforu üzerine inşa eden yaşam 
tarzıdır.7

2. Akıllı Şehirlerin Riskler ve Estonya Siber Saldırısı

Estonya, Avrupa’nın kablolu devleti olarak ve internet altyapısıyla temel 
hizmetleri online vermesi bakımından “E-stonia” olarak da tanımlanmaktadır. 
Estonya, 2005 yılında tarihte ilk kez bir seçimi online olarak gerçekleştirmiş 
ve 2005 yerel seçimlerini yapmıştır. Yine bu tarihlerde Estonya’daki kamu 
hizmetleri, bankacılık hizmetleri, günlük işlerin %96’sı internet üzerinden 

7  Smart Cities council, https://smartcitiescouncil.com/, (Erişim Tarihi: 10.12.2020)

https://smartcitiescouncil.com/
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gerçekleştirilmekteydi. Bu seviyeye ulaşabilen başka bir devletten söz etmek 
mümkün değildi; fakat bu teknolojik ilerleme aynı zamanda birçok sorunu da 
beraberinde getirmekteydi. Bu sorunların da ilki ve en önemlisi Estonya’ya 
yapılan siber saldırı olarak tarihteki yerini almıştır.8

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB bir kısım Rusya vatandaşını Estonya’ya 
yerleştirmiştir. Devam eden yıllarda Estonya Ruslara, Estonya vatandaşlığı 
vermeyi reddedince ve II. Dünya Savaşı’nda kaybedilen Sovyet askerlerinin 
simgesi olan Bronz Heykel anıtını kaldırmayı tartışmaya açınca, aynı gece 
hem fiili saldırılar hem de siber saldırılar başlamıştır.9 Bu saldırılar 27 Nisan 
2007’de başlamış ve 3 hafta kadar sürmüştür. Saldırılar ilk olarak siyasi parti-
lere, bankalara, finans kuruluşlarına, devlet kurumlarına ve muhtelif yerleşik 
hizmet sağlayıcılara yönelik olarak yapılmıştır. Rusya tarafından yapıldığın-
dan emin olunan fakat resmi olarak kanıtlanamayan bu saldırılar, özellikle Rus 
blog sitelerinde organize olan bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştiril-
miştir.10

Bu saldırılara temel amaç, kullanımı durdurmak ve günlük yaşamın çekil-
mez hale gelmesine neden olmaktır. 3 hafta süren bu saldırılarda başarılı olun-
duğu da ortaya çıkmaktadır. Resmi kurumların yanı sıra iletişim ağları, siber 
güvenlik hizmeti verebilecek şirketler, yazılım şirketleri ve daha birçok özel 
kurum da saldırılardan nasibini almış, günlük hiçbir resmi işlem yapılamazken 
adeta Estonya siber esir olarak faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Bu 
durumun etkileri ilk etapta görülemezken sonrasında milyonlarla euroluk za-
rarın olduğu ortaya çıkmış ve başta NATO olmak üzere bütün dünya ülkelerini 
siber güvenlik konusunda daha dikkatli olmaya itmiştir.11

1.1 Estonya Özelinde Akıllanırken Yapılan Hatalar

Estonya dünyada internet kullanımı ve genel kamu hizmetlerini online 
gerçekleştirme bakımından rakipsiz olarak yer almaktaydı. 2007 yılında Rusya 

8 Türkiye, Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği, http://www.tuicakademi.org/ilk-modern-
siber-atak-estonya/, (Erişim Tarihi: 10.12.2020).

9 Siber Bülten, https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/8-yilinda-estonya-saldirilarina-cok-
boyutlu-bir-bakis/, (Erişim Tarihi: 10.12.2020)

10 Aviram Jenik, (2009). Cyberwar in Estonia and the Middle East. Network Security, 2009(4), 
4-6.

11 DARICILI, A. B. (2014). Rusya Federasyonu Kaynaklı Olduğu İddia Edilen Siber Saldırıların 
Analizi. International Journal of Social Inquiry, 7(2).

http://www.tuicakademi.org/ilk-modern-siber-atak-estonya/
http://www.tuicakademi.org/ilk-modern-siber-atak-estonya/
https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/8-yilinda-estonya-saldirilarina-cok-boyutlu-bir-bakis/
https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/8-yilinda-estonya-saldirilarina-cok-boyutlu-bir-bakis/
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tarafından gerçekleştirilen kademeli ve sürekli siber saldırılar, bu akıllanma ve 
dijitalleşme sürecinin aslında içinde birçok boşluk bulundurduğunu da ortaya 
koymuştur. Bu boşluklar ülkenin 3 hafta dijital olarak esir alınmasına sebep 
olmuş ve ülke itibarı NATO’nun desteğiyle kurtarılmıştır. 

Saldırı sonrasındaki çalışmalar önemli olduğu kadar, bu saldırılara sebe-
biyet veren zafiyet veren unsurlar da büyük önem taşımaktadır. Nelerin yanlış 
yapıldığı, nelerin eksik veya önemsiz bırakıldığı, ihmal edilen veya önemsenip 
gözden kaçırılan bütün adımlar süreçteki hataları ve yapılması gerekenlere dair 
şifreleri net olarak ortaya koymaktadır. 

Kitcin ve Dodge bu süreçteki hataları tüm analizleriyle beş başlıkta top-
lamıştır12;

•	 Test Yapmadan Kullanım

•	 Eski Sistemlerin Kullanımı

•	 Bağlı Sistemler

•	 Hüzünlü/Mutsuz Eski Çalışanlar

•	 Karmaşıklık 

2.1.1. Test Yapmadan Kulanım

Estonya, saldırıya uğramadan önce dünyada da henüz siber uzay ve siber 
saldırı kavramı yeteri kadar “korkutucu” bulunmadığı için bir test mekanizma-
sına ihtiyaç duymamıştır. Bunun sebeplerinden bir tanesi de satıcıların ve hiz-
met sağlayıcıların o dönemlerde test yapmadan satış yapması ve çıkan soruna 
göre çözümler üretmesidir. Bu reaktif süreç, Estonya için tamir edilmesi güç 
sorunlar ortaya çıkarmıştır.13

2.1.2. Eski Sistemlerin Kullanımı

Birçok akıllı şehir teknolojisi 20 veya 30 yıl önce oluşturulan, bir süre-

12 Rob Kitchin, & Martin Dodge, M. (2019). The (in) security of smart cities: Vulnerabilities, 
risks, mitigation, and prevention. Journal of urban technology, 26(2), 47-65.

13 Cesar Cerrudo,. “Hacking US traffic control systems.” In Proc. DEFCON, pp. 1-5. 2014.
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dir yükseltilmeyen yazılım ve teknolojiye dayanan ve daha yeni, daha güvenli 
sistemlere taşınamayıp güncelleme konusunda yeterli altyapıyı sunmayan ve 
çok daha eski bir sistem üzerine yerleştirilmiştir. Yeni sistemlere açık olmama-
sı, mevcut sistemin güncellemeye imkan sunmaması, satıcıların ticari kaygı 
nedeniyle sürdürülebilirlik unsurundan uzak ürünler ortaya çıkarması da bu 
sistemlerin kullanılmasıyla birleşince saldırıya açık, reaktif süreçlere cevap 
vermeyen teknolojik kısır döngü kuleleri olarak 2007’de Estonya’da acı olarak 
ortaya çıkmıştır.14

2.1.3. Bağlı Sistemler

Akıllı şehir teknolojileri ve sistemlerinin birbiri arasındaki karşılıklı ba-
ğımlılıklar, bazen birlikte bazen farklı farklı etki oluşturma gücüne sahiptir. 
Burada yüksek oranda birbirine bağlı bütün sistemler, olumsuz sonuçları birbi-
rine aktarma ve çözümsüzleştirme konusunda doğal bir yapıya sahiptir.15 

2.1.4. Hüzünlü/Mutsuz Eski Çalışanlar

Yazılım sistemlerini tasarımında çalışan eski veya yeni ama mutsuz çalı-
şanlar her zaman siber saldırılar için kilidin içeriden tutmaması olarak tanım-
lanabilecektir. Nitekim “Örneğin, Goodman (2015), eski bir çalışanın arabaları 
yeniden ele geçirmek için GPS izleyicileri ve uzaktan kumanda kutuları kul-
lanan bir araç perakendecisinin veri tabanı kayıtlarını değiştirdiği, arabaları 
rastgele devre dışı bıraktığı ve alarmlarını çalıştırdığı bir durumu detaylan-
dırıyor. Buna ek olarak, kriminal bilgisayar korsanları, erişimi kolaylaştıran 
anahtar bilgileri (örneğin, kullanıcı adları ve parolalar) serbest bırakmak için 
kimlik avı kullanmak gibi güvenilir çalışanlar üzerinde sosyal istismarlar ger-
çekleştirmede ustadır. Snowden ifşaatlarından, devlet istihbarat teşkilatları ta-
rafından elektronik casusluğu, sabotajı ve siber savaşı kolaylaştırmak için ağ 
donanımı ve temel sistem parametrelerinin tasarımından kasıtlı olarak ödün 
vermek amacıyla yerleştirildiğine dair kanıtlar vardır”.16

14 Cesar Cerrudo,. “Hacking US traffic control systems.” In Proc. DEFCON, pp. 1-5. 2014.
15 Rob Kitchin, & Martin Dodge, M. (2019). The (in) security of smart cities: Vulnerabilities, 

risks, mitigation, and prevention. Journal of urban technology, 26(2), 47-65.
16 Glenn Greenwald, “No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the US Surveillance 

State (2014).” (2014).
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2.1.5. Karmaşıklık

Akıllı şehir sistemlerinin yapı olarak tümleşik, çok fonksiyonlu ve çok 
bağlantılı olması, karşılıklı entegreye uygun olmaması nedeniyle kriz anların-
da çözüme cevap verme yeteneği oldukça sınırlıdır.17 Estonya bu yüzden mev-
cut saldırılara çözüm bulma konusunda interneti ülke dışına kapatmaktan baş-
ka bir reaktif hamle bulamamıştır. Bu da yurtdışı entegreli hizmet veren bütün 
sistemlerin de kapanmasına sebebiyet vermiş; bir yandan çözüm üretilirken bir 
yandan zaten sınırlı olan internet hizmetini iyice azaltmıştır.

3. Akıllı Şehirler Için Saldırı Türleri

Akıllı şehirler ve genel olarak akıllı teknolojiler için operasyonel sistem-
lere ve bu sistemlerin koruyucu mekanizmalarına karşı saldırılar üç farklı şe-
kilde gerçekleştirilmektedir: Bir sistemi kapatmaya çalışan veya hizmet kul-
lanımını imkansız hale getiren kullanılabilirlik saldırıları; ajanlık yapmaya, 
elde ettiği bilgilerle faaliyeti, kurumu veya yapıyı izlemeye çalışan gizlilik sal-
dırıları ve bilgileri, ayarları ve kullanım yollarını değiştirmek için bir sisteme 
girmeyi ve tamamıyla sistemi farklı ve anlamsız biçimlerde çalışmaya iten, 
yerleştirilen virüsle sistemi tek elden korsanlarca yönetmesine imkan sağlayan 
bütünlük saldırıları olarak ifade edilmektedir.18

4. Akıllı Şehirler Için Güvenlik Tehditleri

Teknoloji geliştikçe akıllı şehirler için güvenlik tehdit sayısı artmaktadır. 
Bu artışın temelinde yazılımın dayandığı kodlama sisteminin çok basit eklen-
tilerle etkilenmesidir. Bu tehditler, Estonya örneğinde olduğu gibi her zaman 
çok büyük oranda sorunlar ortaya çıkarmayacak olsa da basit temel hatalar da 
saldırının büyüklüğüne bakmaksızın bireyleri etkileyebilmektedir. 

Sonuç olarak tehditlerin gerçekleşmesi durumunda sorun yaşayacak bir 
kişi bile akıllı şehir veya ülke için bir güvenlik mağduru olacaktır. Bu durumun 
çözümü ise her zaman olduğu gibi proaktif süreçler geliştirmekte ve alternatifli 
plan ve testlerle her türlü saldırıya hazır olmaktan geçmektedir. 

17 Rob Kitchin, & Martin Dodge, M. (2019). The (in) security of smart cities: Vulnerabilities, 
risks, mitigation, and prevention. Journal of urban technology, 26(2), 47-65.

18 P. W. Singer and Friedman Allan. “Cybersecurity and Cyberwar: what everyone.” 2014.
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Bu tehditler 5 başlıkta toplanarak şu şekilde incelenmektedir;19 

•	 Asimetrik Zamanlama
•	 Maskeli Saldırılar
•	 Otomatik Saldırılar
•	 Sıfır Maliyet
•	 Tümleşik Sistemler
•	 Fiiliyatla desteklenme

4.1. Asimetrik Zamanlama 

Akıllı şehir teknolojileri bir dizi güvenlik açıklarından ve risklerinden et-
kilenerek ve siber güvenlik endüstrisi ile siber korsanlara maruz kalarak, fark-
lı motivasyonlarla ve zaman kavramı olmaksızın bazı sorunlar yaşamaktadır. 
Burada konu şehrin veya kurumun direk muhatap olması söz konusu olduğu 
gibi ve korsanların kendi aralarında çeşitli motivasyonlardan kaynaklanan mü-
cadele nedeniyle olması da oldukça mümkündür.20 Bu yüzden plansız, bir anda 
ortaya çıkan ve sizin tedbir almayı düşünmediğiniz anlarda gerçekleşmesi asi-
metrik zamanla kapsamında değerlendirilmektedir. 

4.2. Maskeli Saldırılar

Hırsızlık, gasp, kimliğe bürünme, vandalizm, kötü niyetli saldırılar da 
maske arkasına saldırarak yapılan saldırılar içermektedir. Korsan, başka ve 
meşru bir kullanıcının kimlik bilgileri üzerinden bu saldırıları gerçekleştir-
mekte ve maskeli olarak kendisini saklamaktadır. Bu noktada şifre güvenliği 
ortaya çıkmaktadır. Akıllı şehir teknolojileri ağ bağlantılı dijital hesaplamaya 
dayandığından, güvenlik açıklarından yararlanarak uzaktan gerçekleştirilebi-
lir, bu da faillerin tespit ve yakalanma riskini azaltmaktadır.21 

4.3. Otomatik Saldırılar

Bilgisayar korsanlığı özelinde yazılım araçlarının da kullanılmasıyla 

19 Steven M. Bellovin, (2016). Attack Surfaces. IEEE Security & Privacy, 14(3), 88-88.
20 Rob Kitchin, & Martin Dodge, M. (2019). The (in) security of smart cities: Vulnerabilities, 

risks, mitigation, and prevention. Journal of urban technology, 26(2), 47-65.
21 Bruce Schneier,. Beyond fear: Thinking sensibly about security in an uncertain world. 

Springer Science & Business Media, 2006.
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saldırılar otomatikleştirilerek bireysel aktörleri aynı anda birden fazla hedefe 
karşı sanal suç işlemek için “kontrolsüz şekilde” güçlendirdi.  Bu durum birbi-
rinden bağımsız birçok şehri etkilediği gibi birbiriyle komşu veya sanal olarak 
entegre şehirleri, sınır ülkelerini; diğer taraftan yine birbiriyle bağlı çalışan şir-
ketleri büyük oranda etkilemiş ve bu kurumları çok daha güçlü sanal güvenlik 
duvarı oluşturmaya mecbur bırakmıştır.22 

4.4.  Sıfır Maliyet

Bilgisayar korsanları için siber saldırılar artık bir kola ve çerez maliye-
tindedir. Korsanlar, herhangi bir ekstra maliyete ihtiyaç duymaksızın, sanal 
ortamda sosyal medya ve muhtelif bloglarda öğrendikleri basit hacker teknik-
leriyle istediği her kuruma saldırı imkanı vermektedir. Açık kaynaklı siteleri 
ele geçirme yöntemlerinin bir nevi “dostluk ve işbirliği” duygusuyla her or-
tamda paylaşılması dijitalin zehrini yine dijital ortamda art niyetli kullanıcılara 
sunmaktadır. Bu maliyetsiz saldırılar, yüz milyonlarca dolara mal olabilecek 
zararlar verdiği için, şehirleri ve şirketleri oldukça yüksek bir mali yükün de 
altına itmektedir.23 

4.5. Fiiliyatla Desteklenme 

Bu tehdit, aslında saldırıları farklı bir boyuta çekmektedir. Çünkü dijital 
ortamda yaşanan mücadele fiziki ortamlara taşınarak akıllı şehirlerin veya sal-
dırıya uğrayan kurumların kullandıkları enstrümanların yapısını değiştirmekte 
ve siber ortamdaki savunma çabasının aksine saldırı pozisyonuna sokmakta-
dır. Çünkü merkezi cadde veya sokaklarda gerçekleşecek siber saldırıların bir 
başka aksiyonu olarak algılanacağı için vereceğiniz tepkilerin sizin haklılığı-
nıza ters düşmemesi gerekmektedir.24 Aksi takdirde, kamuoyunda suçlu pozis-
yonuna düşmek, yukarıda sayılan tehditlerin herkes tarafından ve daha fazla 
kullanılmasına sebebiyet verecek ve imza kampanyalarından çok daha etkili 
olan spam çalışmalarına dönüşebilecek, gri bölgede yer alan ve görece eleştiri 
konusunda tarafsız kalan kullanıcıları da olayda birer taraf ve aktör haline ge-
tirebilecektir.25

22 Steven M. Bellovin, “Attack Surfaces.” IEEE Security & Privacy 14, no. 3 (2016): 88-88.
23 Steven M. Bellovin, “Attack Surfaces.” IEEE Security & Privacy 14, no. 3 (2016): 88-88.
24 Rob Kitchin, & Martin Dodge, M. (2019). The (in) security of smart cities: Vulnerabilities, 

risks, mitigation, and prevention. Journal of urban technology, 26(2), 47-65.
25 Siber Bülten, https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/8-yilinda-estonya-saldirilarina-cok-

boyutlu-bir-bakis/, (Erişim Tarihi: 10.12.2020)

https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/8-yilinda-estonya-saldirilarina-cok-boyutlu-bir-bakis/
https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/8-yilinda-estonya-saldirilarina-cok-boyutlu-bir-bakis/
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5. Akıllı Şehirler Için Estonya Sonrası Güvenlik Politikaları

Estonya’yı siber saldırıdan kurtaran kurum NATO olarak tarihte yerini 
almıştır. Estonya saldırıların başlaması ve kontrolden çıkması nedeniyle NA-
TO’yu göreve çağırmış ve konuyla ilgili destek istemiştir. Estonya’ya yapılan 
saldırı sonrasında birçok yeni politika gündeme gelmiş ve birçoğu da hayata 
geçirilmiştir. Takip eden yıllarda farklı alternatifle yeni saldırıların da gerçek-
leştirilmesi yine yeni güvenlik politikaları mecbur kılmış ve teknolojik bütün 
yenilikler siber süzgeçlerden geçirilmeye başlanmıştır. 

Bu politikalar da 6 başlık halinde toplanmıştır. Bu başlıklara günümüzde 
ve devam eden yıllarda birçok yeni başlığın eklenmesi teknolojinin çok hız-
lı ve çok yüksek birikimle ilerlemesi nedeniyle kaçınılmazdır. Bu başlıklar; 
NATO Mükemmeliyet Merkezi, Stuxnet, Ağlanmışlık, Yerleşik Yedeklilik, 
Pilot Aşama ve Risk Modellemesi olarak bu çalışmada kendine yer bulacaktır. 

5.1. NATO Mükemmeliyet Merkezi

X-Road sistemini çökertmek için özel olarak düzenlenmiş veri paketleri-
nin, Rus korsanlar tarafından hazırlanarak yönlendiricilere gönderildiği şeklin-
de yapılan bu saldırılar esnasında DDoS (dağıtık servis dışı bırakma saldırısı) 
ile pek çok ülkeden gelen IP adresleri kaydedilmişti; ancak saldırıların Kril 
Alfabesiyle yapılması nedeniyle konunu muhatabı olarak direk Rusların alın-
masını zorlaştırmıştır. Saldırılara karşı önlem olarak Estonya hükümeti bant 
genişliğini; özel kuruluş ve firmalar da sunucularının sayısını ve alan geniş-
liğini artırdı. Yine de zor durumda kalan Estonya Savunma Bakanı Dr. Jaak 
Aaviksoo NATO’ya ve diğer ülkelere yardım çağrısında bulunmuştur.26 Bunun 
sonucunda NATO, siber güvenlik uzmanlarıyla hem yerel hem de global çapta 
Estonya’ya destek vermiş ve bunun sonucunda 14 Mayıs 2008’de Estonya’nın 
başkenti Talinn’de bir merkez kurulmuştur. 

NATO Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCD COE), 
askeri bir merkez olarak Estonya’nın uğradığı siber saldırı sonrasında başta 
NATO ülkeleri olmak üzere bütün ülkeleri siber uzay konusunda yüksek moti-
vasyonlu çalışmalar yapmaya mecbur bırakmıştır. Hali hazırda 11 NATO ülke-
sinin sponsor olduğu ve ülkemizin de üyelik surecinde sona yaklaştığı Merkez; 

26 Türkiye, Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği, http://www.tuicakademi.org/ilk-modern-
siber-atak-estonya/, (Erişim Tarihi: 10.12.2020).

http://www.tuicakademi.org/ilk-modern-siber-atak-estonya/
http://www.tuicakademi.org/ilk-modern-siber-atak-estonya/
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Siber Güvenliğin gerek teknik, gerekse hukuki ve uluslararası ilişkileri ilgilen-
diren konularında çok çeşitli faaliyetler yürütmektedir. 27

Bu merkez altında toplanan Uluslararası Uzmanlar Grubu (International 
Group of Experts) belki de tarihin akışını değiştiren siber savaş konusunda bir 
dizi kriterlerin yer aldığı bir kılavuz oluşturmuştur. Bu kılavuz, siber savaşa 
uygulanacak uluslararası hukuk normlarını derleyerek sıfırdan bir manifesto 
niteliği taşımaktadır. Tallinn Kılavuzu adı verilen bu çalışmanın 11 numara-
lı kuralı, siber eylemleri çok radikal bir şekilde kuvvet kullanımı açısından 
değerlendirmekte ve buna göre, bir siber saldırı, harekat veya gayrimeşru bir 
tatbikat, ölçüsü ve etkileri bakımından etraflı olarak değerlendirilecek ve eğer 
siber olmayan (konvansiyonel) bir başka saldırı veya harekatla mukayese edi-
lebilecek somutlukta ise yaptırıma konu olabilecek şekilde değerlendirilecek-
tir. Ayrıca bir devletin toprak bütünlüğüne, uluslararası imaj ve itibarına veya 
siyasi bağımsızlığına yönelik bir kuvvet kullanımı veya tehdit içeren bir siber 
harekat, hukuka aykırı olarak kabul edilecektir ve yaptırıma konu olabilecek-
tir.28

5.2. Stuxnetle Gelen Siber Uzay Yaklaşımı

İran’ın nükleer santrifüjlerinin beşte biri Stuxnet adıyla bilinen bilgisa-
yar kurdu tarafından saldırıya uğramıştır.29 Stuxnet virüsü, Natanz nükleer 
tesisindeki çalışmaların uzaktan takibine olanak sağlamakla birlikte santral-
de bulunan santrifüjlerden yaklaşık 1000 tanesini uğrattığı zarar neticesinde 
durdurmuştur.30 Bu saldırı tarihte ilk kez savaşlarda da kullanılabilecek bir 
teknolojinin durdurulması bakımından büyük önem taşımaktadır. Böylelikle 
ülkeler, nükleer ve benzeri kitleleri etkileyebilecek, finansal açıdan kritik ve 
uluslararası itibar açısında da hayati önem taşıyan çalışmalarında bir de “siber 
harekat” ordusu kurmanın önemini kavramıştır. 

27 Siber Güvenlik Enstitüsü, https://sge.bilgem.tubitak.gov.tr/tr/nato-ccdcoe-daimi-
temsilciligi#:~:text=NATO%20M%C3%BC%C5%9Fterek%20Siber%20Savunma%20
M%C3%BCkemmeliyet,kurulmu%C5%9F%20uluslararas%C4%B1%20bir%20askeri%20
merkezdir. (Erişim Tarihi: 12.12.2020).

28 Tallinn Manual On The International Law Applicable To Cyber Warfare, The International 
Group of Experts at the Invitation of The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence, 2013, p. 47.

29 Aşır Sertçelik, (2015). Siber Olaylar Ekseninde Siber Güvenliği Anlamak. Medeniyet 
Araştırmaları Dergisi, 2(3), 25-42.

30 Ahmet Gümüşbaş,  Siber Savaş Hukukunda Meşru Müdafaa Hakkı ve İsnat Edilebilirlik: 
Stuxnet ve Aramco Saldırıları.
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Birleşmiş Milletler, dünya gündemini meşgul eden İran’ın uranyum zen-
ginleştirme faaliyetlerine yönelik bir çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı 2005 yı-
lında yapılmış ve İran’dan Natanz’daki tüm nükleer zenginleştirme faaliyetle-
rine son vermesini istemiştir. İran buna olumsuz cevap verdikten sonra Bush 
hükümeti, Natanz’daki nükleer tesislere yönelik gizli bir saldırı planlamıştır. 
Bu denli gizli bir operasyonda kullanılacak silah ise yalnızca bir adet USB 
bellek sürücüsü olacaktır. Bu USB bellek içerisinde ABD ve İsrail’in geliş-
tirdiğine inanılan Stuxnet solucanı bulunmaktadır. Stuxnet, literatüre solucan 
virüsü olarak girmiş ve şu an birçoğumuzun bilgisayarında, telefonunda, tab-
letinde bizim verdiğimiz ve vermediğimiz onaylarla gezmekte ve dolaşmakta-
dır.31 Stuxnet ve benzeri saldırılar, içerdikleri “müdahale” bakımından geride 
de ifade edildiği şekilde maskelenerek yapıldığı için siber savunma konusun-
da İran’ı çaresiz bırakmış ve unutulmayacak bir ders vermiştir.32 Dünya, bu 
saldırılardan sonra Siber güvenlik üzerine resmi kurumlar, alternatif ve kamu 
destekli şirketler kurmuş, vaka analizleriyle olası saldırılara hazırlanmaya baş-
lamıştır. Ülkeler bazında gelişen bu durum akıllı şehir olma çabası içinde olan 
kentleri de önemli bir paradoksun içine itmiştir. Bu paradoksun analizleri ise 
sonuç bölümünde daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

5.3. Ağlanmışlık

Akıllı şehirlerin temelinde bilgisayar teknolojilerinin kusursuz olarak 
tüm hizmetlere bağlanması, bireylerin hız ve zaman problemi yaşamaksızın 
ulaşım, bilgi, sağlık gibi birçok hizmete dair bilgiyi alabilmesi için entegre 
edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden sadece şehirler değil ülkeler de 
birçok kamu hizmetini birbirine bağlamaktadır. Örneğin Türkiye’de e-devlet 
üzerinden belediye hizmetlerine, nüfus bilgilerinize, tapu işlemlerinize, vergi 
geçmişinize bakabilmektesiniz. Oysa e -devlet platformu, sizin ekonomik, si-
yasi, demografik birçok bilginizi ayrı ayrı sistemlerden çekerek sunmaktadır. 
Bu yüzden bu tümleşik ağ yapılarının farklı farklı duvarlarla korunması gerek-
mektedir. Aksi takdirde geçtiğimiz yıllarda yaşanan 50 milyonun üzerindeki 
seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgilerinin internet ortamına korunma-
sız bir şekilde düşmesine sebebiyet verebilecektir. 

31 Muhammet Resul Eroğlu, M. R. (2020). Geleceğin Suçları: Dijital Dünyanın Karanlık 
Yüzü. Cyberpolitik Journal, 5(9), 173-177.

32 Ahmet Doğru, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma, Siber Saldırılar Ve Stuxnet 
Saldırısının Analizi.
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İnternet teknolojileri günümüzde artık bağımsız olarak değil, entegre ol-
duğu sistemlerin bütününün güvenilirliği üzerinden değerlendirilmektedir. En 
zayıf kalkan kadar güçlüsündür ifadesiyle ağ bağlantılarının değerlendirilme-
sinde, en basit yazılımda bile güvenlik duvarının olup olmaması temel ölçüt 
olarak değerlendirilebilecektir.33 Ayrıca sistemlerdeki karmaşıklık nedeniyle 
yeterli analizler yapılmadan farklı yerel veya ulusal hizmetlere bağlanması, 
örneğin sokak lambalarının ve trafik ışıklarının birbirine entegre edilmesi so-
kak lamba yazılımında yaşanacak bir sıkıntının trafik ışıklarını da etkilemesine 
sebebiyet verecektir. Bu durumun saldırıya uğramanın ötesinde, yerel hizmet-
ler için bile kendi içinde de riskler barındırmaktadır.34 Akıllı şehir hedefiyle 
sistemlerini entegre eden kurumlar bu konuyu dikkate almalı ve hizmet içeren 
her sisteme birbirinden bağımsız kapanabilme özelliği ve çözüm üretebilmek 
için manevra alanı sağlamalıdır. 

5.4. Yerleşik Yedeklilik ve Pilot Aşama

Sistemler ilk kurulduklarında bir soruna çözüm olarak kurulmaktadır. 
Fakat çözüm olarak kurulan sistemin kendisinde oluşabilecek bir arıza geti-
receği çözüm bir yana daha büyük sorunlara sebebiyet verebilecektir. Elektrik 
hizmetlerinde yaşanan bir sorun, şehirdeki bütün kamu işleyişini, bankacılık 
hizmetlerini, trafiği, iletişim ağını kullanılamaz hale getirebilmektedir. 

Akıllı şehirlerin temeli olan akıllı uygulamalar işte bu yüzden potansiyel 
tehditlere açıktır, bu duruma tedbir olarak da yerleşik yedeklilik yapılmalı-
dır. Yerleşik başka bir deyişle yerel yedekleme, sistemlerin birbirine entegre 
edilmeden önce tek tek denenerek, bir aktif sistem bir yedek sistem çalışma 
tutarlılığı sağlandıktan sonra diğer bir sisteme bağlanmalıdır. Ayrıca bu çözüm 
yöntemleri genellikle görevi, bu sistemlerin günlük bakımını denetlemek, gü-
venlik sorunlarını ve ihlallerini izleme, yeni siber hareketlilikleri analiz etme, 
olası saldırılara hızlı bir şekilde tepki verme dahil, dikkatli bir BT personeli 
tarafından desteklenmelidir.35

33 Sanjay Sarma, (2016). I Helped Invent the Internet of Things. Here’s Why I’m Worried About 
How Secure It Is. POLITICO (June 2015), http://www. politico. com/agenda/story/2015/06/
internet-of-thingsprivacyrisks-security-000096. “. Id.“. Id, 1, 23-25.

34 Rob Kitchin, & Martin Dodge, M. (2019). The (in) security of smart cities: Vulnerabilities, 
risks, mitigation, and prevention. Journal of urban technology, 26(2), 47-65.

35 Rob Kitchin, & Martin Dodge, M. (2019). The (in) security of smart cities: Vulnerabilities, 
risks, mitigation, and prevention. Journal of urban technology, 26(2), 47-65.
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Akıllı şehirler ve genel olarak akıllılaşmayı bir kültür haline getirme-
yi amaçlayan bütün kurumlar, bağımsız veya entegreli bütün hizmetleri için 
yerel yedeklemenin yanı sıra canlı bir laboratuvar ortamında pilot aşamalara 
tabi tutmayı da unutmamalıdır. Verilen hizmetlerin ömür boyu kullanılacak 
olmasından hareketle, bu pilot süreçlerin prosedürlerini oluşturmalı, önleyici 
ve düzeltici hazır yamalarla proaktif sezgiler kazanmalı, düzeltilemeyecek so-
runların ortaya çıkması durumunda atılacak adımlar için de kriz planları oluş-
turmalıdır.36

5.5. Risk Modellemesi

Akıllı şehir teknolojilerinin bilgi işlem teknolojileri ekibi tarafından takip 
edilmesi genel kabuldür. Ancak bu ekiplerin yeterli olup olmayacağı tartış-
masında önemli bir görüş ortaya atılmış ve bu görüşün iddiası, şehirdeki hiz-
metlerin takibini yapan, sorunlara çözüm bulan bir ekibin yanında, bu ekipten 
tamamen bağımsız, hizmet sağlayıcı özel şirketlerle görüşmeler yapan, hizmet 
sağlayıcı özel şirketlerin yerel, ulusal ve global bağlantılarının risk süreçlerini 
analiz eden, bu analize göre kendi kurumuna yani şehir yöneticilerine planlı 
sunumlar hazırlayan bir ekibin varlığının olmazsa olmaz olmasıdır.37

Bu zorunluluk aslında farklı bir bakış açısını da ortaya koymaktadır: her 
riskin bir başka riski vardır. Burada önemli olan risk modellemesinin kapsamı 
ve verilen ulaşım, iletişim, sağlık, kültür ve sportif bütün akıllı hizmet sağlayı-
cı özel şirketlerin ve bireysel kullanıcıların risklerini hesaplayan ve risk olası-
lıklarına göre alternatif plan ve çözümleri hazırlayan, baskı altında çalışmadan 
tamamen proaktif süreçler yürüten bit ekibin varlığıdır. Elbette ki bu ekip bir 
mali yüktür; ancak bu mali yükün altına girilip girilmemesi üzerine sorulacak 
soruya verilecek en güzel cevap; Estonya saldırısı nedeniyle üç hafta boyunca 
ülkedeki hiçbir hizmeti sağlıklı veremeyen, ülkenin itibarının zarar görmesini 
göze alıp NATO ve diğer birçok ülkeden yardım isteyen Estonya halkı ve yet-
kililerinden gelecektir. 

36 Natasha Lomas, “The FTC Warns Internet of Things Businesses to Bake in Privacy and 
Security,” TechCrunch (8 January 2015).

37 Cesar Cerrudo, “An emerging US (and world) threat: Cities wide open to cyber 
attacks.” Securing Smart Cities 17 (2015): 137-151.
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SONUÇ

Akıllı şehir hikayesinin bu çalışmadaki özetini ve geleceğe dair değerlen-
dirmesini şu üç kelimede yapmak doğru olacaktır: Paradoks, kapsam ve korku.  
Paradoks: akıllı şehir teknolojileri günümüz şehirlerindeki belirsizlik ve risk-
lere karşı koymanın, bunları yönetmenin etkili bir yolu olarak tanıtılmaktadır. 
Ancak paradoksal olarak şehir altyapısını ve hizmetlerini güvensiz, kırılgan 
ve kapsamlı biçimlere açık hale getirmek de dahil olmak üzere yeni riskleri 
içinde barındırmaktadır. Yani bütün yenilikler kendisiyle birlikte yeni riskler 
getirmektedir. Bireylerin gün geçtikçe teknolojik gelişmelere dair getirdikleri 
direnç ve şüphe bu paradoksun tam olarak özetidir. Akıllı şehir hizmetlerinin 
gidişatını yine bireylerin bu direnç ve tedirginlik konusunda gösterecekleri 
eğilim belirleyecek, kamu ve özel bütün kurumlar da siber dünyadaki gelişme-
lere buna göre reaksiyon gösterecektir. 

Kapsam; söz konusu paradokslara rağmen, güncel teknolojiler siber sal-
dırıların etkisi, pilot aşamaları sağlayan, yerel yedeklemeyle alternatif planlar 
geliştiren sistemlerde sınırlı düzeylerde kalacaktır. Başarıya ulaşan saldırıların 
yaşamı temelden tehditten ziyade veri çalma gibi daha basit düzeylerde ola-
cağı bir ihtimaldir. Ancak olası bir kamu hizmeti saldırısı (elektrik şebekesi) 
geçmişte ve günümüzde olduğu gibi maddi açıdan büyük bedellere sebebiyet 
verebilecektir. Buradaki kapsam, verilecek hizmetten elde edilecek menfaatle 
göze alınacak riskin dengesiyle sınırlı kalacaktır.

Korku; akıllı şehir uygulamalarında, aktörler sofistike çalışmalardan 
korkmaktadır. Çünkü sıfır maliyetle güçlü saldırılar gerçekleştirebilen aynı za-
manda kimlik açısından maske arkasında olduğu için tespit edilemeyecek bu 
saldırgan gruplara karşı yaşanacak itibar kaybı, hizmetin hiç verilmemesine 
sebep olabilecektir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde siyasi imaj ve itiba-
rın olmazsa olmaz olarak lanse edilmesi, böylesi komplike akıllı hizmetlere 
karşı yöneticilerin heyecanlandırmamaktadır. Yine bu anlayışın kabul görüp 
görmeyeceğini ortaya koyacak ve yön verecek olan geride bahsedildiği gibi 
bireylerin tepkileridir. Bu yüzden yeni teknolojiler için cesur bir ekipten bah-
setmek pek mümkün olmamakla birlikte, gelecekte akıllı şehir hamlelerinin bir 
zorunluluk haline gelebileceğini söylemek de yanlış olmayacaktır. 
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