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Enerj! kaynak çe"!tl!l!#!ne nükleer! de eklemek !steyen Türk!ye’n!n 2023 
hedef! üç nükleer santrale sah!p olmak ve elektr!k !ht!yacının %20’s!n! 
bu nükleer tes!slerden sa#lamaktır. Yüzde 20’l!k bu hedef, günümüzde 
ABD’de elektr!k üret!m!nde nükleer santraller!n sah!p oldu#u paya e"!tt!r.1 
Açıkça görüldü#ü üzere bu oldukça !dd!alı b!r hedeft!r. Bu ba#lamda söz 
konusu tes!sler!n!n s!ber güvenl!#!n!n sa#lanması özel önem atfed!lmes! 
gereken b!r alan olarak bel!rg!nle"mekted!r. Bu çalı"ma nükleer tes!sler!n 
s!ber güvenl!k meseles!n!n uluslararası boyutuna odaklanarak, Türk!ye 
örne#! açısından öneml! kabul ed!leb!lecek uluslararası gel!"meler! 
tartı"acaktır.
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6LEHU�6Xo��.DYUDPVDO�ELU�*LULŔ

S!ber uzay, alan ve zaman sınırlamasının söz konusu olmadı#ı, görece 
b!l!nemez b!r düzlem olarak bel!rg!nle"mekted!r. Farklı kaynaklarda farklı 
b!ç!mlerde tanımlanan bu alan !ç!n “b!lg!n!n depolanması, düzenlenmes! 
ve !let!lmes! amacıyla kullanılan, d!j!tal a#larca yönet!len, a#ların kend! 
alanlarında gerçekle"t!rd!kler! !"lemler!n de dâh!l oldu#u d!j!tal faal!yetler!n 
yer aldı#ı her türlü a#” tanımı örnek b!r tanım olarak sunulab!l!r.2 Bu 
hal!yle s!ber uzay, “!nternet!n yanı sıra, altyapıyı ve h!zmetler! destekleyen 
d!#er b!lg! s!stemler!n! de !çer!r.”3 B!lg! bu alanda dola"ır. Ço#u zaman 
a#ı k!m!n ya da ney!n kontrol ett!#!n!, n!yet!n!, kapas!tes!n! ve hedef!n! 
b!lmek neredeyse mümkün de#!ld!r. Son dönemde kr!t!k altyapılardak! a# 
s!stemler!ne sa#lanan h!zmet!n kal!te ve etk!nl!#!nde gel!"me kayded!lm!" 
olsa da, bu s!stemler! kullanan kurum ve kurulu"ların, s!stemler!n 
güvenl!#!n!n devamlılı#ını sa#lamak !ç!n yüklend!kler! mal!yetler çok 
yükselm!"t!r. 

Devletler!n ve çe"!tl! uluslararası kurulu"ların s!ber uzayda !"leyen 
s!stemler!n güvenl!#!n! tehd!t eden s!ber saldırıları tanımlamaya çalı"tıkları 
görülmekted!r. ABD Savunma Bakanlı#ı, s!ber saldırıyı “b!lg!sayar 
veya b!lg!sayar ba#lantılı a# ve s!stemler! kullanarak hasımlarının s!ber 
s!stemler!n!, varlıklarını ve bunların !"ley!"!n! aksatmayı ve/veya tamamen 
yok etmey! amaçlayan dü"manca eylem”4 "ekl!nde tanımlamaktadır. 
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Bakanlık bu tanımda, altyapıyı bozma ya da yok etme !bares!ne de 
yer vererek, s!ber saldırı te"ebbüsler!n! yalnızca b!lg!sayar s!stemler!ne 
ve ver!lere yönel!k olanlarla sınırlamamaktadır. NATO’nun Tal!nn 
El K!tabı’ndak! 30 numaralı kuralda s!ber saldırı, “!ster taarruz!, !ster 
müdaf! olsun k!"!ler!n yaralanmasına veya ölümüne ya da nesneler!n zarar 
görmes!ne veya yok olmasına yol açması beklenen b!r s!ber operasyon” 
"ekl!nde tanımlanmaktadır.5 Bu türde saldırılar, “güvenl!#!n b!lg! 
ortamındak! standart hedefler!”6 sayılan, b!lg!n!n g!zl!l!#!, bütünlü#ü ve 
ula"ılab!l!rl!#!ne zarar vermey! hedeflemekted!r. Bu ba#lamda g!zl!l!k, 
“b!lg!n!n g!zl! tutulmasıdır.” Bütünlük, b!lg!n!n “uygunsuz b!ç!mde 
bozulmadı#ı ya da yetk!s!z k!"!lerce de#!"t!r!lmed!#!nden” em!n olmak 
demekt!r k! bu b!lg!n!n güven!l!r oldu#u anlamına da gelmekted!r. 
Er!"!leb!l!rl!k !se “s!stem!n beklent!lere uygun b!r b!ç!mde kullanılab!lmes!” 
anlamına gelmekted!r.”7 Bu saldırılar, tanımları gere#! devlet faal!yetler!n!n 
ve kr!t!k altyapıların neredeyse tamamını !lg!lend!rmekted!r. Tanımların 
ortak kaygıları b!rarada de#erlend!r!ld!#!nde; s!ber saldırı, do#rudan 
b!lg! s!stem ve teknoloj!ler!ne ve/veya kr!t!k altyapı unsurlarına, stratej!k 
hedefler gözeterek, sızma anlamına gelmekted!r. Saldırganlar bunu 
yaparken karma"ık yöntemler kullanırlar ve b!lg!n!n g!zl!l!#!, bütünlü#ü ve 
ula"ılab!l!rl!#!ne zarar vermey! hedeflerler.

Genelde s!yas! amaçlar güden bu saldırıların yanı sıra suç odaklı saldırılar 
da söz konusu olab!lmekted!r. B!lg! s!stemler! ve teknoloj!ler! açısından 
c!dd! sorunlar yaratmak ba#lamında, “geleneksel suçların b!r tür uzantısı 
durumundak! s!ber suçlar, geleneksel suçlardan farklı olarak, b!lg!sayar 
s!stemler!nce yaratılmı" f!z!k! olmayan s!ber uzayda !"lenmekted!r.”8 
Bu alanı etk!n b!ç!mde kullanan s!ber suçluların, !let!"!m !ç!n gerekl! 
a# ba#lantısına sah!p oldukları sürece dünyanın herhang! b!r yer!nden, 
dünyanın herhang! b!r yer!ndek! b!lg!sayar s!stem!ne er!"me !mkânları 
vardır.9 Bu yen! sınırsız ve görece bel!rs!z alanda, zaman, konum ve 
f!z!ksel sınırlamalar g!b! kavramlar anlamlarını y!t!rmekted!r. S!ber 
suçlular, uzmanlık ve sof!st!kasyonun nerdeyse her "ey anlamına geld!#! 
s!ber uzayda, sah!p oldukları uzmanlı#ı d!j!tal dünyanın b!l!nmezl!#! ya 
da uluslararası boyutu !le b!rle"t!rerek d!#er s!ber suçlularla !"b!rl!#!ne 
g!tmekte ve s!ber çeteler olarak adlandırılab!lecek türde yapılar 
yaratmaktadırlar. Bu ba#lamda, “s!ber sava" aktörler!n!n” de s!ber 
suçluların kullandı#ı araç ve yöntemler! kullandı#ını söylemek yanlı" 
olmayacaktır. 
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S!ber alanın do#ası gere#! bu türde saldırıların, “nükleer alan da dâh!l” 
olmak üzere “engellenmes!, kontrolsüz b!ç!mde yayılmasının önlenmes! 
ve kr!t!k altyapı açısından çok sayıda tehl!keye neden olmasının önüne 
geç!lmes!” zordur.10 $ekil 1’de altı çizildi#i üzere, sofistike saldırı sayısında 
devamlı bir artı" görülmektedir ve saldırganların daha sofistike saldırı 
düzenleyebilmek için ihtiyaç duydukları bilgi seviyesi azalmaktadır. 
Bu ba#lamda, siber saldırganların sofistikasyon e"i#inin bilgi derinli#i 
azaldıkça, risk sürekli biçimde evrilip artmaktadır. Bu gerçekli#in yarattı#ı 
yeni ortam, bilgisayar güvenli#i programlarının çok fazla tür ve sayıda 
muhtemel saldırı senaryolarını kapsayan de#erlendirme seviyelerine 
ula"masını gerektirmektedir.11 S!ber saldırganların mot!vasyon, çıkar ve 
yetenekler! hakkındak! bel!rs!zl!k arttıkça b!l!"!m s!stemler!n!n maruz 
kalab!lecekler! zaf!yetler!n kamusal görünürlü#ü de artmaktadır.
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!ekil 1. Saldırgan Görünü"lerine (Profil) Ba#lı Olarak 
Tehditlerin Artan Karma"ıklı#ı
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B!l!nen Zaaflardan Yararlanmak

$ifre Kırılması (Crack!ng)
Kend!n! Yen!leyen Kod

Parola Tahm!n Etmek

Saldırganlar
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S!ber saldırganları, hedefled!kler! kurum ve kurulu"lar kar"ısındak! 
konumlarına göre sınıflandırmak mümkündür. Bu ba#lamda, en azından 
kâ#ıt üzer!nde kar"ımıza !k! ana grup çıkmaktadır: !ç ve dı" saldırı/
saldırganlar. %çer!den kaynaklanan saldırılar, bas!tçe, b!l!"!m s!stemler!ne 
er!"!m yetk!s! çalı"tıkları kurum tarafından ver!len, hâl!hazırda o kurumda 
çalı"an ya da er!"!me yetk!l! olan yüklen!c! f!rmalarda görev yapan k!"!ler!n 
düzenled!kler! saldırılardır. Dı"arıdan kaynaklanan saldırılar !se kurum 
dı"ındak! k!"! ve kurumlarca düzenlenen saldırılardır. 

Carneg!e Mellon Ün!vers!tes!, Yazılım Mühend!sl!#! Enst!tüsü’ne (Software 
Eng!neer!ng Inst!tute) ba#lı olarak faal!yet gösteren B!lg!sayar Ac!l Durum 
Hazırlık T!m!’n!n (the Computer Emergency Read!ness Team-CERT) 
düzenl! olarak tekrarladı#ı anketlere göre, 2010’dan bugüne gerçekle"t!r!len 
s!ber saldırıların yakla"ık yüzde 30’u !çer!dek! aktörlerce yapılmı"tır.12 
Aynı ara"tırmanın sonuçlarına göz atıldı#ında kar"ımıza çıkan b!r d!#er 
öneml! sonuç, tes!s!n !ç!nden düzenlenen saldırıların dı"arıdan düzenlenen 
saldırılara oranla, saldırılan kuruma yüzde 46 oranında daha fazla mal!yete 
yol açtı#ıdır.13 Bu anket b!lg!s!nden elde ed!len sonuçlar daha ayrıntılı b!r 
b!ç!mde !ncelend!#!nde, ara"tırmaya katılan kurulu"ların yüzde 43’ünün 
hang! türde saldırının daha fazla mal!yete yol açtı#ını, hatta saldırının 
!çer!den m! yoksa dı"arıdan mı oldu#unu bel!rleme yetene#!ne sah!p 
olmadı#ını göstermekted!r.14 

Açıkçası b!r saldırıya !çer!den unsurların dâh!l olması, saldırının ba"arı 
!ht!mal!n! arttırmaktadır. %çer!de bulunan unsurların yarattı#ı r!sk, 
nükleer tes!sler de dâh!l olmak üzere, tüm kurum ve kurulu"lar açısından 
öneml! b!r ba"lıktır. Tehd!d! zamanında saptamak oldukça zordur. Ayrıca, 
uygun b!ç!mde tasarlanmı" emn!yet/güvenl!k kültürünün olmaması 
durumunda dâh!l! unsurların, farkında olmadan har!c!ler!n kullandıkları 
b!rer araca dönü"me !ht!maller! de söz konusudur. Bu nedenle, a#ırlıklı 
olarak güvenl!k s!stem!n!n sadece b!r unsuruna odaklanmı", tek boyutlu 
ve tek katmanlı güvenl!k düzenlemeler!ne bel ba#lanmamalıdır. Daha 
da öneml!s!, ba"langıçta güven!l!r çalı"anlar olan tes!s personel!, !n"aat 
!"ç!ler! ve bakım görevl!ler! zamanla kend! !stekler!yle ya da zorla taraf 
de#!"t!reb!l!rler. Bu ba#lamda, d!#er faktörler!n yanında kurumsal kültür 
ve çalı"an memnun!yet! g!b! konular, zamanla bel!rley!c! etkenlere 

7�UNL\H·GH�6LEHU�*�YHQOLN�YH�1�NOHHU�(QHUML ����



dönü"eb!lmekted!r. Gerçekte !se “tehd!tler farklı ve karma"ık "ek!llerde 
ortaya çıkmaktadır” ve r!skler!n ve s!stemler!n “mümkün oldu#unca 
gerçekç! b!ç!mde” düzenl! olarak de#erlend!r!lmes! ve denenmes! büyük 
önem arz etmekted!r.15

A"a#ıdak! tablolar16 nükleer güç santralleri tesislerine kar"ı ba"lıca iç ve dı" 
tehditleri, saldırganların kaynakları, siber saldırılar için ihtiyaç duydukları 
zaman, araçları ve niyetleri de dâhil olmak üzere sıralamaktadır. 
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Tablo 1. %çeriden Kaynaklanan Tehditler

Saldırgan 
Gizli ajan

Garezli 
çalı"an/
kullanıcı

Zaman
De#i"ken ama 
genelde çok 
uzun saatler 
ayıramazlar.

De#i"ken ama 
genelde çok 
uzun saatler 
ayıramazlar.

Kaynak 
Kolayla"tırılmı" 
‘sosyal mühendislik’. 
Belirli seviyede 
sisteme eri"im. 
Sistem belgeleme 
ve uzmanlı#ı 
mevcuttur.

Orta/Güçlü 
kaynaklar.
Belirli seviyede 
sisteme eri"im. 
Belli i" ve faaliyet 
sistemlerinde 
sistem belgeleme 
ve uzmanlı#ı 
mevcuttur.

Araç
Var olan eri"im, 
programlama ve 
sistem mimarisi 
bilgisi.
- Mevcut "ifreleri 

bilme ihtimali.
- Özel olarak 

yaratılmı" arka 
kapıları ve veya 
Trojan’ları 
yerle"tirme ihtimali.

- Muhtemel dı"arıdan 
uzmanlık yardımı.

Var olan eri"im, 
programlama ve 
sistem mimarisi 
bilgisi.
Mevcut "ifreleri bilme
ihtimali.
Amatörce araç ve 
kod yerle"tirme yetisi 
(e#er belli bilgisayar 
yetenekleri varsa daha 
özenle hazırlanmı" 
olabilir).

Saik
%" bilgisi, 
teknolojik sır, 
personel bilgisi 
hırsızlı#ı.
Mali kazanç 
(rakiplere bilgi 
satmak).
$antaj.

%ntikam, kaos, 
zarar vermek. 
$irket bilgisi 
hırsızlı#ı.
%"veren/
ba"ka çalı"anı 
utandırma.
Kamu nezdinde 
imajı ya da güveni 
zedeleme.
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Tablo 2. Harici Tehditler

Saik

E#lence, statü.
Fırsat bulup hedef 
almak. 
Eri"imi kolay 
hedeflerden 
yararlanmak.
Dünyayı kurtarma 
inancına sahip.
Kamu görü"ünü 
belli meselelerde 
de#i"tirmek. 
$irket faaliyetlerini 
aksatmak.

%ntikam, kaos, 
zarar vermek. 
%" bilgisi hırsızlı#ı. 
%"veren/ba"ka 
çalı"anı utandırma.
Kamu nezdinde 
imajı ya da güveni 
zedeleme.

$antaj.
Nükleer madde 
hırsızlı#ı. 
Haraç (mali kazanç) 
$irketlerin mali ve 
algı korkularından 
yararlanmak. 
Satılık bilgi 
(teknik, i" ile ilgili 
ve ki"isel).

Saldırgan

Keyif için 
hacker

Nükleer güce 
militanca 
kar"ıt ki"i

Garezli 
çalı"an/
kullanıcı 
(artık 
çalı"mayan)

Organize suç

Kaynak

Farklıla"mı" ama 
genelde sınırlı 
yetenekler. 
Sistem hakkında 
kamu bilgisinin 
ötesinde kısıtlı bilgi.

Kısıtlı kaynaklar 
ama gizli kanallar 
tarafından mali 
olarak gizlice 
desteklenebilir.
Siber camianın 
araçlarına eri"im.
Sistem hakkında 
kamu bilgisinin 
ötesinde kısıtlı bilgi.

E#er daha büyük 
bir grup insanla bir 
arada de#ilse kısıtlı 
kaynaklar. 
Hala sistem 
belgelerine sahip 
olabilir.
Düzenlenmemi" 
eski eri"imini 
kullanabilir. 
Tesis çalı"anlarıyla 
muhtemel ba#lantılar.

Güçlü kaynaklar.
Siber uzmanlı#ın 
kullanılması.

Zaman

Zamanı boldur 
ama sabırsızdır.

Saldırılar önceden 
bilinen belli 
etkinliklere 
yöneltilebilir 
(örne#in 
kutlamalar, 
seçimler).
Bolca zaman, 
sabırlı ve 
motivasyon 
sahibi.
%lintili ki"ilere 
ba#lı olarak 
farklılık gösteren.

Farklılık gösteren 
ama kısa vadeli.

Araç

Genel olarak 
eri"ilebilen kodlar 
ve araçlar.
Bir miktar 
araç geli"tirme 
yetene#i olabilir.
Bilgisayar 
yetenekleri 
mevcut.
Hacker 
camiasından 
yardım alması 
mümkün.
‘Sosyal 
mühendislik’.

Var olan "ifreleri
bilme ihtimali.
Kontrol 
edilmeyen 
eski eri"imini 
kullanılabilir.
Çalı"tı#ı 
dönemde 
sistemde arka 
kapılar yaratabilir.
‘Sosyal 
mühendislik’.

Kodlar, evde 
yapılmı" araçlar. 
“Kiralık hacker” 
tutabilir.
Eski ya da 
mevcut çalı"anları 
kullanabilir.
‘Sosyal 
mühendislik’.
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Saik

%stihbarat toplama.
Sonra alınacak 
eylemler için 
eri"im noktaları 
açmak. 
Teknoloji 
hırsızlı#ı.

%stihbarat toplama.
Sonra alınacak 
eylemler için 
eri"im noktaları 
açmak.
Kaos.
%ntikam.
Kamu görü"ünü 
etkileme (korku).

Saldırgan

Ulus devlet

Terörist

Kaynak

Güçlü kaynaklar ve 
uzmanlık. 
%stihbarat toplama 
faaliyetleri. 
Sistem üzerinde 
e#itim/uzmanlık 
sahibi olma ihtimali.

Farklı yetenekler.
Sistem üzerinde 
e#itim/uzmanlık 
sahibi olma ihtimali.

Zaman

Farklılık gösteren.

Bolca zaman, çok 
sabırlı.

Araç

E#itimli siber 
uzmanlardan 
olu"an ekipler.
Geli"mi" araçlar.
Eski ya da 
mevcut çalı"anları 
kullanabilir.
‘Sosyal 
mühendislik’.
Kodlar, evde 
yapılmı" araçlar. 
“Kiralık hacker” 
tutabilir.
Eski ya da 
mevcut çalı"anları 
kullanabilir. 
‘Sosyal 
mühendislik’.

S!ber saldırıların sınıflandırılmasında ba"vurulan b!r d!#er yakla"ım, 
saldırganların n!yetler!ne bakmaktır. Bu türde b!r sınıflandırmada 
kar"ımıza hackerlardan suçlulara kadar uzanan gen!" b!r yelpaze 
çıkmaktadır. 17 Hackerlar, “can sıkıntısı ve entellektüel meydan okuma 
arzusundan es!nlenerek kısıtlanmı" b!lg!y! elde etmey! amaçlamaktadırlar.” 
Vandallar, “mümkün olan en büyük hasarı vermey! amaçlamaktadırlar”. 
Suçlular !se, “ekonom!k kazanç duygusuyla, amaçlarına ula"mak 
!ç!n aralarında casusluk ve yolsuzlu#un da oldu#u her türlü takt!#! 
kullanmaktadırlar.”18 Muhtemel saldırganların n!yetler!n! öngörmek, olası 
hedefler!n! tesp!t etmek ve buna uygun önlemler almak açısından elzemd!r.

S!yas! karar alıcılar üzer!nde etk! yaratmayı amaçlayan toplumsal eylemc!ler 
ve terör!stler de !nternet! g!tt!kçe artan b!r b!ç!mde kullanmaktadırlar. Bu 
grupların, s!ber uzayı gerçek b!r sava" alanına dönü"türmek !ç!n gerekl! 
olan araçların yanı sıra, tekn!k ve kurumsal yöntemler ed!nd!kler! ve 
kr!t!k altyapıya gerçek b!r tehd!t olu"turdukları görülmekted!r. Bu türde 
faal!yetlere yönelen grupların s!yas! hedefler!ne tam anlamıyla ula"maları 
çok mümkün görünmemekle b!rl!kte, !dareye a!t b!lg!sayarlara er!"!m!n b!r 
tür güç verd!#! ve medyanın !lg!s!n! çekt!#! b!r gerçekt!r.
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Kr!t!k altyapı, ba#ımsız çe"!tl! tes!sler!n b!rb!rler!yle ba#lantısını sa#layan 
ve !"levler!yle toplumun devamlılı#ına katkı sa#layan, f!z!k! ve/veya 
kurumsal asl! s!stemlerd!r. Amer!kan Anavatan Güvenl!#! Bakanlı#ı’nın 
de#erlend!rmes!yle, kr!t!k altyapılar, “ulusun ekonom!k, güvenl!k ve 
sa#lık sektörler!n!n omurgası olarak kabul ed!len f!z!k! ya da sanal varlık, 
s!stem ve a#lardır. Bunlar, B!rle"!k Devletler !ç!n o kadar hayat! b!r 
konuma sah!pt!rler k!, zarar görmeler! ya da çalı"amaz hale gelmeler! 
hal!nde ülken!n güvenl!#!, ulusal ekonom!k güvenl!#!, ulusal kamu sa#lı#ı 
ve emn!yet! ya da bunların b!rkaçı üzer!nde zaf!yet ya"anmaktadır.”19 
Ba"bakanlık Afet ve Ac!l Durum Yönet!m Ba"kanlı#ı (AFAD) da, kr!t!k 
altyapıyı, bu tanıma benzer b!r b!ç!mde tanımlamaktadır: “%"levini kısmen 
veya tamamen yerine getiremedi#inde, çevrenin, toplumsal düzenin ve 
kamu hizmetlerinin yürütülmesinin olumsuz etkilenmesi neticesinde, 
vatanda"ların sa#lık, güvenlik ve ekonomisi üzerinde ciddi etkiler 
olu"turacak a#, varlık, sistem ve yapıların bütünüdür.”20

B!r altyapının ne kadar kr!t!k oldu#unu üç unsur bel!rlemekted!r: kr!t!k 
altyapının sembol!k önem!, bu altyapıya olan ba#ımlılık ve karma"ık 
ba#ımlılıklar.21 Halkın, !daren!n kr!t!k altyapı üzer!ndek! hâk!m!yet!ne 
olan !nancı, sembol!k oldu#u kadar hayat! önem ta"ımaktadır. Kr!t!k 
altyapıya b!r hasar gelmes! hal!nde zarar görecek tek "ey !daren!n çalı"ma 
kab!l!yet! olmayacaktır. Bundan daha öneml! olan, vatanda"ların !dareye 
hatta rej!me olan güvenler!n!n kaybolması !ht!mal!d!r. Bu altyapılar 
b!rb!rler!yle ba#lantılı ve !l!nt!l!d!rler. Herhang! b!r unsurda ya"anan zarar 
ya da aksama, z!nc!rleme ya da kelebek etk!s!yle, d!#er unsurlarda da b!r 
takım kapsamlı aksamaların ya"anmasına neden olab!l!r.

Nükleer tes!slerde kullanılan meslek! uzmanlık, f!nansal ve teknoloj!k 
b!lg!, b!l!msel ve f!kr! haklar g!b! b!le"enler, b!l!"!m s!stemler! aracılı#ıyla, 
program, ver! tabanı g!b! b!ç!mlerde b!r araya gelmekted!r. Bundan ötürü 
nükleer santraller yalnızca f!z!ksel kr!t!k altyapılar olmanın ötes!nde, 
çalı"mak !ç!n sa#lıklı !"leyen b!l!"!m s!stemler!n!n varlı#ına muhtaçtırlar. 
B!l!"!m s!stem!nde meydana geleb!lecek herhang! b!r hasar gen!" kapsamlı 
olab!l!r, hatta f!z!ksel hasarlara da yol açab!l!r. Bu nedenle tes!s!n f!z!k! 
güvenl!#! !le s!ber/b!lg!sayar güvenl!#! planları b!rb!r!n! tamamlayacak 
"ek!lde tasarlanmalıdır
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Nükleer tes!s ve altyapılara yönel!k, “kötü n!yetl! olmayan” saldırıları 
da !çeren ve stratej!, s!yaset ve suç boyutlarını d!kkate alan kapsamlı b!r 
tanımlama, ABD Nükleer Düzenleme Kom!syonu’nca hazırlanan Nükleer 
Tes!sler !ç!n S!ber Güvenl!k Programları (Cyber Secur!ty Programs for 
Nuclear Fac!l!t!es) ba"lıklı Düzenley!c! El K!tabı 5.71’de yer almaktadır:

“B!lg!sayar, !let!"!m s!stemler! ya da a#larına yönel!k f!z!k! ya da 
mantık! (elektron!k ya da d!j!tal) tehd!tler "u "ek!llerde kar"ımıza 
çıkab!lmekted!r: (1) l!sans sah!b!ne a!t tes!sler!n !ç!nden ya da dı"ından 
kaynaklananlar, (2) dâh!l! ve har!c! unsurları barındıranlar, (3) f!z!k! 
ve mantık! tehd!tler! !çerenler, (4) tab!atı !t!bar!yle do#rudan veya 
dolaylı olanlar, (5) kötü n!yetl! olan ve olmayan tehd!t unsurlarınca 
gerçekle"t!r!lenler ve (6) kr!t!k d!j!tal unsurlarda veya kr!t!k s!stemlerde 
do#rudan ya da dolaylı b!ç!mde olumsuz etk! ya da sonuçlar 
yaratab!lecek potans!yele sah!p olanlar. B!r s!ber saldırı bunlardan 
b!r!n! ya da b!rkaçını !çerecek "ek!lde gerçekle"t!r!leb!l!r.”22

Her ne kadar nükleer tes!sler hâl!hazırda s!ber saldırıların hedef! 
olsa da, b!lg! alı"ver!"! ve en !y! uygulama örnekler!n!n payla"ılması 
g!b! konularda küresel ölçekl! koord!nasyon ve !"b!rl!#! adına atılan 
adımların sınırlı oldu#u görülmekted!r.23 Ülkeler!n ve özel sektöre 
mensup tes!s !"letmec!ler!n!n büyük b!r ço#unlu#u bu konuyu “hassas 
b!lg!” kategor!s!nde ele almakta ve bu türde saldırılara !l!"k!n b!lg! ve 
deney!mler! payla"maktan kaçınmaktadırlar.24 Sof!st!kasyonun g!tt!kçe 
arttı#ı uluslararası ortamda, hackt!v!stler, !çer!den kaynaklanan tehd!tler, 
suçlular, devletler ve Sur!ye’den Irak’a uzanan gen!" b!r alanda etk!n 
olan DAE$ g!b! terör!st yapılanmaların, s!ber saldırı düzenleyeb!lme 
yönünde !mkân ve kab!l!yetler!n! arttırdıkları görülmekted!r. 2014 yılında 
sadece ABD’de gerçekle"t!r!len s!ber saldırıların yakla"ık %35’!n!n kr!t!k 
enerj! altyapısını hedefled!#! ve bunun da %2’s!n!n nükleer tes!slere 
yönel!k olarak gerçekle"t!r!ld!#! akla get!r!ld!#!nde, durumun ac!l!yet 
kazandı#ı anla"ılmaktadır. Bu saldırıların %55’!n!n “gel!"m!" kalıcı 
tehd!tler” (advanced pers!stent threats) oldu#u ve sof!st!ke aktörlerce” 
gerçekle"t!r!ld!#!n!n altı ç!z!lmel!d!r.25 

Hasım olarak n!telenen unsurların kr!t!k altyapıları, özell!kle de 
kr!t!k enerj! altyapıları ve buna ba#lı enerj! "ebekeler! “do#al hedefler” 
olarak tanımlanmaktadır.26 Nükleer enerji tesisleri de bu ba#lamda 
“me"ru” hedefler olarak görüleb!l!rler; üstel!k günümüzde dü"man 
olarak n!teleneb!lecek aktör sayısında geçm!"e kıyasla c!dd! b!r artı" söz 
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konusudur. Özell!kle de d!j!tal dünyanın yarattı#ı a#a ba#lılık, kötücül 
n!yetler!n gerçekle"t!r!lmes!ne !mkân tanımaktadır.

Nükleer enerj! santral! !"letmec!ler!n!n, enerj! sektöründe yer alan d!#er 
payda"lara kıyasla s!ber saldırılara kar"ı daha az hazırlıklı oldukları genel 
olarak vurgulanan b!r unsurdur. Ayrıca, güvenl!k meseleler! söz konusu 
oldu#unda, s!ber dünyanın yen! b!r alan oldu#u akılda tutulmalıdır. 
Bu, s!ber güvenl!k alanındak! denet!m ve yaptırımların ve yol göster!c! 
konumda olması gereken devlet kurumlarının “bu alanın yen!ler!” 
oldukları anlamına gelmekted!r. Dolayısıyla henüz b!lg! ve tecrübe ed!nme 
ve b!r!kt!rme a"amasında olan sektörün, güvenl!k konusunda kend! ba"ının 
çares!ne bakmak zorunda oldu#u söyleneb!l!r. 

Nükleer enerj! santraller!n!n herhang! b!r s!ber saldırı kar"ısında güvende 
olup olmadı#ı sorusuna !l!"kin genel varsayım, bu s!stemler!n analog 
olarak çalı"an kapalı s!stemler oldukları ve bu nedenle, büyük b!r end!"eye 
zem!n olmadı#ıdır. Bu yakla"ımı ben!mseyen ABD Nükleer Düzenleme 
Kurulu (NRC) Backgrounder on Cyber Secur!ty ba"lıklı raporunda "u 
de#erlend!rmey! yapmaktadır:

“Nükleer enerj! santraller!n!n gözlem, !"let!m, kontrol ve korunmasında 
d!j!tal ve analog s!stemler kullanılmaktadır. Santral!n emn!yet, güvenl!k 
ve ac!l durum yönet!m!yle ba#lantılı görevler!n yer!ne get!r!lmes!nde 
kullanılan ‘kr!t!k d!j!tal varlıklar’ !nternete ba#lı de#!llerd!r. Bu ayrım, 
s!ber tehd!tlerden korunmayı sa#lamaktadır. Buna ek olarak tüm enerj! 
reaktörler!n!n l!sans sah!pler! NRC’n!n s!ber güvenl!k kurallarına uygun 
b!r s!ber güvenl!k planını uygulamak durumundadırlar.”27 

Benzer b!ç!mde, Amer!kan nükleer enerj! sektörünün s!yasa bel!rley!c! 
kurumu konumundak! Amer!kan Nükleer Enerj! Enst!tüsü (NEI), s!ber 
güvenl!k alanının NRC tarafından çok sıkı b!ç!mde düzenlend!#!n! ve bu 
nedenle de ek b!r düzenlemeye !ht!yaç bulunmadı#ını varsaymaktadır.28

Aslında ABD nükleer enerj! sektörü yen! ortaya çıkan s!ber tehd!tlere kar"ı 
hazırlıklı olmak konusunda görece hızlı hareket etm!"t!r. Sektör, d!j!tal 
unsurları ve sah!p olunan b!lg!y!, herhang! b!r sabotaj ya da kötü amaçlı 
kullanım g!r!"!m!ne kar"ı korumak !ç!n, 2002 senes!nde b!r s!ber güvenl!k 
programı ba"latmı"tır. NRC, nükleer enerj! tes!sler!n!n kontrolünü yapan 
kr!t!k b!lg!sayar s!stemler!n!n “!nternette ba#lı olmadıkları”, “nükleer 
enerj! santraller!n!n, s!stem!n elektr!k a#ında herhang! b!r sorun saptaması 
durumunda santral! otomat!k olarak kapatmak üzere tasarlandı#ı” ve 
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“katman katman” güvenl!k önlemler! !le korundu#unu ve bu nedenlerle 
güvenl! olduklarını savunmu"tur. NRC bunun da ötes!nde, kend!s!n! 
sektörün s!ber güvenl!#!n! sa#layacak bütün g!r!"!mler!n koord!nasyon 
makamı olarak görmekted!r.  Bu sebeple, 2009 yılında t!car! reaktörler 
!ç!n uygulanması zorunlu s!ber güvenl!k kuralları bel!rlem!"t!r. 11 Eylül 
saldırılarının yarattı#ı güvens!zl!k h!ss!ne ra#men NRC, nükleer sektörün 
güvende oldu#unu h!ssetmekted!r. NRC bunda, 2009’da yürürlü#e 
soktu#u ve !"letmec! "!rketler! s!ber güvenl!k programı uygulamaya mecbur 
bırakan kuralların katkısı oldu#unu dü"ünmekted!r. 

NEI 2014’te NRC’ye s!ber güvenl!k düzenlemes!n! “radyoloj!k sabotajları 
önleyerek kamu sa#lı#ını ve emn!yet!n! güvence altına almak amacıyla” 
gözden geç!rmes! yönünde b!r öner!de bulunmu"tur. Bu öner!, nükleer 
enerj! santraller!n!n s!ber güvenl!kler!n!n merkez! b!r b!ç!mde sa#lanmasını 
ve NRC’n!n bunu sa#layacak “tek düzenley!c!” olmasını !çermekted!r.29

Fakat s!ber güvenl!#!n hızla de#!"en güvenl!k ortamı ve gerekler!, bunun 
gerçekle"mes!n! !mkânsız kılmı"tır. Bunun ötes!nde son dönemde, 
nükleer enerj! santraller!n!n !"letmec!ler! artan b!ç!mde, “süreç kontrol 
s!stemler!n!n !"let!m!n! sa#lamak !ç!n açık protokoller! ve standart olarak 
satılan donanımları kullanmaya ve hatta bunları k!m! zaman bütünüyle 
d!kkats!zl!kten kaynaklanır "ek!lde !nternete ba#lamaya [ba"lamı"lardır].”30

Bu gel!"men!n !lk neden!; ek!pman üret!c!ler!n!n artık analog s!stem 
üret!m!n! bırakmı" olmalarıdır. %k!nc! b!r sebep !se, yen! yazılımlara dayalı 
teknoloj!ler!n kullanılmaya ba"lamasıyla sa#lanan süreç optimizasyonu 
etk!s!n!n sonucunda, !" a#ları ve Süreç Kontrol S!stemler!n!n kend! 
aralarında, ve b!rb!rler!yle, !nternet ba#lantıları üzer!nden daha fazla 
!let!"!m !ç!nde olmalarıdır. Son sebep !se, nükleer enerj! santraller!n!n 
modernle"mes!yle, !"let!m ve güvenl!kle !lg!l! unsurlarının büyük b!r 
ço#unlu#unun, b!lg!sayarla çalı"an d!j!tal s!stemlere dönü"erek b!l!"!m 
altyapısına ba#ımlı hale gelmes!d!r. Böylel!kle, yen! teknoloj!ler!n s!ber 
saldırı !ht!mal!n! ve zaaf!yet!n! arttıran b!ç!mde sürece dâh!l olması, 
nükleer güvenl!#! c!dd! b!r tehd!t altına sokmu"tur. Bu nedenle, kr!t!k 
altyapının f!z!k! güvenl!k önlemlerin!n ötes!ne geç!lerek korunması !ht!yacı 
ortaya çıkmı"tır. Söz konusu !ht!yaca cevap vermek amacıyla, çe"!tl! yazılım 
temell! s!stemler gel!"t!r!lerek kullanılmaya ba"lanmı"tır.31 Bu konuya 
özel hassas!yet gösteren kurumların ba"ında Uluslararası Atom Enerj!s! 
Kurumu (UAEK) gelmekted!r.
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UAEK, nükleer altyapı güvenl!#! ve bunun küresel ölçektek! 
standard!zasyonu konularında faal!yet gösteren en öneml! uluslararası 
kurulu"tur. %sabetli biçimde UAEK “bilgisayar güvenli#i” ortamını 
“hızla de#i"en ve evrimle"en bir senaryo” olarak tanımlamaktadır.32 
UAEK’n!n nükleer güvenl!kle !lg!l! GC(55)/RES/10 kararı, nükleer enerj! 
santraller!n!n s!ber güvenl!#! konusunda artan çek!ncelere örnekt!r. Kurum 
bu kararında “artan s!ber saldırı tehd!d!ne kar"ı farkındalı#ı arttırma 
g!r!"!mler!ne ve bunun nükleer güvenl!#e olan potans!yel etk!ler!ne”33 
vurgu yapmaktadır. UAEK bu çalı"masında f!z!k! koruma ve b!lg!sayar 
güvenl!#! önlemler!n!n alınmasının, nükleer güvenl!#!n sa#lanması 
açısından zorunlu oldu#unun altını ç!zmekted!r. 

UAEK, bu yöndek! çalı"maları te"v!k etmek amacıyla, uygulanmakta 
olan programlardan çıkarılan dersler!n temel alındı#ı, s!ber güvenl!k 
programlarında d!kkate alınması gereken kuralları !çeren, nükleer tes!sler!n 
s!ber (b!lg!sayar) güvenl!#!ne adanmı" b!r belge yayınlamı"tır.34 Kurum, 
bu belgede b!l!"!m s!stemler!n!n güvenl!#!n! “g!tt!kçe daha hayat! hale 
gelen” "ekl!nde n!telemekte ve “kr!t!k role sah!p b!lg!sayar s!stemler!, a#lar 
ve d!#er d!j!tal s!stemler!n güvenl!#!n! sa#lamak amacıyla programların 
kurulması ve gel!"t!r!lmes!n![n]”35 altını önemle ç!zmekted!r. 

Bu belge !ncelend!#!nde, UAEK’nın nükleer enerj! santraller!n!n s!ber 
güvenl!#!n!n sa#lanması amacıyla gel!"t!rd!#! yakla"ımın der!nlemes!ne 
savunma (Defense–!n-depth) olarak adlandırıldı#ı görülmekted!r. 
Der!nlemes!ne savunma, “esasen b!lg!sayar s!stem!n! tehl!keye dü"ürecek 
saldırı ya"anmasını ba"arısız kılacak ya da engelleyecek, b!rb!r!nden 
ba#ımsız b!ç!mde ve art arda çalı"an b!r ser! koruma sev!yes!n!n 
b!rle"!m!d!r.”36 Buradak! anlayı", bu çok katmanlı düzey ve güvenl!k 
önlemler!n!n b!rb!rler!yle uyum !ç!nde çalı"masının sa#lanması 
yönünded!r. 

UAEK !ç!n b!r d!#er öncel!k ver!lmes! gereken kavram nükleer güvenl!k 
kültürüdür. Kuruma göre nükleer güvenl!k kültürü, “nükleer güvenl!#! 
destekleme ve arttırmakla görevl! b!rey, kurum ve kurulu"ların özell!k, 
tutum ve davranı"larının bütününe ver!len !s!md!r… Bu türde b!r nükleer 
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güvenl!k kültürünün temel!nde, d!kkate de#er b!r tehd!d!n varlı#ını ve 
nükleer güvenl!#!n öneml! oldu#unu kabul etmek yatmaktadır.”37 Bu 
yönde b!r kültürün "ek!llend!r!lmes! !se, “n!hayet!nde karar alıcılara, 
düzenley!c!lere, yönet!c!lere ya da çalı"an b!reylere ve bell! b!r düzeyde 
de kamuoyuna ba#lıdır. Nükleer güvenl!k kültürü kavramı (ve bunun 
tanıtılması ve gel!"t!r!lmes!) uluslararası b!r yönlend!rmen!n sa#lanması !le 
kamu ve özel sektörler!n tamamını kapsayacak b!r b!ç!mde !lg!l! tarafların 
tamamının farkındalı#ını artıracak b!r bakı" açısıyla bel!rg!nle"eb!l!r.”38 
Bu ba#lamda, UAEK nükleer güvenl!k ve emn!yet anlayı"ına dayalı olarak 
kapsamlı b!r nükleer güvenl!k yönet!m! olu"turulması ça#rısı yapmakta 
ve bu türde b!r yönet!m!n olu"turulmasını sa#layacak küresel standartları 
gel!"t!rmey! amaçlamaktadır. Kurumun de#erlend!rmes!yle, “nükleer 
güvenl!k yönet!m!; yasama ve düzenleme, !st!hbarat toplanması, radyoakt!f 
maddeler !le !l!nt!l! tes!s ve sahalara yönel!k tehd!tler!n de#erlend!r!lmes!, 
!dar! s!stemler, çe"!tl! tekn!k donanım s!stemler!, müdahale kapas!tes! 
ve yatı"tırma faal!yetler! g!b! gen!" kapsamlı unsur ve faal!yetler! 
!çermekted!r.”39

Nükleer güvenl!k ve s!ber güvenl!#!n !ç !çe geçt!#! bu ba#lamda, UAEK 
"u tesp!tte bulunmaktadır: “Sorumlu devlet kurumları; nükleer tes!slerde 
kullanılan b!lg!sayar s!stemler!n!n güvenl!#!n! !lg!lend!ren güncel saldırı 
vektörler! !le b!lg!sayar s!stemler! ve b!lg!n!n güvenl!#!ne yönel!k tehd!tler! 
de !çerecek b!ç!mde, düzenl! tehd!t de#erlend!rmeler! yapmalıdırlar. 
...Tes!sler!n, akt!f ve sürekl! güncellenen tehd!t de#erlend!rmeler!n! 
yapmaya devam etmeler! ve bundan yönet!c!ler !le !"letmec!ler! de haberdar 
etmeler!, hayat! b!r öneme ha!zd!r.”40 Bu tavs!yen!n yer!ne get!r!leb!lmes! 
!ç!n, temel b!r “nükleer güvenl!k/emn!yet kültürü” anlayı"ı !le e"güdüm 
!ç!nde çalı"acak b!r “b!lg!sayar güvenl!k kültürünün” olu"turulması "arttır. 
UAEK, güçlü b!r güvenl!k planının gel!"t!r!leb!lmes!n!n ön "artı olarak 
kapsamlı b!r kültürün gel!"t!r!lmes! konusuna da böylel!kle der!nl!k 
kazandırmaktadır.

Ne yazık k!, tehd!t ve r!skler!n bu kadar alen! oldu#u bu alanda, farklı 
payda"ların bu konuda çözüm gel!"t!rmek !ç!n b!r araya gelmes! çok 
esk!lere dayanmamaktadır. UAEK, bu konuyu ele alan !lk kapsamlı 
toplantı olan Nükleer Dünyada B!lg!sayar Güvenl!#! Uluslararası 
Konferansı’nı (The Internat!onal Conference on Computer Secur!ty !n a 
Nuclear World) ancak Haz!ran 2015’te düzenlem!"t!r.41 Toplantının bu 
kadar geç b!r tar!hte yapılmı" olması konunun görece yen! gündeme 
alındı#ına !"aret etmekted!r. Bunun ötes!nde, UAEK g!b! uluslararası 
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yapılanmalar, bu alanda herhang! b!r yaptırım gücüne de sah!p de#!ld!rler. 

Konferansın düzenley!c!s! konumundak! UAEK Ba"kanı Yuk!ya 
Amano konu"masında, “aklına nükleer tes!slere saldırı düzenlenmey! 
koymu" suçlu ve terör!stler!n yarattı#ı küresel tehd!d!n önüne geçmek 
amacıyla uluslararası düzeyde g!r!"!mlerde bulunulması” ça#rısı 
yapmı"tır.42 Toplantı, nükleer enerj! santraller!n!n yasal düzenley!c!ler! 
!le !"letmec!ler!n!n tems!lc!ler!, kolluk kuvvetler!, s!stem ve güvenl!k 
yüklen!c!ler!n!n yanı sıra “92 üye ülke !le 17 bölgesel ve uluslararası 
kurum ve kurulu"tan 650 uzmanın”43 katımıyla gerçekle"m!"t!r. Toplantıyı 
düzenleyen kurum ve kurulu"lar !le katılımcıların çe"!tl!l!#!, nükleer 
altyapının s!ber güvenl!#!ne yönel!k dünya çapındak! tehd!t ve r!skler!n 
çok boyutlu ve çok uluslu do#asına açıkça !"aret etmekted!r. Kısacası, 
d!j!tal s!stemler!n ve b!lg! a#larının artan kullanımı !le b!lg! teknoloj!ler!ne 
olan ba#ımlılı#ın g!tt!kçe der!nle"mes!, devletler!n ve toplumların s!ber 
saldırıları öneml! b!r mesele olarak algılamalarını sa#lamı"tır. Bu ba#lamda 
üzer!nde durulması gereken öncel!k olarak kar"ımıza r!sk ve r!sk yönet!m! 
kavramları çıkmaktadır.
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Küresel olarak nükleer tes!sler! hedef alan s!ber saldırıların yaygın b!r olgu 
oldu#u söylenemez. Bununla b!rl!kte nükleer tes!slere yönel!k bu türden 
tehd!tler!n gerçekle"meler! durumunda ortaya çıkacak r!skler oldukça 
vah!m ve toleransı güç c!nstend!r. S!ber ortam bütüncül b!r r!sk alanı 
olu"turmaktadır. Bu bakımdan “a#” ortamlarının r!sk de#erlend!rmes!nde 
dâh!l! ve har!c! ayrımı her zaman b!r ölçüde bel!rs!z ve anlamsız kalmaya 
mahkûmdur. Buna ek olarak, nükleer b!r tes!s! hedef alan b!r s!ber saldırı 
r!sk!, kayna#ı, yöntem!, fa!l! bakımından s!ber ortamın herhang! b!r 
alanına sınırlı veya münhasır, kabul ed!lemez. S!ber r!skler!n b!r bütün 
olarak görülmes!ne ve bertaraf ed!lmes!ne yönel!k uluslararası hukuk! 
düzenlemeler!n hayata geç!r!lmes! ve koord!nasyonu !ç!n harcanan çabalar 
bu manada da öneml!d!r. 

Bu ba#lamda s!ber güvenl!k alanında b!r uluslararası anla"manın 
yapılandırılması tekl!f! sıklıkla ortaya atılmaktadır. Bu güne kadar 
söz konusu yönde harcanan çabaların hayata geç!r!lmes! yönünde 
atılan adımların en ba"arılısı 2001 tar!hl! Avrupa Konsey!, S!ber 
Suçlar Konvans!yonu’dur.44 Konsey üyes! olmayan ülkeler tarafından 
da onaylanmı" bulunan ve bu alanda uluslararası toplum tarafından 
ben!msenm!" en yaygın metn! olu"turan, Konvans!yon, “s!ber suçlar 
üzer!ne olu"turulmu" ulusal hukukların uyumlula"tırlmasını amaçlayan 
b!r uluslararası anla"madır.”45 Bu belgen!n yapılandırılma, !mza ve 
uygulama a"amalarında da görüldü#ü üzere, nükleer tes!sler! !lg!lend!rs!n 
veya !lg!lend!rmes!n, s!ber r!sklere yönel!k bu türden uluslararası 
düzenlemeler!n kar"ıla"tı#ı en öneml! meydan okumalar, temelde, devletler 
arasındak! yetk!nl!k ve öncel!k farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Ancak, 
belk! bundan daha da öneml!s!, neler!n s!ber ortamda !"lenm!" b!r s!ber 
suç olu"turdu#una veya olu"turmadı#ına, yönel!k tanımlar arasındak! 
uyu"mazlıklardır. Tüm bu meydan okumalar r!sk ve tehd!d!n do#asında 
!çlek b!l!nmezl!#! arttıran ve uluslararası !"b!rl!#! ve düzenleme çabalarını 
sorunlu kılan, b!r gr! alan ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun açık 
yansıması, söz konusu Konvans!yon g!b! gen!" b!r katılımı sa#layan b!r 
belgen!n b!le, örne#!n Rusya tarafından !mzalanmamı", ABD tarafından 
!se bu ülken!n !ç hukukundan kaynaklanan nedenlerle çek!ncelerle 
!mza altına alınmı" olmasıdır.46 Konvans!yon özelde nükleer tes!slere b!r 
atıfta bulunmamakla beraber, s!ber ortamın bütünsel yapısı neden!yle, 
bu tes!sler! !lg!lend!ren r!skler!n önlenmes!ne yönel!k olarak gelecekte 
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yapılandırılab!lecek ve yapılandırılması "art olan, kapsayıcı uluslararası 
çerçeveye potansiyel katkısı neden!yle öneml!d!r. 

Uluslararası alanda b!r ba"ka g!r!"!m ABD Ba"kanı Barack Obama’nın 
2009’da Prag’da yaptı#ı konu"mayı !zleyerek toplanan “Nükleer Güvenl!k 
Z!rveler!” !d!r.47  %lki 2010 yılında Va"!ngton’da düzenlenen bu Z!rveler 
ba"langıçta temel olarak nükleer s!lahlar ve bunların yaygınla"ması 
!le !lg!l!yken, öneml! ölçüde Stuxnet saldırısının da etk!s!yle, 2012’de 
Seul’de düzenlenen !k!nc!s! nükleer tes!sler ba#lamında s!ber güvenl!#e 
atıfta bulunmaktadır. Bu ba#lamda Seul b!ld!rges! UAEK’!n belgeler!ne 
ve yakla"ımlarına atıfta bulunmakta ve devletler! uluslararası !"b!rl!#!n! 
gel!"t!rmeye yönel!k çaba harcamaya davet etmekle b!rl!kte, prat!kte “ulusal 
ve tes!s düzey!nde önlemler! gel!"t!r!p güçlend!r!lmeye”48 ça#ırmaktadır. 

Anla"ıldı#ı üzere, uluslararası çabaların henüz ba"langıç a"amasında olması 
neden!yle, nükleer tes!slere yönel!k s!ber saldırı r!sk!n!n de#erlend!rme, 
yönet!m ve önlenmes!nde ülkeler!n !"letme yönet!m! çerçevesinde ve 
tes!sler!n yapısına ba#lı olarak, yapacakları r!sk ve tehd!t anal!zler!n!n 
etk!nl!#! öne çıkmaktadır. UAEK bu çerçevede, “[Nükleer] tes!sler!n, 
faal ve sürekl! tehd!t de#erlend!rmes! yapmalarını” ve bunları düzenl! 
olarak !"letme ve yönet!m sev!yeler!ne raporlamalarını “hayat!” n!tel!kte 
bulmaktadır.49 Bu yapılırken aynı zamanda santral !"letmec!ler! ve 
resm! kurulu"lar arasında sorumluluk sahalarına !l!"k!n !" bölümü ve 
koord!nasyonun ortaya konması gerekmekted!r. Aynı zamanda tüm bu 
çabaların kapsamlı b!r ortak güvenl!k kültürünün olu"turulması öncel!#! 
gözet!lerek yapılandırılması gerekmekted!r.

Bu çerçevede r!sk yönet!m!, tasarım, gel!"t!rme, !"let!m ve bakım da dâh!l 
olmak üzere, s!stem!n ya"am döngüsünün her a"amasını !lg!lend!r!r. 
“B!lg!sayar güvenl!#! ba#lamında r!sk, b!r tehd!d!n, [b!lg!sayar ve 
enformasyon teknoloj!s! altyapısına dâh!l] b!r varlık (asset) ya da varlık 
kümesinin zafiyetlerini istismar etmesi ve bu "ekilde kuruma zarar vermesi 
anlamına gelmektedir.”50 Bu çerçevede r!sk de#erlend!rmes!, “zaf!yetler!n 
bel!rlenmes! ve bunların !st!smar ed!lmes! !ht!mal!n!n saptanması !ç!n” 
gerekl! olan kaynakların en etk!n b!ç!mde da#ılımı !le faal!yetler!n 
bel!rlenmes!nde yardımcı olur. B!r bütün olarak tehd!t ve zaf!yetler!n 
r!sk ba#lamında de#erlend!rmes!, b!lg!sayar s!stemler!ne yönel!k olarak 
düzenleneb!lecek saldırıları engellemek ya da sonuçlarını haf!fletmek !ç!n 
gereken kar"ı tedb!rler!n alınması !ç!n gereken zem!n! sa#lamaktadır.51
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ABD, kr!t!k altyapının s!ber güvenl!#!n!n sa#lanmasını ve r!sk yönet!m!n! 
ele alan genel “Çerçeve”y! $ubat 2013’te olu"turmaya ba"lamı"tır.52 
Türünün ilk örne#i olarak kabul edilebilecek bu belge, ABD Ba"kanı’nın 
“Kritik Altyapının Siber Güvenli#inin %yile"tirilmesi” (Improv!ng Cr!t!cal 
Infrastructure Cybersecur!ty) ba"lıklı Ba"kanlık Emr!ne uygun olarak 
hazırlanmı"tır. Söz konusu Ba"kanlık Emr!, “s!ber r!sklere yanıt vermek 
üzere s!yas!, t!car! ve teknoloj!k yakla"ımların tamamını kapsayan 
standart, yöntem, !zlek ve süreçler d!zges!”53 olu"turulması gere#!ne !"aret 
etmekted!r. Bu do#rultuda hazırlanan genel “Çerçeve” belges!, b!r ser! 
standart ve esasları bel!rlemekle b!rl!kte, r!sk yönet!m!n! sa#layacak türde 
“tek t!p b!r yakla"ım” (one-s!ze-f!ts-all approach) gel!"t!rmemekted!r. Ters!ne 
her b!r yapının, “kend!ne has r!sk, farklı tehd!t, zaf!yet ve r!sk toleransı” 
oldu#u uyarısı yapılmaktadır. Bu nedenle de !lg!l!lere koord!nasyon, 
bütünle"me ve b!lg! payla"ımında bulunma ça#rısı yapılmaktadır.54 

Tıpkı ABD g!b! UAEK de, r!sk yönet!m!ne verd!#! önem! "u noktalara 
d!kkat çekerek bel!rtm!"t!r:

“Gerekl! destek ve kayna#a dayalı olarak gel!"t!r!len b!r b!lg!sayar güvenl!k 
programı, tak!ben,  b!l!nen saldırgan prof!ller! ve saldırı senaryolarına 
dayalı muhtemel tehd!tler! anlamaya odaklanmalıdır. Muhtemel !lk 
adım, b!l!n!r saldırganların, bunların mot!vasyonlarının ve muhtemel 
hedefler!n!n l!stelend!#! b!r saldırgan prof!l matr!s!n!n hazırlanması 
olab!l!r. Bu saldırgan prof!l matr!s!, akla yatkın saldırı senaryolarının 
yaratılmasında kullanılab!l!r ve !zleyen alt bölümler de sürec!n daha 
ayrıntılı b!r b!ç!mde çalı"ılmasına yardımcı olacaktır. …Tehd!t sev!yeler!n! 
ve buna ba#lı olarak b!r güvenl!k duru"unu gel!"t!rmede yaygın b!ç!mde 
kullanılan en öneml! araç, tasarıma esas tehd!tt!r (des!gn bas!s threat-DBT). 
Tasarıma esas tehd!t, muhtemel hasımların (!ç ve/veya dı") n!tel!k ve 
özell!kler!ne da!r b!r beyandır. DBT, güven!l!r !st!hbar! b!lg!ye dayalıdır 
fakat car!, gerçek b!r tehd!de da!r b!r beyan olmayı hedeflemez.”55

Stuxnet örne#!n!n gayet açık b!r b!ç!mde gösterd!#! g!b!, n!yet!n 
bel!rs!zl!#! ve saldırı düzenlemek !ç!n gereken !mkân ve kab!l!yetler!n 
kolaylı#ı d!kkate alındı#ında, s!ber r!sklerle etk!n b!r b!ç!mde mücadele 
edeb!lmek kolay de#!ld!r. Bunun !ç!n nükleer tes!s !"letmec!ler!n!n 
“devlet destekl! kaynaklardan sa#lanan kullanılab!l!r !st!hbarata ve mal! 
kayna#a !ht!yaç[ları] bulunmaktadır.”56 Bu, bakımdan UAEK ve NRC’n!n 
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önerd!#! türde b!r s!ber emn!yet ve güvenl!k yapılanmasını sa#lamak !ç!n 
en etk!l! yakla"ımı DBT’n!n olu"turdu#u söyleneb!l!r. Esasen, nükleer 
altyapının f!z!k! ve k!net!k saldırılara kar"ı emn!yet!n! sa#lamaya yönel!k 
olarak yapılandırılan DBT, s!ber r!skler kar"ısında etk!n b!r korumanın 
sa#lanması !ç!n de uygun b!r "ablon sa#lamaktadır. Z!ra olası iç ve/veya 
dı" dü"manların karakter!st!k özell!kler!ne, öncel!kler!ne, operasyon 
b!ç!mler!ne ve potans!yeller!ne odaklıdır. Böylece, güvenl!k s!stem!n!n 
d!zaynına temel te"k!l eder, performans ölçümüne ve s!stem!n etk!nl!#!ne 
!l!"k!n "ablon ve kr!terler! bel!rleyerek tedb!rler ve !ht!yaçlar arasında ba# 
kurar. A"ırıya kaçılmasını önleyerek hem gereks!z mal!yetler!n önüne 
geçme !mkanı sunar hem de kurumların sorumluluk sınırlarını bel!rleyerek 
!"ley!"e açıklık get!r!r. Bu türde b!r yakla"ım, b!l!"!m s!stemler!n!n gel!"en 
ve dönü"en gerekler! ve yapısı !le eldek! !mkân ve kab!l!yetler! de d!kkate 
alarak, sürekl! güncellenmel!d!r. Bu, “nükleer tes!sler!n faal!yetler!n! 
destekleyen s!stem ve a#larının yapısı, standart b!lg!sayar s!stemler!n!n 
m!mar!s!, yapılandırması ya da !"let!m gerekler! !le uyumlu”57 olmasa da 
geçerl! b!r yakla"ımdır.
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Türk!ye’n!n !n"a etmey! hedefled!#! nükleer santraller, ülken!n enerj! 
pol!t!kasında ve elektr!k taleb!n! kar"ılamada oynayacakları hayat! rolün 
yanı sıra, nükleer teknoloj!ye sah!p olmanın yarataca#ı r!skler ve bu 
r!skler!n dayataca#ı gereks!n!mler neden!yle de öneml!d!rler. Bu ba#lamda 
Türk!ye, nükleer enerj!ye geç!"!n yarattı#ı b!r takım özel tehd!tlerle kar"ı 
kar"ıyadır. Ülken!n yen! olu"maya ba"layan s!ber ve nükleer güvenl!k 
anlayı"ını b!r “kültüre” dönü"türeb!lmes! !ç!n; özell!kle nükleer ve s!ber 
güvenl!k g!b! konulardak! farklı davranı" kalıpları, anlayı"ları, öncel!kler! 
ve yakla"ımlara sah!p uluslararası ortakları olan, Rusya, Fransa ve Japonya 
!le !"b!rl!#! !ç!nde hareket etmel!d!r. Taraflar arasında hâl!hazırda var 
olan farklılıkların g!der!lmemes! durumunda, çok karma"ık sorunlarla 
kar"ıla"ılaca#ı a"!kârdır. Bu nedenle Türk!ye, önceden ç!zd!#! b!r yol 
har!tası çerçeves!nde tarafların yakla"ımlarının koord!nasyonu ve 
uyumlula"tırılması sürec!nde etk!n b!r rol oynamalıdır.

Öte yandan Türk!ye’n!n durumu, nükleer hedefler!n! gerçekle"t!rmek 
!ç!n seçt!#! model neden!yle daha da karma"ık b!r halded!r. Nükleer 
santraller!n!n !k! tanes!, nükleer teknoloj!n!n do#rudan !thal! yoluyla !n"a 
ed!lecekt!r (henüz üçüncü santral konusunda kes!nle"m!" b!r detay yoktur). 
Bunlardan !lk! olan Akkuyu Nükleer Santral!, ‘yap-sah!p ol-!"let’ (bu!ld-
own-operate-BOO) f!nans model!ne uygun olarak !n"a ed!lecekt!r. Bu 
model, nükleer santral!n !n"ası konusunda ülke !çer!s!nde b!r ço#unlu#u 
tes!s!n f!z!k! emn!yet ve güvenl!#!ne odaklanmı" olan temel b!r takım 
ele"t!r!lere yol açmı"tır.58 Z!ra tes!s! !n"a edecek Rus yüklen!c! "!rket aynı 
zamanda tes!s!n ömrü boyunca sah!b! olacaktır; bu da Türk!ye’n!n tes!s!n 
!"let!lmes! konusunda söz hakkını c!dd! oranda kısıtlayacaktır.

Türk!ye nükleer enerj! üretme !ht!mal! olan b!r UAEK üyes! oldu#u !ç!n, 
kurumun genel yakla"ımını ben!msemel! ve uygulamalıdır. %lk nükleer 
enerj! santral!n!n ‘yap-sah!p ol-!"let’ model!yle yapılacak olması neden!yle, 
ülken!n UAEK düzenlemeler!ne uyumu yalnızca tes!s!n !"let!m usuller! 
ve yasal düzenlemeler konularıyla sınırlı olmamalıdır. Türk!ye bunun 
da ötes!nde, ülken!n bütün nükleer payda"larının UAEK standart ve 
esaslarına bütünüyle uyumlu ve ba#lı "ek!lde !"lemes! !ç!n el!nden gelen! 
yapmalıdır
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11 Eylül’de Dünya T!caret Merkez!’ne düzenlenen saldırılar, ulusal 
kr!t!k altyapıyı hedefleyecek saldırıların muhtemel etk!ler! konusundak! 
end!"eler! gündeme get!rm!"t!r. El-Ka!de üyes! terör!stler!n saldırı 
önces!nde s!ber !let!"!m araçlarını kullanarak d!j!tal planlama yaptıkları 
b!lg!s! s!ber uzayın devletler !le as!metr!k güçler arasında yen! b!r mücadele 
alanı olaca#ı yönündek! genel kaygıları arttırmı"tır.

S!ber uzayda zaman ve alan f!z!k! dünyada oldu#u g!b! s!metr!k de#!llerd!r. 
Bu durum aktörlere f!z!k! dünyanın çok ötesinde stratejik asimetriler 
yaratma !mkânı sa#lamaktadır. S!metr!k b!r dünyada ya"anan çatı"mada, 
rak!pler b!rb!rler!n! görür ve b!r! d!#er!n!n bel!rl! b!r zaman ve alandak! 
hareketler!n! !zleyeb!l!rler. Oysa b!r s!ber saldırı söz konusu oldu#unda 
kurban, saldırganın k!ml!#!, yer! ve gerçek amacı konusunda kolay kolay 
kes!n b!r b!lg!ye sah!p olamaz. Hackerler!n mesa! algısı olmayab!l!r 
ve kurbanlarının mesa! saatler!n! de h!ç önemsemezler. Kısacası s!ber 
tehd!tler!n as!metr!k ve esnek do#ası, ço#unlukla, s!metr!k olarak 
tasarlanmı" olan devlet, kamu kurum ve kurulu"ları !l!"k!ler!n!, bunların 
hâk!m h!yerar"! ve kültürler!n!, nükleer enerj! santraller! ve kr!t!k altyapı 
unsurları ba#lamında, genellikle, birer dezavantaja dönü"türmektedir. 

Günümüzün d!j!tal dünyasında ba#lantı ve a#ların tamamını kontrol 
etmek ve korumak neredeyse beyhude b!r g!r!"!m olarak görünmekted!r. 
Bu konuda en gel!"m!" düzenlemelere sah!p ülkelerde dah!, nükleer enerj! 
santraller!n!n sah!pler! ve !"letmec!ler! özell!kle raporlama ve kamuoyu !le 
b!lg! payla"ımı konularında yeters!z yasal düzenlemelerle tanımlanan b!r 
ortamda faal!yet göstermekted!rler. Bu durum, en !y! uygulamalar olarak 
n!telenen, !lg!l! olay ve gel!"meler!n b!lg!s!n!n toplanması, payla"ılması ve 
anal!z!ne dayalı b!ç!mde endüstr!yel standartların gel!"t!r!lmes! konusunu 
da karma"ık b!r hale sokmaktadır.59 %ran’ın Natanz’dak! tes!sler!ne, %sra!l 
ve ABD tarafından düzenlend!#! !dd!a ed!len saldırı,60 devletler!n s!ber 
saldırılarla hasımlarına zarar vermek !ç!n kr!t!k altyapıları hedef almasına 
kuvvetl! b!r örnek te"k!l etmekted!r. Bu gerçekl!k, sektörün nükleer tes!sler! 
koruması konusunu daha da karma"ıkla"tırmı", mevcut r!sk! daha bel!rg!n 
kılmı"tır.

S!ber güvenl!k alanı, hem kamu hem de özel sektörü !lg!lend!ren r!sk 
ve tehd!tler!n söz konusu oldu#u, yen! ortaya çıkmı" b!r alandır. S!ber 
güvenl!k konusunda sadece 2012 yılında yakla"ık 15 m!lyar dolar 
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harcamı" olan61 ve bu konunun önem!n! en fazla ben!msem!" ülke 
olarak kabul edeb!lece#!m!z ABD’de b!le devletle !" yapan yüklen!c!ler!n, 
“ABD hükümet!n!n s!v!l h!zmetler!n!” sa#lamaya !mkân verecek b!r tür 
tem!z belges!n! almalarını mümkün kılan Federal R!sk ve Yetk!lend!rme 
Yönet!m! Programı (Federal R!sk and Author!zat!on Management Program-
FedRAMP), ba"lıklı b!r sert!f!ka programı !lk defa 2013’te uygulamaya 
sokulab!lm!"t!r.62 Açıkça söylemek gerekirse, deneyim, bilgi, model 
ve standartların küresel düzeyde bu derece sınırlı; soru ve sorunların 
cevaplardan daha fazla sayıda oldu#u bir alanda, bili"im teknolojileri 
ba#lamında ikincil bir çevre ülkesi olarak nitelenebilecek olan ve kritik 
altyapısı ile bili"im teknolojilerinin güvenli#ini sa#layacak düzenleme, 
çerçeve ve kurumları geli"tirmeye çalı"an Türkiye bakımından ciddi 
zorluklar ortaya çıkması beklenilirdir. Öte yandan, Türkiye’nin nükleer 
altyapısı ve güvenl!k yakla"ımı henüz ‘ç!z!m tahtası” a"amasından 
uygulama a"amasına geçmekted!r. Uluslararası planda en !y! örnekler! 
ve tecrübey! ön sıradan tak!p ederek kend! model ve düzenlemeler!n! 
olu"turacak b!r Türk!ye, nükleer güvenl!k kültürünü yapılandırmak 
noktasında sah!p oldu#u konumu b!r avantaja da çev!reb!lecekt!r. Bu 
ba#lamda bürokras!n!n b!lg! payla"maya yönel!k, "effaf ve hesap vereb!l!rl!k 
odaklı b!r yakla"ımı ben!msemes! ve nükleer santral !"letmec!ler!n! de bu 
yönde davranmaya yöneltmes! hayat! önemde görünmekted!r.
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