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S!ber güvenl!k, nükleer enerj! santraller!n!n güvenl!k s!stem!n!n 
vazgeç!lemez b!r unsurudur. S!ber güvenl!k kültürünün öncel!kl! b!r konu 
ba"lı#ına dönü"mes!n!n görece yen! b!r gündem konusu oldu#u akla 
get!r!ld!#!nde, b!rçok nükleer enerj! tes!s!n!n herhang! b!r s!ber saldırı 
end!"es! ta"ınmadan tasarlandı#ı söyleneb!l!r.

Internet, ABD Savunma Bakanlı#ının parlak b!r bulu"u olarak Gel!"m!" 
Ara"tırma Projeler! Da!res! A#ı’nın (ARPANET) s!v!lle"t!r!lmes!yle 
b!rl!kte ana gündem maddes! hal!ne gelm!"t!r. 1990’lı yılların ba"ında 
telefon hatları üzer!nden ba#lantı kuran modemlerle ba"layan sınırlı 
!nternet er!"!m!, 21. yüzyılın ba"ına gelindi#inde h!per ba#lantı sev!yes!ne 
ula"mı"tır. K!"!sel b!lg!sayarlar, mob!l telefonlar ve d!j!tal algılayıcılar a# 
kapas!tes!n!n artması ve dünyanın günümüzdek! düzen!n!n kurulmasıyla 
net!celenm!"t!r. Bu yen! araçlar aynı zamanda b!lg! üret!m ve depolama 
kapas!teler!n!n de artmasını sa#lamı"tır.

B!lg!n!n d!j!tal hale gelmes! ve b!lg! yönet!m s!stemler!n!n yaygın kullanımı 
!se dünyayı yen! b!r ça#a ta"ımı"tır. Bu s!stemler!n kullanımının kolaylı#ı 
ve etk!nl!#! yönet!c!ler!n toplumları daha rahat kontrol edeb!lmeler! 
ve daha !y! yönet!m becer!ler! gel!"t!rmeler!n! sa#lamı"tır. Bu türde b!r 
kazancın elbette mal!yetler! de olmu"tur. Altyapının d!j!tal hale gelmes!, bu 
s!stemler! s!ber tehl!ke ve h!br!t saldırı tehd!tler!ne kar"ı daha açık ve hassas 
b!r konuma ta"ımı"tır. 

Bu çalı"ma nükleer güç santraller!n!n s!ber güvenl!#! konusuna ı"ık 
tutmayı ve bu çerçevede karar alıcılara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 
Türk!ye’de !n"ası planlanan nükleer enerj! santraller!, enerj! altyapısı 
altında, b!rer kr!t!k altyapı tes!s! olarak kabul ed!lmekted!rler. Fakat her b!r 
nükleer tes!s!n kend!ne has ve farklı tehd!t ve hassas!yetler! bulunmaktadır 
ve bunların esnek-dayanıklılı#ının (res!l!ence) sa#lanması !ç!n özel 
yöntemlere ba"vurmak gerekmekted!r. Türk!ye’n!n gelecek nükleer enerj! 
santraller!n!n elektr!k "ebekes!ne ba#lantılarındak! hassas!yetler!, bu a#a 
ba#lı olan d!#er enerj! "ebekeler! açısından da b!r tehd!t arz etmekted!r.   

$"letime girecek olan ilk nükleer santral, gelecekte di#er santrallerde de her 
seviyede ortaya çıkabilecek her türlü uyum sorunlarının anla"ılabilmesi ve 
a"ılabilmesi açısından bir örnek te"kil edecekt!r. $lg!l! yasa ve düzenlemeler!n 
hazırlanması, b!l!"!m s!stemler!n!n uyumlulu#u ve payda"lar arasında 
!let!"!m!n devamlılı#ını sa#larken, etk!n b!r nükleer emn!yet kültürünün 
gel!"t!r!lmes!ne de yardımcı olacaktır. Nükleer enerji tesislerinin korunması, 



nükleer emniyet, siber güvenlik, fiziki emn!yet, ula"tırma ve depolama 
güvenl!#!n! de !çeren nükleer güvenl!k kültürünün olu"turulmasına ba#lıdır. 
Nükleer emn!yet kültürünün yönet!m! ve ba"arısı !se farklı sev!yelerdek! 
b!r!mler!n farklıla"an sorumlulukları yüklenmes! !le ba#lantılıdır:

8OXVODUDUDVÖ�7RSOXP�

· Gerekl! düzenlemeler! yapmak ve uluslararası b!r uyarı s!stem! 
olu"turmak amacıyla devletler arasında koord!nasyonu sa#lamak.

'HYOHWOHU�

· Sorumlulukları da#ıtmak amacıyla genel koruma hedefler!n! bel!rlemek,
· Nükleer güvenl!k (safety) ve emn!yet (secur!ty) !le !lg!l! b!lg!y! korumak,
· $lg!l! b!r!mler! denetlemek ve bunların düzenlemelerle uyumunu !ncelemek.

.XUXOXŔODU�

· Nükleer enerj! santral!n!n korunması !ç!n gereken emn!yet pol!t!kalarını 
uygulamak. Örne#!n:
· Tehd!t sev!yes!n!n bel!rlenmes!,  
· F!z!k! emn!yet s!stemler!n!n tasarlanması, 
· B!reysel s!stemler!n emn!yet öncel!kler!n!n tanımlanması,
· Hassas b!lg!n!n korunması, 
· Raporlama, 
· Kayıt tutma ve loglama (logg!ng),
· Kötü n!yetl! g!r!"!mler!n saptanması ve bunlara yanıt ver!lmes! !le !lg!l! 

tedb!rler! bel!rlemek. 
· Tes!s !ç!ndek! b!r!mler!n her b!r!n!n, emn!yet ve d!#er ara yüzler de dâh!l 

olmak üzere, görev, sorumluluk ve denet!mler!n! sa#layacak yapıların 
olu"turulması.

· Ver!len sorumlulukların yer!ne get!r!lmes!n! sa#layacak yeterl! f!nansal, 
tekn!k, e#!tsel ve !nsan kayna#ının sa#lanması ve kontrolü.

· Devam eden süreçler!, gerekl! düzenleme ve düzeltmeler! yapmak 
amacıyla sürekl! gözden geç!rmek. 

1�NOHHU�*�o�7HVLVOHULQLQ�<|QHWLFLOHUL�

· Sorumlulukları bel!rlemek, 
· En !y! uygulamaları tanımlamak ve kontrol etmek,
· Personel!n e#!t!m! yapmak, 
· Personel! güvenl!k uygulamaları konusunda mot!ve etmek ve operasyon 

sırasında kar"ıla"ılan anormal durumları rapor etmeler!n! sa#lamaya 
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te"v!k etmek. 
· Gerekl! süreçler! denetlemek ve gözden geç!rmek.

3HUVRQHO�

· B!lg! güvenl!#!n! amaçlayan katı ve sa#duyulu b!r yakla"ım gel!"t!rmek,
· $ht!yatlı davranmak,
· Beklen!lmeyen ya da ac!l herhang! b!r durum kar"ısında hazırlıklı olma 

süres!n! kısaltmak.

Bu farklı sev!yedek! unsurlar arasında yukarıdak! çerçeveye uygun b!r 
görev da#ılımı olsa da, “hızla gel!"en teknoloj!k yen!l!kler!n ortaya 
çıkarttı#ı ve toplumsal tepk!ler!n !vme kazandırdı#ı gerçek bel!rs!zl!kler, 
tamamen yen! b!r küresel r!sk alanı yaratmaktadır. Tüm bu yen! bel!rs!z 
r!sk teknoloj!ler!n!n muhtemel son ürünler!yle aramız b!l!nmezl!kler 
okyanusuyla ayrılmı" durumdadır.”1

Stuxnet, kr!t!k altyapının !"let!lmes!nde kullanılan b!lg!sayar s!stemler!ne 
yönel!k saldırıların en son ve öneml! a"amasıdır. SCADA s!stemler!n!n 
do#rudan $nternete ba#lantılarının olmaması veya ba"ka b!r dey!"le  b!r hava 
bo"lu#u (a!r gap) tarafından korundukları !ç!n saldırılara kar"ı dayanıklı 
olduklarına da!r !nanı"ı tamamen ters!ne çev!rm!"t!r.2 Nükleer tesislerin siber 
güvenli#i konusu, özellikle Stuxnet saldırısı sonrasında, nükleer emniyetin 
devamlılı#ının sa#lanabilmesi adına hayati bir konu halini almı"tır. F!z!k! 
altyapıyı  !nternet ba#lantısından koparmı" olmanın tek ba"ına b!r çözüm 
olamayaca#ı anla"ılmı"tır.3 Teknoloj! !le !nsan gücü arasındak! !l!"k!ler!n 
do#ası de#!"m!"t!r. Bu saptama nükleer santrallerde çalı"anlar açısından da 
geçerl!d!r. Artık nükleer tes!s çalı"anlarının da akıllı telefonlar ve tabletler 
vasıtasıyla Internete er!"!mler! oldukları kabul ed!lm!"t!r.4 

Sosyal medyada görünür olmak her geçen gün b!raz daha yükselen 
b!r de#er hal!n! almı"tır. Bu hal!yle akıllı c!hazlar b!rçok !nsan !ç!n 
sosyalle"memen!n ana aracına dönü"mü"tür. $nsanlar !nternete ba#lanmak 
ve çevr!m!ç! kalab!lmek !ç!n farklı yöntemler! denemekted!rler. Fakat 
sosyalle"mey! sa#layan bu araçlar, ba"ta kr!t!k altyapı unsurları olmak 
üzere, yüksek güvenlikli alanların siber güvenli#i önündeki öncelikli 
tehditler halini almı"lardır. Tam da bu nedenle nükleer enerj! santral! 
çalı"anlarının elektron!k akıllı araçlarını dolaplarında k!l!tl! halde 
bırakmalarını beklemek çok zor b!r öngörü olarak kar"ımızda durmaktadır. 

Kısacası, s!ber ve h!br!t tehd!tler, dünyanın de#!"en s!yas! ve ekonom!k 
ko"ullarıyla b!rl!kte geometr!k b!ç!mde artmaktadır. S!ber r!sk 
hesaplamaları zaf!yetler (vulnerab!l!ty), varlıklar (asset) ve s!ber tehd!t 
tahm!nler!ne dayanmaktadır. 
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B!r nükleer santral!n tasarımı, tehd!t de#erlend!rmes! !le b!rl!kte 
yapılmaktadır. Ba"ka b!r dey!"le, tehd!t algısı santral!n tasarım özell!kler!n! 
yakından etk!lemekted!r. Bu !l!"k!y! ortaya koyan çalı"ma Tasarıma Esas 
Tehd!t (Des!gn Bas!s Threat - DBT) olarak adlandırılmaktadır5. DBT, b!r 
devlet!n car! tehd!t de#erlend!rmes!ne dayanmaktadır.  Nükleer enerj! 
tes!sler!n!n korunması konusunda son dönemlerde yapılan tartı"malar, 
s!ber DBT’n!n nükleer enerj! santral!n!n güvenli#inin ayrılmaz bir 
parçası oldu#unu göstermektedir. $"letmeciler, nükleer enerji santral!n!n 
tasarımını, s!ber DBT’ye ek olarak sınırlı b!r bütçeyle güvenl!#!n! devamlı 
kılacak b!ç!mde yapmak durumundadırlar. Bunun yanı sıra !"letmec!ler!n 
nükleer enerj! santral!n!n dayanıklılık ve !"levsell!#! arasındak! !l!"k!ye 
de karar vermeler! gerekmekted!r.  B!r nükleer enerj! santral!n!n 
tasarımı a"amasında yapılacak b!r hata, s!ber ve f!z!k! kırılganlı#a yol 
açab!lmekted!r.

�����'RQDQÖP

Nükleer enerj! santral!n!n tasarımı a"amasında yapılan terc!hler, bu 
tes!slerde kullanılacak donanımı da bel!rlemekted!r. Zamanla, ortaya çıkan 
yeni ihtiyaçlar ve de#i"en güvenlik ortamı eski b!l!"!m altyapısının cevap 
veremeyece#! b!r takım yen! sorunların ortaya çıkmasına ve daha önceden 
dü"ünülüp hesaplanmamı" yen! b!r takım zaf!yetlere yol açmaktadır. 
Stuxnet (ayrıca dragonfly, HAVEX, and black energy) en küçük elektronik 
donanım unsurları ile geride çalı"an kod ve sürücülerin dahi, nükleer 
tesislerin güvenli#i açısından ne düzeyde önemli olabildi#ini kanıtlamı"tır.6  

$yi tasarlanmı" bir sistemin kurulması nükleer güvenl!k ve emn!yet!n 
sa#lanmasının sadece !lk adımını olu"turmaktadır. B!r nükleer enerj! 
santralının herhang! b!r temel aksama !le kar"ıla"ılmadan çalı"maya devam 
etmes! ve bu ba#lamda tes!s!n emn!yet ve güvenl!#!n!n sa#lanması !ç!n 
donanım sa#layıcıları da öneml! b!r rol oynamaktadırlar. B!r Rus haber 
kayna#ı 2013 yılında, b!r tekn!syen!n Ç!n’den !thal ed!len ütünün "arj 
c!hazında b!r “spy ch!p” buldu#unu !dd!a etm!"t!r. Bu m!n!k elektron!k 
devreler, asıl elektron!k araçlara eklenerek 200 metrel!k yarıçapa sah!p 
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b!r alanda korumasız kablosuz a# kullanarak, b!lg!sayara ba#lanmakta 
ve v!rüs bula"tırmaktır.7 Bu bas!t örnek dah! b!ze nükleer emn!yet ve 
güvenl!#!n, DBT’ye oldu#u kadar, güven!l!r sa#layıcılarla !" yapmaya da 
ba#lı oldu#unu göstermekted!r. Nükleer santraller!n yedek parçalarını 
güven!l!r b!r sa#layıcıdan almaları gerekmekted!r. Her b!r yedek parça !ç!n, 
bu parçanın nükleer enerj! santral!nde kullanılan donanıma uyumlu olup 
olmadı#ını denetleyecek b!r do#rulama sürec! olmalıdır.

Nükleer enerj! santraller! yıllarca faaliyet gösterd!kler! !ç!n, tes!s!n 
!"letmec!ler! s!stem!n aksamadan çalı"masını sa#lamakla ve tes!s!n ve 
donanımların esk!yerek kırılganlı#a yol açmasının önüne geçecek uzun 
ömürlü !"let!m stratej!ler!n! gel!"t!rmekle yükümlüdürler.

Hackerların ve Advanced Pers!stent Threats ($leri Düzey Kalıcı Tehdit-
APT) saldırganlarının ço#unlu#unun !ht!yaç duydukları b!lg!y! çöp 
kutularından elde ett!kler! gerçe#! akılda tutularak, nükleer enerj! 
tes!sler!n!n nükleer atıkların yanısıra geleneksel atık yönetimi sistemlerine 
yönelik özel güvenlik önlemleri geli"tirmeler! "arttır. Hackerların 
donanımlarını ve özel b!lg! sev!yeler!n! gel!"t!rmek ve saldırı planlamak 
amacıyla nükleer tes!sler tarafından ger! dönü"üme ver!len ya da açık 
artırmayla satılan donanımları satın aldıkları örnekler bulunmaktadır.  
Bunun önüne geç!lmes! !ç!n her b!r nükleer enerj! santral!n!n, radyoakt!f 
olmayan malzemen!n elden çıkartılmasını sa#layacak, !y! organ!ze ed!lm!" 
b!r atık yönet!m! s!stem! kurması gerekmekted!r. $"letmec!ler, nükleer 
enerj! tes!sler!n!n donanım yedek parçalarının kötücül yazılıma (malware) 
kar"ı kontrolüne yardımcı olacak !"letme ya"am sürec! yönet!m!n! 
(life cycle management programs) kurmalıdırlar. Bu türde !mkân ve 
kab!l!yetler!n gel!"t!r!lmemes!, nükleer enerj! santraller!n!n faal!yetler!n!n 
durması anlamına gelmekted!r.

�����<D]ÖOÖP

Yüklenecek yazılımın güvenl! olup olmadı#ının kontrolünü yapmaktan 
nükleer tes!s!n b!lg!sayar güvenl!#! uzmanları sorumludur. Kırılganlık 
l!stes!n!n en üstünde “Zero-day explo!ts”8 ve özel !let!"!m protokoller!9 
(spec!al commun!cat!on protocols) yer almaktadır. Gel!"m!"/tecrübel! 
saldırganlar, yüksek düzeyl! güvenl!#e sah!p nükleer tes!slere, daha dü"ük 
sev!yede b!r d!rençle kar"ıla"mak amacıyla az b!l!nen zaf!yetler! kullanarak 
saldırmayı terc!h etmekted!rler. Nükleer tes!sler!n b!lg! !"lem merkezler!, 
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zaman zaman s!stemler!ne entegre ed!lecek yen! kod yazılmasını talep 
etmekted!rler. Güvenl!k ve emniyet !ht!yaçlarını d!kkate almadan, 
fonks!yonel amaçlarla hızlıca yazılmı" olan bu kodlar nükleer tes!s! r!sk 
altında bırakab!lmekte, ve bu nedenle kodların ana s!steme yüklenmeden 
önce mutlaka b!r uzmanlar grubu tarafından düzenl! b!ç!mde test ed!lmes! 
gerekmekted!r.

B!r d!#er yazılım güvenl!#! sorunu de varsayılan (default) güvenl!k 
ayarlarının kullanılmasıdır. B!lg! !"lem merkezler! yazılımlar !ç!n genell!kle 
varsayılan güvenl!k ayarlarına güvenmekted!rler. Fakat bu ayarların büyük 
b!r ço#unlu#u ortalama s!stemlere göre tasarlanmı", dolayısıyla nükleer 
tes!sler g!b! özel gel!"k!n s!stemler!n !ht!yaçlarını kar"ılayamamaktadırlar. 
Her b!r nükleer tes!s!n kend!ne has özell!kler! olması neden!yle mühend!s 
ve b!l!"!m uzmanlarının tes!s!n !ht!yaçlarını ve özel ko"ullarını d!kkate alan 
yazılımları (güvenl!k duvarı, !hlaller! saptama s!stemler!-IDS ve emn!yete 
!l!"k!n programlar g!b!) kurmaları gerekmekted!r.

Nükleer tes!sler!n s!ber güvenl!#!n! yüklen!c! f!rmalara devretmek de 
potans!yel b!r takım r!skler ta"ımaktadır. End!"eye yol açab!lecek !lk 
ba"lık entegrasyondur. B!l!"!m "!rketler! her ne kadar yazılımlarının 
uyumlu ve güven!l!r oldu#unu savunsalar da, bu yazılımların tes!s!n 
s!stem!ne yüklenmes! sırasında beklen!lmeyen b!r takım sorunlar !le 
kar"ıla"ab!l!n!lmekted!r. Yüklen!c! f!rmaların sürece müdah!l olmasıyla 
çıkab!lecek !k!nc! sorun, yüklen!c! "!rket!n yükleme sırasında tekn!k 
b!lg!y! tes!s!n !"letmec!ler!yle payla"mamasıdır. Yüklen!c! f!rmaların büyük 
b!r ço#unlu#u p!yasadak! görecel! avantajlı konumlarını koruyab!lmek 
amacıyla deneme sürec!nde kod ve programlarıyla !lg!l! h!ç b!r b!lg!y! 
payla"mamaktadırlar. Bu süreçte herhang! b!r gözet!m mekan!zması 
olmaması neden!yle de bu g!zl! kodlar, nükleer tesisin güvenli#ine yönelik 
beklenilmeyen bir takım zafiyetler yaratabilmektedirler. Bu nedenle 
düzenley!c!ler!n, tes!sler!n saldırılara kar"ı güvenl!kler!n!n sa#lanab!lmes! 
amacıyla, !"letmec!ler!n s!ber ürünler!n test a"amalarını büyük b!r d!kkatle 
yürütmeler!n! sa#layacak süreçler! planlayarak yürütmeler!n! sa#lamaları 
"!ddetle tavs!ye ed!lmekted!r. 

Yüklen!c!lerden kaynaklanan potans!yel r!sk faktörler!nden b!r d!#er! bu 
"!rketler!n çalı"anlarının bakım ve onarım g!b! görevlerle sa#layıcı odalarına 
(server rooms) er!"!mler!n!n olmasıdır. Bu nedenle f!z!k! ve s!ber güvenl!k 
b!r!mler!n!n yüklen!c! f!rma çalı"anlarının tes!s! !ç!nde bulundukları 
ve yükleme yaptıkları zamanlarda onlara e"l!k etmeler!n!n sa#lanması 
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gerekmekted!r. Böylece, tes!s!n b!lg! ve yazılım bütünlü#ü daha etk!n b!r 
"ek!lde güvenl!k altına alınacaktır. Düzenley!c!ler ve b!lg! teknoloj!ler! 
b!r!mler! !"letmec!lerden ayrıca s!stem!n güncellemes!nde kullanılan yama 
yönet!m s!stemler!n!n kontrolünü de düzenley!c!ye vermeler!n! talep 
etmel!d!rler. 

Nükleer tes!sler!n büyük b!r ço#unlu#unda stat!k kodlu kötücül yazılımları 
yakalamak amacıyla programlanmı" ant!-v!rüs programları bulunmaktadır. 
Ant!-v!rüs programları bu kötücül yazılımları, stat!k kodlar b!r tür örüntü 
olu"turdukları !ç!n kolaylıkla tanımakta ve tanımlamaktadırlar. Fakat 
kend! kend!s!n! yen!leyen (self-mod!fy!ng) kötücül yazılımlar davranı" 
de#!"!kl!kler!nde bulunarak ya da kod g!zleme tekn!kler!yle d!nam!k ant!-
v!rüs programlarını ba"arısızlı#a u#ratab!ld!kler! !ç!n IT b!r!mler! !ç!n 
artan b!r tehd!t hal!ne gelmekted!rler. Bu kötücül yazılımlar, yazılımın 
farklı düzeyler!ne uyum göstererek gel!"mekte ve b!lg!sayarlara v!rüs 
bula"tırmaktadırlar. Ant!-v!rüs programları, kodlama yapılarındak! hızlı 
ve sürekl! de#!"!kl!kler neden!yle bu çok b!ç!ml! kötücül yazılımları 
(polymorph!c malwares) saptamada zorlanmaktadırlar. Günümüzde bu 
kötücül yazılım kodlamasının en üst sev!yes! evr!msel programlamadır 
(evolut!onary programm!ng)10. Evr!msel programlama, programcının 
hedefler!ne h!zmet eden ve en uygun de#!"ken ve dayanıklı kodları 
bulmayı amaçlayan evr!msel s!mülasyon metoduna ver!len addır.11

������ĪQVDQ�6HUPD\HVL

Ek!pman, donanım ve yazılımlar ancak onları kullanan !nsanlar kadar 
zek!d!rler. Nükleer enerj! santraller!nde, ba"ta nükleer hırsızlık olmak 
üzere, içeriden kaynaklanan tehditler öncelikli zafiyetler arasında kabul 
edilmektedir. Güvenlik ortamı açısından insan kayna#ı konusu, genel 
olarak, ahlaki de#er yargılarının en güvenilir bireylerin davranı"larını dahi 
etkilemesi ihtimali dikkate alındı#ında, en sorunlu ba"lıklardan biri olarak 
gözükmektedir.12 Benzer b!ç!mde, s!ber güvenl!k açısından !nsan kayna#ı 
tehd!d! de personel!n s!ber saldırılara suç orta#ı olmaları, ya da dı"arıdan 
unsurların çalı"anları b!l!"!m s!stemler!n! kırmak !ç!n kullanab!lmeler! b!rer 
tehd!t olarak kabul ed!lmekted!r.13 B!l!"!m s!stemler!n!n !hlal! konusunda 
Uluslararası Atom Enerj!s! Kurumu (UAEK) tarafından rapor ed!lm!" 
çok az sayıda belge bulunmakla b!rl!kte, s!ber güvenl!k l!teratüründe 
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s!stemlere yönelik içeriden kaynaklanan tehd!tlere da!r gen!" b!r l!teratür 
bulunmaktadır. 14

Kasıtsız kötüye kullanım da nükleer enerj! santraller!n!n çalı"masına 
olumsuz etk! edeb!lmekted!r. Santral yönet!m! genelde çalı"anlara 
odaklanmı" olmakla b!rl!kte yüklen!c!ler ve tes!se dı"arıdan gelen d!#er 
çalı"anlar da r!sk yaratab!lmekted!rler. Stuxnet örne#! b!ze “zorlu hedeflere 
sızmak !ç!n kullanılab!lecek b!r takım ana yoları !"aret etmes! neden!yle, 
muhtemel saldırganların varlı#ına !"aret eden kullanı"lı b!r yol har!tası” 
sa#lamaktadır.15 Saldırganlar, s!stemdek! 15 ayrı güvenl!k duvarı, üç b!lg! 
d!yodu ve sızıntı saptama s!stemler!n! a"arak do#rudan b!r sızma eylem! 
gerçekle"t!rmek yer!ne nükleer enerj! santral!n!n merkez!ne er!"!m yetk!s!ne 
sah!p yumu"ak hedeflere sızmak g!b! daha dolaylı yolları kullanmayı terc!h 
etmi"lerdir.16 Düzenleyiciler bu nedenle sadece i"letmeci ve çalı"anların 
de#il, yüklenicilerin de geçmi"lerini titizlikle ve sistematik bir biçimde 
kontrol etmelidirler. 

Nükleer güç santral!n!n s!ber güvenl!#! a"a#ıdak! "u dört noktaya 
odaklanmaktadır:17 

· Yetkisiz bilgi ula"ımı (gizlili#in kaybı)
- Kötü niyetli ya da farkında olmayan çalı"anlar; 
- Saldırganların dikkatsiz çalı"anların ihmalkarlıklarını kullanarak kimlik 

hırsızlı#ı yoluyla bilgiye ula"maları; 

· Yazılım ve donanımın engellenmesi ve bilgi de#i"ikli#ine gitme 
(bütünlü#ün kaybı)
- Bilgiye zarar veren, açı#a çıkartan ya da ele geçiren virüs, solucan ve 

Truva Atları;
- Saldırganların uzak sistemleri çalıp, bu sayede bilgiye eri"im sa#laması;

· Bilgi iletim hatlarının bloke edilmesi ve/veya sistemin kapatılması 
(mevcudiyetin kaybı)
- Yangın, su baskını ve deprem gibi felaketlerin elektrik kesintilerine ya 

da araç ve donanımın kaybına yol açması; 

· Bilgi ileti"im sistemleri ya da bilgisayarlara yetkisiz eri"im/sızma 
(güvenilirli#in kaybı)
- Bilgisayarları çalabilen ya da sa#layıcı odalarına, dosya dolaplarına veya 

ofislere eri"im sa#layan saldırganlar; 
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- Ele geçirdikleri sistemleri kamuya açık a#larda açık edebilen veya 
uzaktan sistemlerin hareketlerini kontrol ya da takip edebilen 
saldırganlar.

Hâlihazırda saldırı pozisyonunda bulunmak savunma yapmaktan daha 
avantajlı gibi gözükse de, s!ber alanın kurallarının henüz tam anlamıyla 
bel!rlenmed!#! söylenmel!d!r. S!ber alanda hem savunma hem de saldırı 
!mkân ve kab!l!yetler! sürekl! b!ç!mde gel!"mekted!rler. Düzenley!c! 
ve !"letmec!ler, s!ber güvenl!#!n daha b!lg!sayar ve s!stemler!n açma 
dü#mes!ne basılmadan önce ba"ladı#ını akıllarında tutmalıdırlar. Bu 
ba#lamda, nükleer emniyet ve güvenlik kâ#ıt üzerinde sa#lanması 
kolaydır. Sahadak! unsurlar arasında etk!n !let!"!m kanallarının kurulması 
ve bunların uyum !ç!nde çalı"masının sa#lanması zorlu b!r mücadeley! 
gerekt!rmekted!r. 
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Nükleer enerj! tes!sler!nde SCADA ve endüstr!yel kontrol s!stemler!n!n 
kullanılıyor olması, s!ber güvenl!k olaylarını ve b!lg!sayar sorunlarını 
ara"tırmacıların d!kkat!ne ta"ımaktadır. Nükleer enerj! tes!sler!n!n yanı 
sıra, bu kategor!dek! her türlü b!lg! yüksek hassas!yet düzey!nded!r. 
Nükleer enerj! santral!yle !lg!l! b!lg!ler!n yüklü oldu#u platformlara yönel!k 
olarak düzenlenm!" saldırı örnekler! bulunmaktadır.18 A"a#ıda örnek olay 
olarak anlatılan 7 siber olay, bizlere siber aksaklık ve saldırının boyutları ve 
ciddiyeti hakkında bir fikir verecektir.

�����6ODPPHU�6ROXFDQÖ�YH�'DYLG�%HVVH�
1�NOHHU�(QHUML�6DQWUDOÖ

Slammer solucanı, son kullanıcı b!lg!sayarına bula"mak (!nfect) amacıyla 
yazılan b!r solucan olmadı#ı !ç!n, t!p!k b!r kötücül yazılım olarak 
kabul ed!lemez. Slammer solucanı, M!crosoft SQL sa#layıcılarını ve 
M!crosoft Data Eng!ne (MSDE) 2000’le çalı"an b!lg!sayarları etk!lemey! 
amaçlamaktadır. Solucan, b!lg!sayarın hard d!sk!ne yerle"!p herhang! b!r 
dosyaya v!rüs bula"tırmadı#ı !ç!n tekn!k elemanlar solucanı tem!zlemek 
!ç!n bas!tçe s!stem! yen!den ba"latmaktadırlar. Solucanın esas rolü a#ın 
yükünü artırmak ve bu sayede “buffer overflow” olarak adlandırılan b!r 
hataya yol açarak SQL sa#layıcıları kullanıcılarına görünmez kılmaktır. 24 
Ocak 2003’te ABD’de bu "ek!lde solucanın bula"tırılmı" oldu#u b!lg!sayar 
sayısı en üst sev!yeye ula"mı"tır.19 Bu b!lg!sayarlar arasında, Oh!o’dak! 
Dav!d-Besse Nükleer Enerj! Santral!’n!n b!lg!sayarları da yer almaktadır.

Ara"tırmacılar, tem!zleme sürec!n!n sonunda, solucanın nükleer 
santrala F!rst Energy Nuclear !s!ml! b!r yüklen!c!n!n a#ından ula"tı#ını 
saptamı"lardır. Solucanın yolunu, l!san sah!b!n!n Dav!d-Besse’n!n 
kurumsal a#ına ba#lanan T1 hattını kullanarak buldu#u anla"ılmı"tır. 
Dav!d-Bessa nükleer santral!n!n güvenl!k duvarının aslında Slammer 
solucanının kullandı#ı port’u bloke etmek üzere programlanmı" olmasına 
ra#men, Dav!d-Besse’n!n !" a#ı üzer!nde bulunan çe"!tl! geç!"ler!n varlı#ı, 
bu türde b!r sonuca neden olmu"tur. M!crosoft, Slammer solucanının tes!s! 
vurmasından altı ay kadar önce, bu konuda yardımcı olacak a# yamaları 
konusundak! b!lg!y! yayınlamı" olsa da, tes!s!n b!lg!sayar mühend!sler! bu 
a# yamalarını s!steme yüklemem!"lerd!r. Güvenl!k odaklı çalı"malar yapan 
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Secur!tyFocus web s!tes! olayları anlatan zaman ç!zelges!n!n tutanaklarını 
"öyle yayınlamı"tır:

“Tes!s çalı"anları saat 16:00’da tes!s!n a#ındak! yava"lamayı fark ett!ler. 
Saat 16:50’de solucanın sebep oldu#u tıkanıklık, tes!s!n Emn!yet 
Parametreler! Gösterge S!stem! (Safety Parameter D!splay System SPDS) 
olarak adlandırılan kompüter!ze ed!lm!" gösterge panel!n! çökertt!.

SPDS mon!törler!; so#utma s!stemler!, çek!rdek ısı sensörler! ve har!c! 
radyasyon sensörler! g!b! tes!s!n en öneml! güvenl!k göstergeler!d!r. B!r 
uzman, bunların ço#unlu#unun tes!s kapalı durumdayken dah! !zlenmes! 
gereken göstergeler oldu#u b!lg!s!n! vermekted!r. B!r SPDS’n!n 8 
saatten daha uzun b!r süre çalı"maması durumunda Nükleer Düzenleme 
Kom!syonu’nun (Nuclear Regulatory Commission NRC) b!lg!lend!r!lmes! 
gerekt!rmekted!r.

Saat 17:13’de Tes!s Süreç B!lg!sayarı (Plant Process Computer) olarak 
adlandırılan, daha az önemde b!r !zleme s!stem! daha çöktü. Her !k! 
s!stem!n de solucandan etk!lenmem!" durumda, kullanılmayan analog 
yedekler! bulunmaktaydı. Fakat danı"man kurulu" n!tel!#!ndek! March 
“SPDS ve PPC’n!n ula"ılab!l!r olmaması, !"letmec! açısından a#ır b!r 
sorumluktur” de#erlend!rmes!n! yapmaktadır.

SPDS’n!n yen!den çalı"ır hale get!r!lmes! 4 saat 50 dak!ka, PPC’n!n k! !se 
6 saat 9 dak!kayı aldı.”20

Dav!s-Besse örne#!, nükleer enerj! tes!sler!n!n kötücül yazılım 
saldırılarına kar"ı korumasız ve Scada s!stemler!ne yapılan uzaktan !zleme 
ba#lantılarının da s!ber saldırılara kar"ı artan b!r r!skle kar"ı kar"ıya oldu#u 
gerçe#!n!n altını açıkça ç!zmekted!r.

�����%URZQV�)HUU\�1�NOHHU�(QHUML�
6DQWUDOÖ�

1974 yılında Alabama Athens yakınlarında !n"a ed!len Browns Ferry 
Nükleer Enerj! Santral!, dünyanın en büyük nükleer enerj! santraller!nden 
b!r!d!r. Bu tes!ste A#ustos 2006’da ya"anan olay, reaktörler!n kr!t!k 
unsurlarının da s!ber saldırıların yarattı#ı aksaklıklar kar"ısında zaf!yet 
!ç!nde olduklarını gösterm!"t!r.21 Tennessee Valley Author!ty (TVA) 
!"letmec!s!,  su devr!da!m pompasının, a#da ya"anan yüksek traf!k 
neden!yle faal!yet!n!n durması sonrasında santral!n !k! reaktöründen 
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b!r!s!n! manuel olarak kapatmak zorunda kalmı"tır. Devr!da!m pompaları, 
reaktöre pompalanan suyun akı"ını kontrol ett!kler! ve kaynar sulu 
reaktörler!n (bo!l!ng-water reactors) enerj! çıktısını yönett!kler! !ç!n kr!t!k 
b!r role sah!pt!rler. NRC raporunda da bel!rt!ld!#! üzere, “Ruhsat sah!b!, 
olayın ana sebeb!n!n tes!s!n ICS a#ındak! yo#un traf!k neden!yle devr!da!m 
pompasının VFD (var!able frequency dr!ve) kontrolörünün arıza vermes! 
oldu#u kararına varmı"tır.”22 Devr!da!m pompalarının kapatılmasının 
sonuçları b!l!nmekle b!rl!kte arızaya neden olan a#dak! yo#un traf!#!n 
neden!n! ortaya koyacak mantıklı b!r açıklama bulunmamaktadır. 

Byres Secur!ty !s!ml! "!rket!n CEO’su Er!c Byres, sorunun kontrolörün, 
tes!s!n devr!da!m pompasında yanlı" a# kodları kullanması oldu#undan 
"üphelenmektedir. Byres, “a"ırı trafik yaratarak sistemin çökmesine neden 
olan kod, b!l!nen b!r yazılım hatasıdır (bug)”23. D!#er taraftan NRC 
raporu, "u noktaya dikkat çekmekted!r: “a#daki a"ırı yüklenmenin sebebi 
açıklanamadı#ı sürece, ne lisans sahibi olan "irketin ne de NRC’nin bunun 
dı"arıdan kaynaklanan bir hizmet dı"ı bırakma saldırısı (den!al-of-serv!ce 
attack) olup olmadı#ını b!lmes!ne !mkân yoktur.”24 Bu !dd!ayı desteklemek 
!ç!n logların ve !lg!l! ver!ler!n ba#ımsız denetç!lerce !ncelenmes! 
gerekmekted!r.

�����+DWFK�1�NOHHU�(QHUML�6DQWUDOÖ�

Hatch Nükleer Enerj! Santralı olayı, nükleer tes!slerdek! a# ba#lantısı 
sorunlarının altını ç!zmekted!r. Baxley, Georg!a yakınlarındak! Hatch 
Nükleer Enerj! Santralı, b!r yazılım güncellemes! neden!yle 48 saatl!#!ne 
ac!l b!r b!ç!mde zorunlu kapatılmayla kar"ı kar"ıya kalmı"tır. Nükleer 
tes!s!n 2 numaralı ün!tes!, Southern Company !s!ml! l!sanlı "!rket!n b!r 
mühend!s!n!n, tes!s!n !dar! a#ında kullanılan b!r yazılımı güncellemes!ne 
kadar düzgün b!r b!ç!mde çalı"maktaydı. Mühend!s!n güncelleme 
sonrasında b!lg!sayarı yen!den ba"latmasıyla (reboot) b!rl!kte b!lg!sayar 
süreç kontrol a#ından (process control network) s!stem kontrol b!lg!s! 
(d!agnost!c data) toplamaya ba"ladı. Bu, kontrol s!stem!n!n e"leme 
programının tekrar kurulmasını ve s!stem!n, reaktörün rezervuarındak! su 
m!ktarında an! su azalması olarak algılayarak otomat!k kapatma s!stem!n! 
ba"latmasına neden oldu.

Southern Company’n!n sözcüsü Carr!e Ph!ll!ps, devreye g!ren ac!l durum 
s!stemler!n!n, nükleer enerj! santralının emn!yet!n!n sa#lanması !ç!n 
tasarlandı#ını açıklamı"tır. Ph!ll!ps, güncellemey! yükleyen mühend!s!n 
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yazılımın bu "ek!lde tasarlandı#ını b!lmed!#!n! ve herhang! b!r yen!den 
ba"latma (reboot) durumunda s!stem!n kend!s!n! tekrar kurdu#unu 
(system reset) ve d!#er a#ları da buna zorladı#ını sözler!ne eklem!"t!r.25 Bu 
olay enformasyon teknoloj! s!stemler! endüstr!yel kontrol s!stemler!yle, 
gerekl! tasarım öncel!kler! d!kkate alınmadan ba#lantılandırıldı#ında 
beklen!lmeyen sonuçlarla kar"ıla"ılaca#ını göstermekted!r. Hatch olayı b!ze 
SCADA s!stemler!n!n korunmasının, ayrıntılı !" bölümünün oldu#u b!r 
müdahale stratej!s! gerekt!rd!#!n! kanıtlamı"tır.

�����$%'·GHNL�1�NOHHU�6DQWUDOODUD�
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Nükleer enerj! santrallarının zaf!yetler! kr!t!k b!lg! olarak kabul ed!ld!#! 
!ç!n bu tes!slerde meydana gelen olaylar genell!kle k!tlesel medyada yer 
almamaktadır. NRC raporlarına bakıldı#ında, 2008-2010 dönem!nde 
b!lg!sayarların !"ley!", depolama ve ta"ınması sırasında çe"!tl! olayların 
meydana geld!#! anla"ılmaktadır.26  Stuxnet olayının ortaya çıkması !se 
nükleer tes!slerde kullanılan SCADA/ICS s!stemler!ne yönel!k tehd!tlere 
da!r algıyı de#!"t!rm!"t!r. Stuxnet saldırısında v!rüs bula"tırılmı" b!r USB’!n 
(Un!versal Ser!al Bus)  kullanılmı" olması, bu tür araçlara yönel!k b!r 
hassas!yet yaratmı"tır.

ABD’de ya"anan benzer tecrübeler USB olarak adlandırılan sürücüler!n 
kr!t!k altyapıya b!r tehd!t olu"turab!lece#!n! göstermekted!r. Ek!m 2012’de 
b!r tekn!syen!n, nükleer enerj! santralının ek!pmanının planlı bakımı 
!ç!n, santralın çalı"masının durduruldu#u sırada sorunlu b!r USB’y! 
s!steme ba#laması sebeb!yle santral, üç hafta boyunca kapalı kalmı"tır.27 
Yüklenici firmada çalı"an teknisyen bunu, USB’n!n v!rüslü oldu#unu 
b!lmeden gerçekle"t!rm!"t!r. ABD $ç Güvenl!k Müste"arlı#ı santralın adını 
ve konumunu bel!rtmese de, yüklenicinin USB’siyle sisteme yüklenen 
kötücül yazılımın Mariposa virüsünün de#i"ik bir türü oldu#unu 
açıklamı"tır. 28 Mar!posa, s!ber güvenl!k l!stes!nde, b!r v!rüsten z!yade 
v!rüs bula"tırılmı" b!lg!sayarlardan k!"!sel b!lg!, hesap numarası, kullanıcı 
adı, "!fre ve banka b!lg!ler!n! toplayan b!r böcek olarak sınıflandırılmı"tır. 
Bu v!rüslü b!lg!sayarlar aynı zamanda da#ıtık h!zmet dı"ı bırakma 
saldırısı (d!str!buted den!al of serv!ce attacks -DDoS) düzenlemek !ç!n de 
kullanılab!lmekted!rler. 

Benzer b!r d!#er olay, b!r çalı"anın sorun ya"adı#ı b!r USB sürücüsünü 
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kontrol etmeler! !ç!n IT b!r!m!ne vermes!yle ya"anmı"tır. IT görevl!s! 
USB’y! güncel b!r v!rüs programının yüklü oldu#u b!r b!lg!sayara takması 
sonucunda, USB’de yüklü oldu#u anla"ılan üç kötücül yazılımdan b!r!n!n 
gel!"m!" b!r v!rüs oldu#u anla"ılmı"tır. 29 Sonuçları gören IT görevl!s! 
tes!stek! çe"!tl! b!lg!sayarları kontrol etm!", bunlara da adı geçen gel!"m!" 
v!rüsün bula"tırılmı" oldu#u anla"ılmı"tır.

Bu türde örnekler b!ze, USB sürücüler!n!n nükleer enerj! santrallarının 
s!ber güvenl!#! açısından kr!t!k roller oynayab!ld!#!n! göstermekted!r. $k! 
ara"tırmacının BlackHat Konferansı’nda yaptıkları b!r sunum, nükleer 
tes!se yönel!k olarak b!r USB sunucusuyla düzenlenecek b!r saldırının 
sadece kötücül b!r yazılımın yüklü oldu#u USB sürücüsü aracılı#ıyla de#!l, 
b!lg!sayarla USB ba#lantıları sayes!nde !let!"!m hal!nde olan yazıcı, tarayıcı 
g!b! d!#er ba#lantılar aracılı#ıyla da düzenleneb!lece#!n! gösterm!"t!r.30

������1�NOHHU�(QHUML�6DQWUDOODUÖQD�
<|QHOLN�8OXVODUDUDVÖ�6DERWDM�
YH�<HWNLVL]�(ULŔLP��%UHDN�LQ��
*LULŔLPOHUL

Kr!t!k altyapıya yönel!k tehd!tler!n ba"ında, üst düzey hackerların gündel!k 
faal!yetler! arasında yer alan, s!stemler!n kontrolünü elde etmek !ç!n çe"!tl! 
alternat!f yollar arama olarak kabul ed!leb!lecek olan, gen!" çaplı s!ber ke"!f 
akt!v!teler! yer almaktadır. ABD’de ya"anan olaylar arasından seç!len !k! 
farklı örnek, b!ze devletler!n d!#er devletler!n kr!t!k altyapı ve kaynaklarını 
koruma !mkân ve kab!l!yetler!n! nasıl sınadıklarını göstermekted!r.

B!r grup hacker, s!stemler!n!n nasıl a"ılab!ld!#!n! test etmek amacıyla 
Kuzey Amer!ka’dak! çe"!tl! do#al gaz üret!c!ler!n!n s!stemler!ne saldırmı"tır. 
Bu saldırıların b!r!nde, b!r nükleer tes!s!n yönet!m!n!n haber bülten!n!n 
alıcı l!stes! hackerlar tarafından ele geç!r!lm!" ve bülten gönder!lmeden 
önce, bu l!stede yer alan e-posta adresler!ne b!r casus yazılımın yüklü 
oldu#u e-postalar gönder!lm!"t!r.31 Bu g!r!"!m, Santa Barbara’nın 
kuzey!ndek! D!ablo Canyon nükleer enerj! santral!n!n b!lg!sayar a#ına 
zorla g!r!lmes!  ba"arısıyla net!celenm!"t!r. 

A#ustos 2012’de Ç!nl! b!r hacker grubunun b!r Amer!kan nükleer tes!s!ne 
sızması bu türde saldırılara örnek te"k!l eden b!r d!#er g!r!"!md!r.  ABD $ç 
Güvenl!k Müste"arlı#ı, saldırıya u#rayan bu tes!s!n ve benzer saldırılarla 
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kar"ıla"mı" olan d!#er tes!sler!n adlarını, tes!sler! !ler!de ya"anab!lecek 
benzer saldırılardan korumak amacıyla açıklamamı"tır. Ç!nl! asker! 
hackerlar tes!s!n kıdeml! yönet!c!s!n!n b!lg!sayarının kontrolü ele geç!rmey! 
ba"armı"lardır. Tes!s!n olay !nceleme ek!b!, yaptı#ı ara"tırma net!ces!nde, 
Ç!nl! hackerların b!r Amer!kan nükleer reaktörünün güvenl!k ve !"let!m 
zaf!yetler!n! tanımlamayı amaçladıkları sonucuna varmı"tır.32 

�����0RQMX�1�NOHHU�(QHUML�6DQWUDOÖ

Japonya’dak! Fuku! bölges!ndek! Tsuruga "ehr!nde kurulu bulunan Monju 
nükleer reaktöründe, normal "artlarda tes!s!n nöbetç! personel!n!n "!rket!n 
gündel!k evrak !"ler! !ç!n kullanmakta oldu#u b!r b!lg!sayar 2 Ocak 
2014 saat 15:00’de, "üphel! b!r b!ç!mde, b!l!nmeyen b!r web s!tes!nden 
b!lg! alıp göndermeye ba"lamı"tır. Yapılan d!kkatl! ve ayrıntılı !nceleme 
net!ces!nde v!rüsün, b!lg!sayara kayıtlı görüntüler! yen!den oynatmak !ç!n 
yüklenm!" olan b!r programın düzenl! güncellemes! yüklen!rken bula"tı#ı 
anla"ılmı"tır. Japon Atom Enerj!s! Kurumu, v!rüs bula"an b!lg!sayarın, 
daha sonra düzenleneb!lecek saldırılarda kullanılması muhtemel b!r 
takım hassas b!lg!, çalı"an b!lg! formları ve e#!t!m programına da!r loglar 
!çermes!ne ra#men, sızan b!lg!ler!n tes!s!n güvenl!#!ne herhang! b!r 
tehd!t olu"turmadı#ını !dd!a etm!"t!r. Monju Nükleer Enerj! Santral!’nde 
ya"anan bu olay, tes!slerde, tes!s!n s!ber saldırılardan korunması amacıyla, 
olay !nceleme ek!pler!n!n bulundurulmasının ne kadar öneml! oldu#unu 
göstermekted!r.33 Bu tes!slerde olay !nceleme ek!pler!n!n görevlend!r!lmes!, 
nükleer enerj! santralı !"letmec!ler!nce, ekonom!k açıdan mal!yetl! 
ve uygulanmaz olarak görüldü#ü !ç!n bu türde görevler genelde tes!s 
mühend!sler!ne ver!lmekted!r. Fakat olay !ncelemes!, s!ber saldırıların 
anla"ılması ve !zler!n!n sürülmes! açısından b!r takım özel tekn!kler!n 
b!l!nmes!n! gerekt!rmekted!r.

�����,&6�YH�6&$'$�6LVWHPOHUL�$oÖVÖQGDQ�
%LU�'|Q�P�1RNWDVÖ��6WX[QHW

Haz!ran 2010 ba"ında, $ran’dak! b!r güvenl!k mühend!s! Belarus’ta 
bulunan ant!-v!rüs yazılımları gel!"t!ren V!rusBlokAda’yı telefonla arayıp, 
W!ndows !"let!m s!stem! !le çalı"an b!lg!sayarların ekranlarının mav! b!r 
ekran hal!ne dönü"erek dondu#u ve b!lg!sayarların s!stem! kend!l!#!nden 
yen!den yüklemeye ba"ladı#ı b!lg!s!n! verm!"t!r. V!rusBlokAda’nın s!stem 
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kurtarma teknoloj!ler!nden sorumlu programcısı Sergey Ulasen, $ran’daki 
meslekta"ıyla yaptı#ı ilk de#erlendirme sonrasında hatayı saptamı" ancak 
sorunun çözümünü tesp!t edemem!"t!r. Ulasen’e, sorunun çözümü !ç!n 
der!nlemes!ne !nceleme yapmak üzere, s!steme uzaktan er!"!m yetk!s! 
ver!lm!"t!r. Ulasen, !lk !ncelemeler net!ces!nde, kötücül yazılımın 
kend!s!n! Tayvanlı güven!l!r b!r donanın sa#layıcısı, Realtek Realtek 
Sem!conductor’un gerçek d!j!tal sert!f!kasına sah!p, sıfır-gün zaf!yet!34 
kullanmakta olan !"let!m s!stem!ne b!r sürücü olarak tanıttı#ını fark etm!", 
böylece Stuxnet’in en iyi biçimde yamanmı" Windows bilgisayarlara 
dahi bula"abilece#i ve sertifikalarının çalınabilece#i açıklı#a kavu"mu"tur. 
V!rusBlokAda, bu zaf!yet! 12 Haz!ran’da M!crosoft’a !letm!" ve 
saptamalarını daha sonra b!r güvenl!k forumunda payla"mı"tır. Tanınmı" 
güvenl!k bloggerları da güvenl!k sektöründe !lg! uyandıran bu b!lg!ler! 15 
Temmuz’da Internette payla"mı"lardır. Son dönemde Symantec tarafında 
yapılan çalı"malar, Stuxnet 0.5’!n !lk sürümünün Kasım 2005’den bu yana 
akt!f oldu#unu açı#a çıkartmı"tır. 35

V!rusBlokAda tarafından “Rootk!t Tmph!der” !sm! ver!len kötücül 
yazılım sonradan Symantec tarafından !lk önce “W32 Temph!d” olarak 
adlandırılmı" ve tak!ben “W32 Stuxnet” "ekl!nde de#!"t!r!lm!"t!r. 
Stuxnet !nternette yayılmak üzere tasarlanmamı"tır. Aks!ne, Stuxnet’!n 
v!rüs bula"tırılmı" b!r USB vasıtasıyla yerel a#dak! b!r Programlanab!l!r 
Mantıksal Kontrol Aygıtı’na (Programmable Log!c Control - PLC) 
bula"tırıldı#ı hedeflenm!"t!r. B!r USB sürücüsü vasıtasıyla s!steme 
bula"tırılan bu kötücül yazılım, komuta kontrol serv!s sa#layıcısına 
ba#lanmak üzere programlanmı"tır. Stuxnet, bu sayede saldırıyı 
düzenleyene hareket serbestl!#! kazandırmakta ve bula"tırılan b!lg!sayar 
vasıtasıyla s!steme daha fazla kötücül kod yüklemes! yapılab!lmekted!r. 

Stuxnet, b!r USB sürücüsünün s!steme v!rüs bula"tırması yoluyla ortaya 
çıkmaktadır. Stuxnet, dört farklı sıfır gün zaf!yet!n! ve çalınmı" d!j!tal 
sert!f!kaları kullanmaktadır. Bu sıfır gün zaf!yetler!nden b!r!, v!rüsün ortak 
yazıcıyı kullanan W!ndows yüklü b!lg!sayarların tamamına yayılmasına 
yol açan yazıcı belge yönet!m s!stem!ndek! (pr!nt spooler) b!r hatadır.  
M!crosoft bu yamayı kullanmayı, N!san 2009’da Polonya’da yayınlanan 
b!r güvenl!k derg!s!n!n bunu açı#a çıkartmasıyla bırakmı"tır.36 Tüm bu 
ipuçları saldırganların hedeflerinin internete ba#lı olmadı#ını bildiklerini 
göstermektedir. Symantec’in tersine mühendislik giri"imlerinin ortaya 
çıkarttı#ı biçimiyle; “Stuxnet’in, Rus matru"ka bebekleri gibi "ifrelenmi" 

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



tabakalardan olu"an ve tamamı birbirine sarmalanmı" 3 ana parçası ve 
buna ba#lı 15 bile"eni vardır. Kötücül yazılım, kötü niyetle yazılmı" 
kodların bula"tırılması yoluyla Simens kontrol sistemlerinin kullanıldı#ı 
PLC’leri ele geçirmeyi hedeflemi"tir.”37  Endüstr!yel kontrol s!stemler!n!n 
kullanımı, bu saldırının $ran’dak! Bu"ehr ya da Natanz nükleer enerj! 
santraller!n! hedefled!#! yönündek! spekülat!f de#erlend!rmeler!n 
yapılmasına neden olmu"tur. Daha sonra yapılan !ncelemeler net!ces!nde, 
Stuxnet’!n Natanz nükleer enerj! santrel!n! hedefled!#! anla"ılmı"tır.

Yapılan !ncelemeler, Stuxnet’!n !"let!m kodu hakkında da b!r f!k!r 
vermekted!r. Kötücül yazılım, muhtemelen s!stem!n nasıl çalı"tı#ını 
anlamak amacıyla s!steme yerle"erek !k! hafta boyunca ke"!f yapmaktadır. 
Saldırı, $ran’ın uranyum zenginle"tirmesi için kullandı#ı santrifüjların 
dönen motorlarının 1,064Hz olan hızının 15 dak!kalı#ına çok çabuk 
b!ç!mde ve sess!zce 1,410Hz çıkartılmasıyla ba"lamı"tır. Kötücül yazılım, 
tak!p eden 27 gün boyunca, hızın 50 dak!kalı#ına 2Hz’e dü"ürüldü#ü 
d!#er saldırı ba"latılıncaya kadar ses!z kalmı"tır.38  Saldırının bu rastgele 
örüntüsü, kötücül yazılımı ant!-v!rüs programlarından da g!zlem!"t!r. 
Kontrolün yapıldı#ı mon!törler!n kapanması da kötücül yazılımın neden 
oldu#u normal dı"ı faal!yet!n kontrol odasındak! operatör tarafından fark 
ed!lmes!n!n önüne geçm!"t!r.

Stuxnet sadece $ran’dak! tes!slere saldırı düzenlemede kullanılmamı"tır. 
Stuxnet, Kaspersky Secur!ty Network tarafından ver!len b!lg!ye göre, 
Eylül 2010 sonu !t!barıyla dünya çapında yakla"ık 30,000 kurumdak! 
100,000’den fazla b!lg!sayar s!stem!ne bula"mı"tır.39 Stuxnet’ten sonra 
ortaya çıkan Flame, Duqu ve Reg!n g!b! benzer kötücül yazılımlar 
enerj!den bankacılı#a b!rçok sektörü tehd!t etmekted!r.  Bu yazılımlar, 
Stuxnet’!n yazılım mantı#ıyla d!kkatler! çeken düzeyde b!r benzerl!k 
ta"ımaktadırlar.
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Herkes!n tahm!n ett!"! sırdan daha !y! g!zlenm!# sır yoktur.
George Bernard Shaw

Ulusal güvenl!k, !ç!nde bulundu#umuz 21. yüzyılda, enerj! ve kr!t!k 
altyapıya ba#ımlı durumdak! ekonom! !le !ç !çe geçm!" durumdadır.  
Yüksek elektr!k üret!m! ve tüket!m! devletler! enerj! güvenl!#!ne 
odaklanmaya yönlend!rmekted!r. Devletler!n ço#unlu#u elektr!k !ht!yacını 
kar"ılamak !ç!n farklı enerj! kaynaklarını kullanmaktadırlar. Elektr!k 
"ebekeler! ve b!le"enler! !se neredeyse tamamen b!l!"!m teknoloj!ler!nce 
kontrol ed!lmekted!r. Modern ça#ın ulusal güvenl!#!, tar!h!n h!ç b!r 
dönem!nde olmadı#ı kadar donanım, yazılım ve !nsan-mak!na etk!le"!m!ne 
dayalı hale gelm!"t!r. Bu ba#lamda, çok yönlü, gel!"m!" b!r s!ber saldırıyla 
b!r ulusu felce u#ratmak mümkün hale gelm!"t!r. 

Devletler, yıkıcı b!r s!ber saldırının hedef olab!lecekler!n!n farkına varır 
varmaz, s!ber durumlarını ve b!r saldırıya kar"ı koyab!lmek !ç!n sah!p 
oldukları !mkân ve kab!l!yetler! tanımlayan ulusal stratej!ler! bel!rlemeye 
ba"lamı"lardır.  Bu ulusal s!ber stratej!ler!, bell! ba"lı tehd!tler! tanımlayarak 
!lg!l! kurum ve kurulu"ların bu tehd!tlere kar"ı nasıl hazırlanacaklarını 
bel!rlemekted!r. Devletler!n, z!hn!yet, b!lg! ve !nternet!n neden oldu#u 
teknoloj!k ve yapısal de#!"!kl!kler!n yarattı#ı tehd!tlere kar"ı dayanıklı 
duyab!lmeler! için, stratej!ler!n! uyumlu hale get!rmeler! gerekmekted!r.

�����ĪQVDQ�0DNLQD�(WNLOHŔLPL

B!lg!sayar teknoloj!ler! 1957’ye kadar i"lerin geri planda (batch processing) 
yapılmasına dayanan sınırlı bir kapas!teye sah!pt!r. Ara"tırmacıların 
b!lg!sayarlara do#rudan ula"ımı yoktur. B!lg!sayarlar, yeters!z !"lem 
kapas!teler!ne ek olarak, f!z!k! anlamda so#utucularla donatılmı" devasa 
odaları gerekt!recek kadar büyüktüler. Modern teknoloj!n!n kullanıldı#ı 
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gel!"m!" b!lg!sayarların !cadına kadar geçen sürede, b!lg!sayar kullanımı 
uzun ve zaman alıcı b!r süreçt!.  

Sonra 1957’de ara"tırmacıların, uzaktan ba#lantı kurmakta b!r 
takım kısıtlamalar olmakla b!rl!kte, serv!s sa#layıcılarına do#rudan 
ba#lanab!lmeler!, b!lg!sayar teknoloj!s!nde öneml! b!r dönüm noktası 
olmu"tur. Taleptek! artı" beraber!nde farklı ara"tırmacıların sınırlı b!r 
zaman aralı#ında sa#layıcılara do#rudan ba#lanmasına !mkân tanıyan 
zaman payla"ımı olgusunu get!rm!"t!r. Bu olgu, b!r b!lg!sayarın !"lem 
gücünün b!rden fazla kullanıcı tarafından payla"ılması anlamına gelm!"t!r. 
Bu süreç, aynı zamanda kullanıcı hesabı kavramının yaratılmasını ve 
sa#layıcıya ula"maya !mkân tanıyan yen! yönet!m stratej!ler!n!n gel!"!m!n! 
de sa#lamı"tır. 1960’ların b!lg!sayar teknoloj!s! kullanıcı dostu, kullanı"lı 
ve ula"ılab!l!r olmaktan çok uzaktır. Kullanıcıları b!rb!r!ne ba#lamaya 
olan !ht!yaç, ara"tırmacıları yetk!lend!r!lm!" kullanıcıların dosyaları 
payla"malarını sa#layacak b!r a# yaratmaya zorlamı"tır.40 Özell!kle 
Sovyetler ve ABD arasındak! uzay yarı"ı b!lg!sayar teknoloj!s!n!n gel!"!m!n! 
hızlandırmı"tır.

1960’larda ün!vers!teler kend! b!lg!sayar kaynaklarını ARPANET 
üzer!nden d!#er kullanıcılarla payla"maktan kaçınmaktaydılar. Bu 
durum onları, a# süreçler!n! kontrol eden anab!lg!sayarın (ma!nframe) 
kullanılmaya ba"lamasının hemen önces!nde, arayüz term!naller! adı 
ver!len küçük b!lg!sayarları kullanmaya zorlamı"tır. Anab!lg!sayar, 
sadece programların !lk kullanıma hazırlanması ve b!lg! dosyalarından 
sorumluydu.  Sonuçta a#ların etk!le"!m! a#dak! çe"!tl! b!lg!sayarların b!lg! 
transfer kontrol protokoller!n!n onaylandı#ı Network Control Protocol 
(NCP) kurulmasını sa#lamı"tır.

Artan sayıda katılımcının a#a g!r!"!, a#da b!r takım teknoloj!k 
düzenlemeler!n yapılmasını beraber!nde get!rm!"t!r. E-posta, do#rudan 
mesajla"ma s!stemler! !le Bullet!n Board System (BBS) kullanılmaya 
ba"laması !se a# kullanıcılarının sayısını büyük b!r oranda arttırmı"tır.41 
Bu türde platformlar, b!lg!sayara dayalı !let!"!m!n de önünü açmı" ve 
b!lg! payla"ımını ba"latmı"lardır. Hacker grupları ve teknoloj! meraklıları 
ço#unlukla b!lg!sayara dayalı !let!"!m platformlarının bu !lk b!ç!mler!n! 
kullanmaktaydılar. 1990’lardan !t!baren !nternet kullanıcılarının 
sayısındak! büyük artı", !nsan-mak!na etk!le"!m!n! de çarpıcı b!ç!mde 
de#!"t!rm!"t!r. Bu gel!"me net!ces!nde, b!lg!sayar yo#un !let!"!mde büyük 
b!r gel!"me kat ed!lm!"t!r. Dünyanın dört b!r tarafındak! hacker ve cracker 
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grupları, sah!p oldukları teknoloj!k uzmanlı#ı payla"maya ba"lamı"lardır.42 
Bu gruplar aynı zamanda hacker kültürünün ve kapas!tes!n!n gel!"mes!nde 
de öneml! rol oynamı"lardır. B!lg!sayarlara !z!ns!z er!"!m, a#a ula"ımın 
mümkün oldu#u yerlerde artarak ya"anmaya ba"lanmı"tır. Örne#!n 
M!lwaukee’den b!r grup genç tarafından kurulan Group 414, Los Alamos 
Ulusal Laboratuvarı, Sloan-Ketter!ng Kanser Merkez! ve Secur!ty Pac!f!c 
Bankası g!b! kurum ve kurulu"lara çe"!tl! saldırılar düzenlem!"lerd!r. 
Leg!on of Doom !s!ml! b!r hacker grubu tarafından ba"latılan saldırılar !se 
!darey! b!lg!sayar güvenl!#! konusunda yasa çıkartmak yönünde b!r takım 
önlemler almaya zorlamı"tır. 

B!lg!sayar teknoloj!s!nde otomasyon gel!"t!kçe, rut!n süreçler de daha 
az !nsan! müdahaley! gerekt!r!r b!r b!ç!mde daha da yaygınla"mı"tır. 
B!lg!sayara dayalı ana süreç kontrol teknoloj!s!ne Ver! Tabanlı Kontrol 
ve Gözetleme (The Supervisory Control and Data Acquisition-SCADA) 
S!stem! adı ver!lmekted!r. SCADA s!stemler!, b!lg!sayar teknoloj!ler!n!n 
!lk yıllarında, tüm !"lemler!n genelde anab!lg!sayarda yapıldı#ı fakat !zleme 
s!stemler!n!n sınırlı b!r kapas!teye sah!p oldu#u yekpare s!stemlerd!r. 
Anab!lg!sayardak! merkez! !"lemc!ler!n (CPU) zamanı yönetme !mkân ve 
kab!l!yetler!n!n gel!"mes!yle b!rl!kte sanay!, da#ıtık SCADA s!stemler!n! 
kullanmaya ba"lamı"tır. 

Da#ıtık SCADA s!stemler!, kontrol fonks!yonlarını ve tam zamanlı b!lg!y! 
ço#unlukla yerel a#dak! d!#er b!lg!sayarlarla payla"ırlar. Bu t!p SCADA 
s!stemler!, sınırlı kontrol görevler!n! yekpare s!stemlere kıyasla daha etk!n 
b!r "ek!lde yürütürler. Nükleer enerj! santraller!n!n ço#undak! SCADA 
s!stemler! "u üç unsuru !çermekted!r:

- Bel!rl! b!r noktadak! durumu ölçen sensörler, 
- Pompa ve vanalar g!b! !"let!m ek!pmanı, 
- $"let!m ek!pmanı !le sensörler arasındak! !let!"!m! sa#layan yerel 
!"lemc!ler.43 

Dört çe"!t yerel !"lemc! bulunmaktadır: Programmable Log!c Controller 
(PLC), Remote Term!nal Un!t (RTU), Intell!gent Electron!c Un!t (IED), ve 
Process Automat!on Controller (PAC). Bu !"lemc!ler!n ba"lıca görevler! !se 
"unlardır: sensörlerden b!lg! toplamak; daha önceden yüklenmi" programlara 
(!nternal programmed log!c) ya da uzaktan komutlara ba#lı olarak !"let!m 
ek!pmanının açılıp kapanmasını sa#lamak; !let!"!m sensörler!ne ve !"let!m 
ek!pmanına protokoller!n b!lg!s!n! tanımlamak; ac!l durum ko"ullarını 
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tanımlamak ve yerel !"lemc!ler, !"let!m ek!pmanı ve sensörler arasında kısa 
mesafel! !let!"!m! sa#lamak. Bu türde !let!"!m ço#unlukla kısa kablolar ya da 
kablosuz a# ba#lantısı aracılı#ıyla yürütülmekted!r.

Sunucu b!lg!sayar !se !zleme ve denetlemen!n merkez! olarak görev 
yapmaktadır. B!reysel operatörler her türlü faal!yet! bu anab!lg!sayar 
üzer!nden !zlemekte ve gerekl! durumlarda denet!msel faal!yette 
bulunmaktadırlar. Anab!lg!sayarların görev ve yetk!ler!n! Ana Term!nal 
Ün!tes!’ne (Master Term!nal Un!t) (MTU) müdahale ederek de#!"t!rmek 
mümkündür. Uzun er!ml! !let!"!m !se k!ralanmı" !let!"!m hatları, uydu, 
m!krodalga, hücresel ver! aktarımı (cellular packet data) ve frame delay g!b! 
farklı yöntemler kullanılarak, yerel b!lg!sayarlarla anab!lg!sayar arasında 
olmaktadır. Bu türdek! SCADA s!stemler!, Ethernet ya da f!ber opt!k 
ba#lantıları kullanan Gen!" Alan A#ları (W!de Area Networks) vasıtasıyla 
haberle"mekted!rler.

SCADA s!stemler!, farklı süreçler! denetlemek ve operasyonun düzenl! 
b!ç!mde devamlılı#ını sa#layab!lmek amacıyla gerekl! düzeltme ve 
düzenlemeler! yapab!lmek !ç!n çe"!tl! Programlanab!l!r Mantıksal Kontrol 
Aygıtları’nı (Programmable Log!c Controllers - PLC) kullanmaktadırlar. 
Bu PLC’ler aynı zamanda !nsan! müdahale gerekt!#!nde operatörü 
uyarmaktadırlar. SCADA s!stemler!ne olan artan ba#lılık (connect!v!ty), 
b!reysel operatörler!n sürec! !zlemes! de dâh!l olmak üzere sürec!n gerçek 
zamanlı b!lg! aracılı#ıyla !zlenmes!n! ve kontrolünü sa#lamaktadır. Ancak, 
bu türdek! b!r ba#lılık s!stemler! a# tabanlı saldırılar kar"ısında zarar 
göreb!l!r hale get!rmekted!r. %ebekeye ba#lı olarak çalı"an bu SCADA 
s!stemler!, !nsan-mak!na etk!le"!m!n! farklı b!r düzeye ta"ımaktadırlar. Bu 
s!stemler, herhang! b!r ac!l durumda kr!t!k altyapının korunması açısından 
!nsan müdahales!n!n önem ve rolünün altını çizmekted!rler.

$nsan kullanıcılar, nükleer enerj! santraller! g!b! kr!t!k tes!sler!n !"levler!n! 
yer!ne get!reb!lmeler! açısından, vazgeç!lmez unsurlar arasındadır. 
Nükleer enerj! santraller!nde çalı"an b!reyler, b!r kazanın önlenmes! ya 
da herhang! b!r aksaklı#ın fark ed!lmes! açısından emn!yet z!nc!r!n!n !lk 
a"amasını olu"turmaktadırlar. Kontrol odasında görev yapan operatör, 
tes!s!n görev tanımı yapılmı" göstergeler!n! kontrol etmek ve gerekt!#!nde 
sürec!n devamlılı#ını sa#layacak düzeltmeler!n yapılmasını sa#lamak 
durumundadır. Bu ba#lamda !nsan-mak!ne etk!le"!m! sürec!nde !k! 
temel sorunla kar"ıla"ılmaktadır: !nsan merkezl! ve anab!lg!sayar arayüzü 
merkezl! (host!ng computer !nterface-centered).
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SCADA s!stemler!n!n yürüttü#ü denetleme ve !let!"!m! sa#layan yazılım, 
gerekl! b!lg!y! sa#lamak ve b!r sorun olu"ması hal!nde görevl! operatörü 
uyaracak alarmı ba"latmak !ç!n tasarlanmı"tır. SCADA s!stemler!n!n 
erken dönem arayüz tasarımları, !lkel ve b!reysel operatörler!n b!l!"sel 
ve ps!koloj!k farkındalık sev!yes!ne odaklanmamı"tır. Bu arayüzler!n en 
büyük sorunu, herhang! b!r hareket! ya da an!masyonu !çermeyen stat!k 
b!r tasarıma sah!p olmalarıdır. Arayüzde yeters!z graf!kler yer almı" ve 
bunlar ancak b!r alarm durumunda tet!klend!#!nde de#!"!kl!k gösterm!"t!r. 
Ancak, bu alarmlar tehd!d!n düzey!ne göre farklılık göstermem!"t!r. 
Bazı durumlarda alarm mesajının boyutu, operatörün ekranda yer alan 
d!#er b!lg!y! görmes!n!n önüne geçm!"t!r. Mon!tör ve klavye g!b! destek 
donanımı da operatörün b!lg!y! kolaylıkla kavramasını ve en az çabayla en 
hızlı b!ç!mde yanıt vermes!n! sa#layacak b!ç!mde tasarlanmamı"tır.

Esk! arayüz tasarımlarında b!lg! üç ya da dört ayrı mon!töre yansıtılmı"tır. 
Operatörler!n !lett!kler! sorunların ba"ında yeters!z ekran alanı gelm!"t!r. 
Modern nükleer enerj! santraller!nde kullanılan arayüz, operatörün, 
sürecin tamamını 40 inçten daha büyük geni" ve yüksek çözünürlüklü 
ekranlarda !zlemes!ne !mkân tanıyan b!r b!ç!mde tasarlanmalıdır. Bu 
mon!törler!n satın alınması a"amasında, ekran üzer!ne uzmanla"mı" 
donanım uzmanlarının mon!törler! bel!rlemes! gerekmekted!r.44 
Gen!" ekranlı mon!törler, hataların !zlenmes!nde takım çalı"masını da 
mümkün kılarak, operatörler!n durum farkındalı#ını da arttırmaktadır.  
Anabilgisayarın arayüzü ise bir siber saldırı düzenlenmesi halinde ortaya 
çıkabilecek aykırılıkları yakalamada kritik role sahiptir. 45

������ĪQVDQ�.D\QDNOÖ�6RUXQODU

Stat!k b!r !zleme sürec!n! yürütmek, yüksek düzeyde d!kkat ve özen 
gerekt!rmekted!r. Bu herhang! b!r çalı"an !ç!n devamlılı#ı h!ç de kolay 
olmayan b!r durumdur. Bu k!"!sel b!r sorun olmaktan z!yade, !nsan 
do#asını !lg!lend!ren b!l!"sel ve f!z!ksel b!r kapas!te konusudur. Farklı 
SCADA s!stemler! farklı arayüzler kullanmaktadır. Operatörler bu yen! 
arayüzlere uyum sa#lamak !ç!n zamana !ht!yaç duyarlar. Arayüzler, bu 
konuda ver!len e#!t!m!n erken a"amalarında çalı"anların kafalarını çe"!tl! 
uyarı, mesaj ve b!lg!ler !le karı"tırırlar. Uyum sürec!n!n tamamlanmasını 
tak!ben, çalı"anlarda stat!k arayüz tasarımına alı"manın ve can sıkıcı 
tekrarların yarattı#ı dar odaklılı#ın (tunnel v!s!on) olu"ması c!dd! b!r r!sk 
olarak kar"ımıza çıkmaktadır.46 Operatör olmak, ba"langıçta d!nam!k b!r 
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görev olarak görülürken, zamanla sıklıkla ver!len alarmlar rut!n uyarılara 
dönü"mekte ve günlük görevler!n yer!ne get!r!lmes! gereken tepk! süres!n! 
a"maktadır. Bu konuda hazırlanmı" olan b!r rapora göre, “her b!r çalı"an 
!ç!n her b!r saatte yönet!leb!lecek azam! alarm sayısı yakla"ık 12’d!r ve 
bunun gündel!k ortalaması !se 300 c!varındadır. B!lg! akı"ındak! artı" 
ve alarmların sıklı#ı, operatörde ço#unlukla kafa karı"ıklı#ına neden 
olmakta ve bu durumda gerçek alarmlar yüzlerce yanlı" alarm arasında 
atlanab!lmekted!r.”47 

Operatörler, kontrol odasında d!#er çalı"anların sürece karı"maları 
ya da telefon aramaları g!b! d!kkat da#ıtan çok sayıda olaydan da 
bahsetmekted!rler. Kontrol odalarının sess!z ve sak!n ortamlar olması, 
operatörler!n tüm d!kkatler!n! mon!tör ekranlarına vermeler!n!n 
sa#lanması açısından kr!t!k önemded!r. Sonuç olarak, kontrol odasında 
yetk!s!z personel!n varlı#ı tes!s!n güvenl!#!n! tehl!keye dü"ürür. 

Nükleer enerj! santraller!n!n güvenl!#!n!n !zlenmes!nde, operatörün 
kar"ıla"tı#ı arayüz eldek! tek !mkân oldu#u sürece, operatör ve onun 
anab!lg!sayarı kazaların ve güvenl!k !hlaller!n!n önlenmes! açısından 
kr!t!k b!r role sah!pt!r. Fakat ço#u arayüz tasarımdan kaynaklanan, 
kend!ne has güvenl!k sorunlarına neden olab!lmekted!r. Arayüzler!n  
b!rço#u gerekli bilgiyi operatörlere 2D grafik tasarımlar "eklinde iletmek 
üzere tasarlanmı"tır.  Bu arayüz tasarımlarının ana oda#ında !"levsell!k, 
kullanılab!l!rl!k ve görüneb!l!rl!k yer almaktadır. Muntazam ve etk!le"!ml! 
tasarımlar, operatörün d!kkat!n! desteklemek açısından hayat! öneme 
ha!zd!r. Sonuç olarak, söz konusu arayüz s!ber savunma açısından b!r 
cephe hattına dönü"mekted!r. Arayüz aynı zamanda b!r s!stem!n sıra dı"ı 
olaylara kar"ı savunucusu olarak da faal!yet göster!r. 

$stikrarlı bir güvenlik sistem! kurulab!lmes!n!n ardında yatan temel 
prens!p, güvenl!#!n devlet tarafından, kurumsal ayrıntıların da kurumlar 
tarafından bel!rlend!#! yazılı düzenlemeler !le sa#lanan, t!t!zl!kle 
hazırlanmı", gayet açık b!r güvenl!k pol!t!kasının uygulanmasıdır.  B!r 
güvenl!k pol!t!kasının kes!n ve açık b!r b!ç!mde !fade ed!lmes!, yönet!c!lere 
!" bölümünün kolay anla"ılab!l!r olmasında ve ölçüleb!l!r ve kend! 
kend!n! yen!leyeb!len b!r s!stem kurmalarında yardımcı olmaktadır. 
Enerj! santraller!nde yerel a#a ba#lı b!rçok b!lg!sayar ve elektron!k araç, 
güç santrallerinin fiziksel güvenli#ini sa#lar. Fakat a# ba#lı olmaları bu 
s!stemler! aynı zamanda özell!kle s!ber saldırılara açık hale get!rmekted!r. 
Bu nedenle f!z!k! ve s!ber güvenl!k alanlarının yönet!c!ler! arasında güçlü 
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b!r !let!"!m ve !"b!rl!#! olmalıdır. Bu yönet!c!ler!n ayrıntılara hâk!m ve 
muhtemel tehd!tlere kar"ı hazırlıklı olab!lmeler! !ç!n, her b!r! d!#er!n!n 
alanıyla !lg!l! temel b!lg!lerle donanmı" olmalıdır.  

Güvenl!k, tehd!tler!n de#!"en do#asına ba#lı olarak düzenl! b!ç!mde 
ele alınan, sürekl! gel!"en b!r döngü olarak kabul ed!lmek zorundadır. 
Nükleer enerj! santraller!ndek! geleneksel güvenl!k yakla"ımı, f!z!k! ve s!ber 
güvenl!k sektörler!n!n bel!rled!#! sınırlarla uyum !ç!nded!r. Uluslararası 
toplum, h!br!t tehd!tler!n hâk!m oldu#u bu ça#da esnekl!k, uyumluluk 
ve !"b!rl!#!n! sa#layan akıllı güvenl!k pol!t!kaları uygulamalıdır. Türk!ye’de 
!n"a ed!lecek yen! tes!s!n f!z!k! ve s!ber güvenl!#!nden sorumlu yönet!c!ler 
"u noktalara d!kkat etmek durumundadırlar:

· Türk!ye’de ve uluslararası alanda hâk!m olan yasal ve düzenley!c! "artları 
anlamak,

· Güvenl!#! kurumsal kültürün b!r parçası hal!ne get!rmek ve bunun tüm 
payda"larca bu "ek!lde algılanması konusunda ısrarcı olmak,

· Etk!n r!sk de#erlend!rme programlarını gel!"t!rmek,
· R!skl! b!lg!n!n yönet!m!n! amaçlayan bütüncül yönet!m programları 

gel!"t!rmek,
· Güvenl!k stratej!ler!n!n ve potans!yel güvenl!k !hlaller! !le !nsan 

faktörünün etk!ler!n! kıymetlend!rmek,
· Ac!l durum yönet!m pol!t!kalarını gel!"t!rmek,
· B!lg! tem!natı ve güvenl!#! yönet!m!nde kal!te kontrolünü sa#lamak ve 

gel!"t!rmek,
· Ac!l durumlar !ç!n alternat!f !let!"!m teknoloj!ler!n! gel!"t!rmek,
· Tes!s!n güvenl!k sev!yes!n! güncellemek amacıyla yen! teknoloj!ler! tak!p 

etmek.

Nükleer enerj! santral! i"letmeye açıldı#ı gün sorunsuz ve güvenle 
çalı"masını sa#layacak en son teknoloj! le donanmı" olacaktır. Fakat yen! 
teknoloj!n!n olması b!r nükleer enerj! santral! hang! sıklıkta teknoloj!s!n! 
yen!lemel!d!r sorusunu gündeme ta"ımaktadır. Tes!s yönet!c!ler! ve devlet 
yetk!l!ler! düzenl! b!ç!mde yen! gel!"en teknoloj!ler! ele almalı ve tes!s!n 
hâl!hazırdak! durumunu güvenl!k perspekt!f!yle de#erlend!rmel!d!rler. 
Tes!s!n güvenl!k s!stem!n!n korunması ve gel!"t!r!lmes! en az güvenl!k 
pol!t!kasının yazılması kadar kr!t!kt!r.48 

Nükleer enerj! santraller!ne özel olarak hazırlanmı" olan teknoloj!k 
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koruma, bu araçlara olan ba#ımlılı#ı !nsan kayna#ının aleyh!ne olacak b!r 
b!ç!mde arttırmaktadır. Fakat tesis personeli tesisin planlama, güncelleme 
ve bakımı açısından kritik öneme sahiptir. En güvenilir sistemler dahi 
yetersiz e#itim ve gerekli bakım personelinin olmaması nedeniyle 
güvenlik ihlalleriyle kar"ı kar"ıya kalabilmektedir. Sürekli e#itim ve 
nükleer enerji santraller!n!n b!rb!r!nden farklıla"an güvenl!k s!stemler!n!n 
koord!nasyonu, nükleer emniyetin devamlılı#ı açısından hayati konulardır. 
Nükleer tesislere yönelik saldırıların varlı#ı, çevre güvenli#inden sorumlu 
görevlilerin, siber güvenlik yöneticilerinin ve SCADA mühendislerinin 
koordinasyon içinde hareket etmelerini gerektirmektedir.  Bu türde 
karma"ık bir ortamda yöneticilerin, acil bir durumun kaotik bir ortama 
dönü"mesinin önüne geçebilmek için, i" bölümler!n! açıkça tanımlamaları 
ve uygulamaları gerekmektedir. 

B!r d!#er öneml! kr!t!k güvenl!k konusu !se b!lg!n!n yayılması 
(d!ssem!nat!on) !le !lg!l!d!r. Çalı"anların güvenl!k pol!t!kalarını ve 
güvenl!kle !lg!l! yönergelerde yapılan düzenlemeler! nad!ren okudukları 
b!l!nen b!r gerçekt!r. Çalı"anları bu tekn!k b!lg!y! ve s!yasa belgeler!n! 
!zlemeye mot!ve etmek ve b!lg!n!n yayılımı konusunda d!kkatl! olmaya 
yönlend!rmek b!r sorun olarak önümüzde durmaktadır. Yönet!c!n!n, b!r 
güvenl!k kültürü olu"turduktan sonra personel!n! bu konuda mot!ve 
etmey! sa#layacak yolları bulması gerekmekted!r. 

Türk!ye örne#!nde, d!l konusu b!r d!#er engel olarak bel!rmekted!r. 
Tes!sler!n !"letmec!s! durumundak! "!rketler (Akkuyu’da Ruslar ve S!nop’ta 
Japon ve Fransızlar) herhang! b!r yanlı" anlamanın önüne geçmek ve 
ac!l durum senaryolarına kar"ı hazırlıklı olab!lmek amacıyla tekn!k ve 
s!yasa belgeler!n!n tamamını aynı zamanda Türkçe olarak da hazırlamak 
durumundadırlar.

�����*�YHQOLN�6HYL\HOHUL�YH�*�YHQOLN�
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Nükleer enerj! santraller!n!n s!ber korumasının etk!nl!#!, çevre güvenl!#!n!n 
de d!kkate alınmasını gerekt!rmekted!r. F!z!k! güvenl!k, nükleer enerj! 
santraller! güvenlik duvarlarını ve sızma detektörlerini fiziksel suncular 
üzerinden sa#ladıkları için, s!ber güvenl!#!n ayrılmaz b!r parçasını 
te"k!l etmekted!r. B!r saldırının !lk adımı, bunlara ula"ılmasıdır. F!ber 
opt!k kablolar ve açıktak! d!#er ba#lantılar kötü amaçlı saldırılara kar"ı 
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korunmalıdır. Bazı durumlarda b!r makas Trojan v!rüsünden daha tehl!kel! 
olab!lmekted!r. Bu nedenle elektr!k "ebekes! !le ba#lantıyı sa#layan b!lg!sayar 
s!stemler! !le kablo ve ba#lantıların korunması, bunların yüksek r!sk varlıkları 
sınıfında de#erlend!r!lmes!n! gerekt!mekted!r. Enerj! santral!n!n b!lg!sayarları 
da güvenl!k yetk!lend!rme sev!yeler!ne göre sınıflandırılmalıdırlar. Dü"ük 
sev!yedek! b!lg!sayarların yüksek güvenl!kl! olanlarla ba#lantısına !z!n 
ver!lmemel!d!r. Bu güvenl!k protokoller! güvenl!k kurallarına uyulmadı#ı 
varsayımı !le rut!n aralıklarda kontrol ed!lmel!d!r.

Tüm bu güvenl!k önlemler!, güvenl!k bölges!n!n g!r!"!nde yapılan aramalar 
aracılı#ıyla elektromanyet!k kapas!teye sah!p her türlü donanımın kontrol 
ed!lmes!n! de !çermel!d!r. Saha yönet!c!ler!n!n, elektromanyet!k araçların 
kapsama alanının gen!"l!#!n! de d!kkate alarak, bu türdek! c!hazların 
tes!se g!r!" ve kullanımını nasıl sınırlandıracaklarına karar vermeler! 
gerekmekted!r. Stuxnet, mob!l telefon, USB, NFC, radyo frekanslı 
ch!pler, har!c! hard d!skler, d!züstü b!lg!sayarlar, m!kro !"lemc! kullanan 
d!#er araçlar !le bluetooth ve kablosuz !nternet ba#lantısına sah!p d!#er 
tüm ta"ınab!l!r araçların kötücül yazılımların transfer!ne !mkân verd!#!n! 
gösterm!"t!r. Bu türde araçların tes!se g!r!"! sınırlandırılmalı ve kontrole 
ba#lanmalıdır. Tes!s çalı"anlarının arama yapan güvenl!k görevl!ler!yle olan 
k!"!sel !l!"k! ve dostluklarını bu türde manyet!k araçları tes!s!n korumalı 
bölges!ne sokmak !ç!n kullanmayı dened!kler! örnekler bulunmaktadır. 
Z!yaretç!ler!n tamamının da arama süreçler!ne tab! olmaları ve yanlarındak! 
elektromanyet!k c!hazları, kullanımlarına tahs!s! ed!len özel dolaplara 
bırakmaları sa#lanmalıdır. G!r!"te yer alan kontrol noktasında mob!l 
telefonların kullanımı yakın tak!b!n (ta!lgat!ng) engellenmes! amacıyla !z!n 
ver!lmemel!d!r.49 Ayrıca, z!yaretç!lerden toplanan elektromanyet!k c!hazlar, 
tes!s!n a#ına muhtemel b!r sızmanın önüne geçeb!lmes! amacıyla, tes!s!n 
önceden bel!rlenen güvenl! b!r bölges!nde yer alan Faraday Kafes!’n!n 
!ç!nde tutulmalıdır. Arama, tes!sten herhang! b!r manyet!k c!hazın 
çıkarılmadı#ından em!n olab!lmek amacıyla ayrılırken de tekrarlanmalıdır.

B!r nükleer tes!s!n b!lg!sayar ve a# s!stemler! b!r d!#er güvenl!k end!"es!d!r. 
Nükleer enerj! santraller! zaman zaman donanım de#!"!kl!#! ve bakıma 
!ht!yaç duyarlar. Düzenley!c!, !"letmec!n!n donanım destek s!stemler!n! nasıl 
tasarlayaca#ını organ!ze etmel!d!r. Her b!r yen! donanım test ed!lmel!d!r ve 
bu test ulusal yetk!l!lerce test yata#ında gözlenmel!d!r. Bu sürec!n zaman 
aldı#ı akılda tutularak, düzenley!c!n!n !"letmec!y!, tes!s çalı"maya ba"lamadan 
önce yedek parçaların depolanmasını öngören b!r donanım yönet!m s!stem! 
kurması yönünde te"v!k etmes! gerekmekted!r. Bu türde b!r g!r!"!m, tes!s 
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yönet!m!n!n, herhang! b!r arıza !le kar"ıla"ılması durumunda h!ç vak!t 
kaybetmeden gerekl! parçayı de#!"t!reb!lmes!ne !mkân tanıyacaktır. 

Ayrıca, yüklenicilerin sabıka kaydı sorgulaması yapılmalıdır. Güvenlikten 
ziyade i"levsellik ve dayanıklılıkları d!kkate alınarak tasarlanan ısıtma, 
havalandırma ve so#utma g!b! s!stemler, nükleer enerji santraller!n!n en 
az güvenl! unsurları olarak kabul ed!lmel!d!r. Bu s!stemler günümüzde 
yerel a#a ba#lı IP tabanlı uygulamalara dönü"mü"lerd!r. Yüklen!c!ler 
bu s!stemlere, s!stemler!n yazılımlarını yükseltmek ve gerekl! yamaları 
yapab!lmek !ç!n tes!s!n dı"ından ba#lanmaktadırlar. Bu sunucuların 
zaf!yetler! b!r anda tes!s açısından s!stem!k r!sklere dönü"mekted!r. Isıtma 
ve so#utma (HVAC) s!stemler!ne sızılması, kolaylıkla b!r s!ber saldırı 
düzenlemes!ne !mkân tanıyab!lecekt!r. Nükleer enerj! santraller!n!n 
düzenley!c! ve !"letmec!ler!n!, HVAC s!stemler!n!n her sev!yedek! 
güvenl!#!ne özel b!r hassas!yet göstermel!d!r. 50

�����*�YHQOLN�%|OJHOHUL

S!ber ve f!z!k! güvenl!k personel!, nükleer tes!s!n güvenl!k bölgeler!ne 
ayrılması görev!n! daha tes!s!n !n"ası ba"lamadan önce ortakla"a çalı"arak 
yer!ne get!rmel!d!rler. En b!l!nen uygulama, Sev!ye 4’ten (yüksek güvenl!k) 
Sev!ye 1’e (dü"ük güvenl!k) derecelend!rmey! öngören b!r yakla"ımdır. 
$"letmec!, çevresel faktörler!n ı"ı#ında, temel güvenl!k önlemler!n! de 
d!kkate alarak b!r güvenl!k tasarımı yapmalıdır.

Nükleer enerj! santraller!n!n !"letmec!ler! farklı güvenl!k sev!yes! modeller! 
uygulamaktadırlar.51 S!ber güvenl!k m!mar!s!nde de b!r kısmı, Sev!ye 
1’den ba"layarak !lerleyen sev!yeler! öngören farklı yakla"ımları terc!h 
etmekted!rler. Bazı örneklerde !se bu sev!yelend!rme Sev!ye 4’ten ba"layarak 
Sev!ye 0’a do#ru tasarlanmı"tır. 
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Sev!ye 4’tek! d!j!tal ek!pmanlar, !let!"!m özell!kler! bakımından mutlak 
koruma altına alınmalıdır. Bu sev!yedek! herhang! b!r !hlal, nükleer enerji 
santral!n! tehl!keye dü"ürmekted!r. Bu sev!yede herhang! b!r a# b!lg! 
traf!#!ne !z!n ver!lmemel!d!r. $"letmec!, s!stem!n tasarımına ba#lı olarak, 
dı"arıyla sadece tek yönlü !let!"!me !z!n vereb!l!r. Fakat tek yönlü !let!"!m 
b!le b!r takım güven!l!rl!k ve bütünlük sorunlarına yol açab!lmekted!r.52 
$"letmeciler ekonomik fizibilite, pratiklik ve üretime bir an önce ba"lamak 
gibi nedenlerle bir takım istisnalar yapmak e#ilimindedirler. UAEK, 
!"letmec!ler!, güvenl!k odaklı çözümler gel!"t!rme ve !st!snaları olay temell! 
olarak de#erlend!rme yönünde te"v!k etmekted!r. Gereks!z uygulama, 
h!zmet ve protokoller!n tamamı engellenmel!d!r. UAEK ayrıca "u 
noktalarda da tavs!yelerde bulunmaktadır53:

- Uzaktan bakım ve onarıma h!ç b!r ko"ulda !z!n ver!lemez.
- S!stemlere f!z!k! er!"!m sıkı b!ç!mde kontrol altında tutulmalıdır.
- S!stemlere er!"!m! !z!n ver!len personel sayısı asgar! sayı !le 

sınırlanmalıdır. 
- B!lg!sayar s!stemler!nde yapılacak onaylı bakımlar !ç!n !k! k!"! kuralı 

uygulanmalıdır.
- Tüm faal!yetler kayıt altına alınmalı ve tak!p ed!lmel!d!r. 
- S!steme g!r!lecek her türlü b!lg!, her b!r duruma göre gözden geç!r!lmel! 

ve do#rulanmalıdır.
- Tüm bakım ve onarım faal!yetler!; donanım bakımı, güncellemeler 

ve yazılım bakımı da dâh!l olmak üzere çok katı kurumsal ve !dar! 
prosedürler bel!rlenmel! ve uygulanmalıdır.54

�������6HYL\H����.RUXPDOÖ�$ODQ�²�%LOJL�
(GLQPH�$ęÖ��

- Sadece Sev!ye 3’ten Sev!ye 2’ye ya da dı"arıya do#ru tek yönlü b!lg! 
akı"ına !mkân tanıyan a# s!stemler!ne !z!n ver!lmel!d!r. 

- Ters yönde (!çer!ye do#ru) sadece gerekl! alındı mesajlarının ve kontrollü 
s!nyal mesajlarının !let!m!ne !z!n ver!leb!l!r (örne#!n TCP/IP). 

- Uzaktan bakım er!"!m!ne, sadece olay temell! olarak ve bel!rlenm!" b!r 
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süre !ç!n !z!n ver!leb!l!r. Bu türde durumlarda tes!s, çok !y! tanımlanmı" 
önlemlerle korunmalı ve sözle"mel! kullanıcılar bel!rlem!" güvenl!k 
planına uymalıdır.

- S!steme er!"!m!ne !z!n ver!len k!"! sayısı asgar!de tutulmalı ve kullanıcı ve 
!dar! personel arasında b!r farklıla"tırmaya g!d!lmel!d!r.

- S!stemlere f!z!k! er!"!m çok d!kkatl! b!r b!ç!mde kontrol ed!lmel!d!r.
- S!stemler!n bütünlü#ü ve ula"ılab!l!rl!#!n! sa#layacak her türlü akılcı 

önlem alınmalıdır.
- S!stemdek! uygulamalarla !lg!l! zaf!yet de#erlend!rmeler! tes!s ya 

da süreçlerde b!r takım !st!krarsızlıklara yol açab!l!r. Bu nedenle bu 
de#erlend!rmeler!n deney yata#ı veya yedek s!stemler üzer!nde ya da 
fabr!ka kabul testler! veya uzun sürel! olarak planlanan kapatmalar 
sırasında yapılması dü"ünülmel!d!r. 

�������6HYL\H����0�ONL\HW�6DKLEL�.RQWUROO��
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Sev!ye 2 koruma önlemler!, genel güvenl!k önlemler!ne ek olarak, orta 
sev!yedek! s!ber tehd!tlere yönel!k olarak kontrol odasından yönelt!len 
faal!yetler! gerekt!rmeyen, gerçek zamanlı s!stemler!n yönet!m! !ç!n 
alınması gereken önlemler! !çermekted!r. Er!"!m kontrol ve !let!"!m!n! 
f!ltreleyen özell!klere sah!p b!r güvenl!k duvarı, !ht!yaç duyulmayan 
gereks!z b!lg! akı"ını engellemek !ç!n farklı güvenl!k sev!yeler! arasındak! 
!let!"!m! ayrı"tırmaya yardımcı olacaktır. Bu türde koruma önlemler! "u 
ba"lıkları !çermekted!r:

- Sev!ye 2’dek! s!stemlere !nternet er!"!m!ne !z!n ver!lemez. 
- Anahtar kaynaklara ula"an loglama ve denetleme yolları !zlenmel!d!r. 

B!lg! teknoloj! personel!, herhang! b!r de#!"t!rme g!r!"!m!ne kar"ı bu log 
ve denetlemeler! düzenl! aralıklarla kontrol etmel!d!r.

- Bu sev!yen!n güvenl!#!n!n sa#lanması amacıyla, Sev!ye 3’ten gelecek 
her türlü kontrolsüz b!lg! akı"ının engellenerek sadece tanımlı ve sınırlı 
faal!yete !z!n ver!lecek emniyet geç!"ler! uygulamaya konulmalıdır.

- S!stemlere f!z!k! er!"!m çok d!kkatl! b!r b!ç!mde kontrol ed!lmel!d!r.
- Uzaktan bakım ve onarıma, olay temell! olarak ve sadece s!ber güvenl!k 

görevl!ler!n!n onayı sonrasında !z!n ver!leb!l!r. Bu türdek! !st!snalar 
per!yod!k olarak kontrol ed!lmel! ve er!"!m sonlandırılmalıdır. Er!"!m!n 
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gerekmes! durumunda !se uzaktan er!"!m b!lg!sayarı ve kullanıcı 
tanımlanmı" olan s!ber güvenl!k pol!t!kasına uymalıdır.

- S!stem!n faal!yet!ne er!"!m! olan kullanıcılar kat! surette, zorunlu er!"!m 
kontrol mekan!zmaları tarafından ve “b!l!nmes! gereken” prens!p 
çerçeves!nde kontrol ed!lmel!d!r. Bu prens!b!n her türlü !st!snası mutlaka 
yönet!c!ler !le s!ber güvenl!k görevl!ler! arasında de#erlend!r!lmel!d!r. 
B!lg!sayar ve a# er!"!m kanalları her türlü yetk!s!z er!"!me kar"ı 
korunmalıdır.55

�������6HYL\H����.XUXPVDO�(ULŔLP�$ODQÖ�²�
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Bu sev!yede, tekn!k b!lg! koruma s!stem! ve !"letme faal!yet yönet!m! 
(örne#!n çalı"ma !z!nler!, !" göreve em!rler!, et!ketleme, evrak yönet!m! 
g!b!), !" yönet!m s!stemler! tes!s!n kapalı a#ına ba#lıdır. Süreç kontrol a#ları 
!le !" yönet!m a#ları arasındak! ba#lantı, genel güvenl!k önlemler!ne ek 
olarak, özel b!r d!kkat ve ayrımı gerekt!rmekted!r. UAEK’n!n Sev!ye 1 !ç!n 
öngördü#ü sınırlamalar "u "ek!lde tanımlanmaktadır56:

- S!stemde de#!"!kl!k yapma yetk!s!, sadece onaylanmı" ve yetk!n 
kullanıcılara tanınmalıdır. Bu kullanıcılar ve konumları, !nsan kaynakları 
ve s!ber güvenl!k b!r!m! tarafından per!yod!k aralıklarla !ncelenmel!d!r. 
Etk!n olmayan kullanıcı hesapları mümkün oldu#unca çabuk 
s!l!nmel!d!r.

- Sev!ye 1’de kullanıcılara, uygun koruma önlemler! alındıktan sonra, 
!nternete er!"!m yetk!s! ver!leb!l!r. Bu s!stemler düzenl! b!ç!mde kontrol 
ed!lmel! ve s!stem kullanıcıları k!ml!k hırsızlı#ı saldırılarına (ph!sh!ng 
attacks) kar"ı uyarılmı" olmalıdır.

- Bu sev!yen!n sözle"mel! yüklen!c! "!rketlerden ve s!teye ba#lı a#lardan 
kaynaklanacak kontrol dı"ı faal!yetlerden korunması ve kontrol altındak! 
!dar! dosyaların !nd!r!lmes!, kara l!steye alınmı" web sayfalarının 
engellenmes! g!b! özel faal!yetlere !z!n ver!lmes! !ç!n güvenl!k geç!tler! 
kurulmalıdır. 

- Bu s!stemlere f!z!k! ba#lantı ve er!"!m kontrol altında olmalıdır. 
Bu s!stemlere her türlü er!"!m kayıt ed!lmel!d!r. S!ber güvenl!k 
görevl!ler!, beklenmed!k faal!yetlere kar"ı bu logları per!yod!k olarak 
!ncelemel!d!rler.

- Uzaktan bakım ve koruma er!"!m!ne kontrollü b!r b!ç!mde !z!n 
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ver!leb!l!r. Er!"!me yetk!l! uzaktan er!"!m b!lg!sayarı ve kullanıcı, 
sözle"mede de tanımlanmı" olan s!ber güvenl!k pol!t!kasına uymalı ve bu 
durum kontrol ed!lmel!d!r.

- Kullanıcıların er!"!m!ne açık olan s!stem faal!yetler!, er!"!m kontrol 
araçlarınca sürekl! kontrol ed!lmel!d!r. Bu prens!be !st!sna te"k!l edecek 
herhang! b!r durum, d!kkatle çalı"ılmalı ve her türlü araç vasıtasıyla 
koruma sa#lanmalıdır. S!ber güvenl!k görevl!ler! bu !st!snaları düzenl! 
b!ç!mde denetlemel! ve etk!n olmayanlar mutlaka sonlandırılmalıdır. 

�������6HYL\H����.DPXVDO�(ULŔLPH�$oÖN�$ODQ��

Sev!ye 0, of!s otomasyon s!stemler!, s!stem yen!leme sürücüler! ve 
yama yönet!m! !le ant!-v!rüs sürücüler! g!b! tekn!k kontrol ve !"let!m 
!le do#rudan ba#lantısı olmayan s!stemler!n yüklü oldu#u alandır. Bu 
s!stemler dü"ük sev!yel! s!ber tehd!tler!n söz konusu oldu#u s!stemlerd!r. 
Sev!ye 0 önlemler!, tes!se özel önlemler!n dı"ında "u önlemler! 
!çermekted!r:

- S!stemde gerekl! düzeltme ve bakımları yapma !zn!, sadece !"!n!n ehl! ve 
yetk!lend!r!lm!" kullanıcılara ver!leb!l!r. Bu kullanıcıların l!stes! per!yod!k 
olarak gözden geç!r!lmel!d!r. Etk!n olmayan kullanıcı hesapları s!ber 
güvenl!k görevl!ler!nce sonlandırılmalıdır.

- Bu sev!yedek! kullanıcılara, uygun koruma önlemler! alındıktan sonra, 
!nternete er!"!m yetk!s! ver!leb!l!r. Er!"!m, gereks!z !let!"!m!n kes!leb!lmes! 
amacıyla b!r güvenl!k duvarı s!stem! tarafından kontrol ed!lmel!d!r. Bu 
sev!yedek! s!stem kullanıcıları k!ml!k hırsızlı#ı saldırılarına (ph!sh!ng 
attacks) kar"ı uyarılmı" olmalıdır.

- Uzaktan er!"!me, gerekl! kontroller!n yapılab!lmes! amacıyla kontrollü 
b!r b!ç!mde !z!n ver!leb!l!r. S!ber güvenl!k görevl!ler! kontroller! 
denetlemel! ve herhang! !hlal olayında er!"!m! engellemel!d!rler.

B!r nükleer enerj! santral!n!n yerle"!m sahasında, s!ber güvenl!k alanları 
f!z!k! güvenl!k !le ba#lantılıdır. S!ber ve f!z!k! güvenl!k b!r!mler!n!n 
yönet!c!ler!, ko"ulların uygun olması durumunda, tes!s! h!br!t tehd!tlere 
kar"ı korunaklı kılacak yen! güvenl!k planlarını hazırlamalıdırlar.

Fakat !"letmec!n!n sa#lam b!r s!ber güvenl!k pol!t!kası olu"turab!lmek 
!ç!n tes!se özel kuralları da bel!rlemes!, bu kuralları yürürlü#e koyması ve 
herhang! b!r !hlalden "üphelenmes! durumunda, !lg!l! b!r!mler! uyarması 
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da gerekmekted!r. UAEK, bu türde kuralların örnekler!ne B!lg!sayar Ac!l 
Durum El K!tabı’nda yer vermekted!r57:

· Tüm kullanıcılar s!ber güvenl!k !"let!m süreçler!n! anlamak ve bunlara 
uymak zorundadırlar.

· S!steme er!"!m !ç!n sadece kurallara uygun b!ç!mde yetk!lend!r!lm!", 
tecrübel! ve gerekt!#!nde güvenl!k kontrolünden geçm!" personele !z!n 
ver!lmel!d!r.

· Kullanıcılara s!stemde sadece kend! !"ler!n! yapmak !ç!n gereken 
sev!yedek! fonks!yonlara er!"!m !zn! ver!lmel!d!r.

· B!l!"!m uygulamaları, uygun er!"!m kontroller!ne ve kullanıcı k!ml!k 
denetlemes!ne sah!p olmalıdır.

· Uygulama ve s!stemden kaynaklanan zaf!yetler denetlenmel! ve gerekl! 
önlemler alınmalıdır.

· S!stem zaf!yet de#erlend!rmeler! per!yod!k olarak yapılmalıdır.
· B!lg!sayar ve a# güvenl!k unsurları, kes!nl!kle, sızma tesp!t s!stemler! ve 

sızma önleme s!stemler!yle korunmalı ve sanal özel a# sa#layıcıları da 
mutlaka kayıt ve tak!p ed!lmel!d!r.

· Uygun yedekleme ve telaf! süreçler! per!yod!k olarak kontrol ed!lmel!d!r.
· Çe"itli unsur ve sistemlere fiziksel eri"im, bunların gördükleri fonksiyona 

ba#lı olarak, mutlaka sınırlandırılmalıdır.
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B!r düzenley!c! olarak Türk!ye’n!n hem nükleer enerj! santral! hem de 
bunun f!z!k! ve s!ber güvenl!#!n!n sa#lanması konularında sınırlı deney!m! 
oldu#u a"!kâr b!r gerçekt!r. $ran’ın nükleer enerj! santral!ne yönel!k Stuxnet 
saldırısı benzer! tehd!t ve saldırılar, Ankara’nın end!"es!n! arttırmaktadır. 
Afet ve Ac!l Durum Yönet!m! Ba"kanlı#ı’nın (AFAD) hazırladı#ı Kr!t!k 
Altyapı (KA) Koruma Raporu’na göre nükleer enerji alanında ba"ta Enerji 
ve Tab!! Kaynaklar Bakanlı#ı, Türk Atom Enerj!s! Kurumu, AFAD, Enerj! 
P!yasası Denetleme Kurulu (EPDK) g!b! pek çok kontrol kurumu söz 
konusudur.58 Nükleer enerji santrali lisansı alma sürecinde ve sonrasında 
bu bakanlık, kurum ve kurulu"ların farklı yetki alanları ve sorumlulukları 
bulunmaktadır.

Nükleer enerj! santral! projes!n!n organ!zasyonu, planlaması ve 
yürütmes!nden Enerj! Bakanlı#ı sorumludur. EPDK, projen!n elektr!k 
üret!m! ve satı"ına a!t yasal düzenleme sürec!n! yönetmekted!r. TAEK, 
Türk!ye’de tes!sler!n nükleer güvenl!#! konusunda l!sans vermek !ç!n yetk!l! 
olan kurumdur. AFAD !se santraller!n ac!l durum hazırlı#ını kontrol 
etmekted!r. Bu kurum ve kurulu"ların yanı sıra $ç!"ler! Bakanlı#ı, tes!sler!n 
dı" güvenl!#!n! sa#lamakla mükellef ve ac!l durumlarda santraller!n 
özel güvenl!#!n! koord!ne etme sorumlulu#unu ta"ımaktadır. $ç!"ler! 
Bakanlı#ı’nın, oldukça hassas olan bu tes!sler!n korunmasını sa#lamak 
!ç!n !y! e#!t!lm!", b!l!nçl! ve kapsamlı güvenl!k anlayı"ına sah!p olan özel 
güvenl!#!n yasal arka planını hazırlama sorumlulu#u da bulunmaktadır. 

Türk!ye’dek! nükleer enerj! santraller!n!n s!ber güvenl!kler!n! 
!lg!lend!reb!lecek en büyük sorun, gerekl! ve yeterl! kanun ve 
düzenlemeler!n olmayı"ıdır. KA korumasına yönel!k olarak hazırlanmı" 
olan mevcut kanun ve düzenlemeler, nükleer enerji santraller!ne özel 
durumlara gereken cevabı vermemekted!r. %u anda Türk!ye’de, s!ber 
güvenl!k alanında faal!yet göstermek amacıyla düzenlenm!" T$B 
bünyes!nde görev yapan b!r S!ber Olaylara Müdahele Ek!b! (SOME) 
olmakla b!rl!kte, nükleer tesislerin siber güvenli#inin daha karma"ık ve 
uzmanla"mı" teknik bilgi ve özel !lg!y! gerekt!rd!#! bel!rt!lmel!d!r.
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Akkuyu’nun ön l!sans verme !"lem!, nükleer enerj! santral!n!n !n"ası !ç!n 
gereken l!sansı verme yetk!s!ne sah!p olan EPDK tarafından 25 Haz!ran 
2015’te tamamlanmı"tır. Ön l!sans verme !"lem!, l!sans vermen!n r!skler!n! 
azaltmak ve l!sans verme !"lem!n!n sonuçlarını daha öngörüleb!l!r kılmak 
!ç!n b!r dönüm noktası olarak kabul ed!lmekted!r. Ancak Akkuyu 
santral! özel!nde açık kaynaklarda, güvenl!k ba"ta olmak üzere, l!sanslama 
sürec!yle !lg!l! olarak yukarıda bahs! geçen konular hakkında sınırlı 
b!lg! bulunmaktadır. Bu ba#lamda akıllara gelen en öneml! soru, s!ber 
güvenl!kle !lg!l! tasarım ve planların ön l!sans a"amasında d!kkate alınıp 
alınmadı#ıdır. EPDK ya da TAEK, ROSATOM’un s!ber güvenl!k tasarım 
ve planlarını tes!s!n yüksek ve dü"ük güvenl!k sev!yes!ndek! alanları !ç!n 
de gözden geç!rmel! ve anal!z etmel!d!r. Tasarım planları ayrıca ısıtma 
ve so#utma (HVAC) h!zmetler!n!n uygulanması !le üçüncü tarafların 
s!ber güvenl!k yakla"ımları hakkında da !puçları vermel!d!r. Akkuyu ve 
ROSATOM, HVAC altyapısının koruyucu bakımını organ!ze etmey! 
nasıl planlamaktadır? HVAC sunucularının s!ber güvenl!#!nden k!m 
sorumludur? Üçüncü taraf ta"eronların altyapı koruyucu bakımına 
uzaktan er!"!m hakkı var mıdır? Üçüncü taraf ta"eronlar sunucularını ve 
altyapılarını nasıl güncelle"t!rmekted!rler? L!sans verme sürec! önces!nde 
bu türde b!r d!z! soru, hala cevaplanmayı beklemekted!r. 

Amer!ka’dak! NRC’n!n Türk!ye’dek! kar"ılı#ı olarak TAEK kabul 
ed!lmekted!r. $daren!n de konuya bu çerçeveden baktı#ının !"aret!, 
TAEK’!n nükleer enerj! santral!n!n güvenl!#!n!n denetlenmes! yetk!s!n! 
almı" olmasıdır. Ancak TAEK’!n bu tes!sler!n s!ber güvenl!#! konusunu 
nasıl ele aldı#ı ya da planları nasıl kontrol edece#! konusu henüz açıklı#a 
kavu"mu" de#!ld!r. HVAC s!stemler! ve üçüncü taraf yüklen!c!lerle !lg!l! 
olarak, yukardak! sorulara benzer sorular !le TAEK’!n Akkuyu santral!yle 
olan ba#lantısı gündemde yer!n! korumaktadır. 

Akkuyu nükleer enerj! santral!n!n operasyon merkez!n!n en az üç 
ba#lantısının oldu#u gerçe#!, konuyu b!r üst düzeyde daha karma"ık hale 
get!rmekted!r: b!r!nc!s! Akkuyu Anon!m %!rket!, !k!nc!s! ROSATOM 
Anon!m %!rket!, üçüncüsü !se elektr!k "ebekes!d!r. Bu ba#lantılar karma"ık 
b!r dalga (cascade) etk!s! yaratma potans!yel!/tehd!d! ta"ımaktadır. 
%!rketler !ç!n yerel a#ları (LAN) kontrol etmek çok daha kolay olacaktır. 
Fakat, “ulusal elektr!k "ebekes! a#ının zaf!yetler!nden do#acak güvenl!k 
sorunlarının yönet!m!n! k!m ve nasıl yapacaktır?” sorusu hala cevaplanması 
gereken b!r soru olarak gündemdek! yer!n! korumaktadır.
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ABD ve AB’n!n var olan nükleer enerj! santraller! konusunda her 
türlü b!lg!y!, güvenlik zafiyeti olu"turmadan payla"tıkları bir sistemleri 
bulunmaktadır. Nükleer enerji santralleri, herhang! b!r s!ber ya da f!z!k! 
güvenl!k !hlal g!r!"!m! ya da olayını, hazır durumdak! yetk!l!lere rapor 
etmek durumundadırlar.  Bu yetk!l! !se, d!#er !lg!l! b!r!mler! olaydan 
haberdar etmek ve tüm santraller! benzer tehd!t ve ac!l durumlara kar"ı 
uyarmakla yükümlüdür. 

Çok kr!t!k olan bu türde b!r s!stem!n eks!kl!#! gerçekten de tüm 
operasyonları tehl!keye atmaktadır. Öte yandan nükleer enerji santrallerine 
yönelik siber olayların seyrekli#i, bu konuda b!r g!zl!l!k olması neden!yle 
gerek operatörler gerekse düzenley!c!ler arasında nükleer tes!sler!n 
güvenl!#! konusunda yanlı" b!r özgüven algısı olu"turmu"tur. Genel olarak 
nükleer tesis operatörlerinin, özellikle bu algı nedeniyle s!ber güvenl!k 
alanında, d!#er sektörlerle olan !l!"k!ler!n! daha sınırlı b!r !"b!rl!# düzeyinde 
tuttukları gözlemlenmekted!r. Oysa, ortak donanım kullanımı aracılı#ıyla 
muhtemel tehd!tlere kar"ı tüm endüstr!yel kontrol s!stemler!n! kapsayan 
daha ver!ml! b!r !"b!rl!#! alanı yaratılması mümkündür. 

Nükleer s!ber güvenl!#!n en temel öncel!#!, güvenli#i ve muhtemel 
tehditleri sürekli biçimde izlemektir. Bu görev sadece nükleer enerji 
santraline odaklanmayıp, s!ber uzayda der!n b!r !st!hbarat yapab!lmey! 
ve bu ba#lamda b!r tür ver! madenc!l!#! becer!s!ne sah!p olmayı da 
gerekt!rmekted!r. Türk!ye’n!n sahte k!ml!kler yaratmak ve uluslararası 
hacker gruplarıyla ve d!#er organ!ze suç b!r!mler!yle !let!"!m kurmak 
anlamında sınırlı b!r s!ber !st!hbarat becer!s!ne sah!p oldu#u 
görülmekted!r. Türk!ye’de M!ll! $st!hbarat Te"k!latı (M$T) ve Emn!yet 
Genel Müdürlü#ü’nün !st!hbarat b!r!mler! s!ber uzaydan !st!hbarat 
amaçlı ver! toplamaktadırlar. Bu !st!hbaratın kal!tes!n!n yüksek oldu#u 
kabul ed!lse b!le, bu !st!hbaratın Akkuyu’da !n"a ed!lecek nükleer enerj! 
santral!n!n güvenl!#!nden sorumlu olacak b!r!mlerle ne düzeyde ve ne 
hızda payla"ılab!lece#! sorusu akılları me"gul etmekted!r. Bu nedenle, 
nükleer santral yönetimi bilgi akı"ını düzenl! olarak sa#layab!lecek özel b!r 
s!ber !st!hbarat "!rket!n!n/b!r!m!n!n varlı#ına !ht!yaç duyab!lecekt!r. 

Nükleer tes!s!n s!ber güvenl!k alanı, bu bakı" açısıyla, tüm yazılım, 
!let!"!m ve kr!t!k d!j!tal varlıkların d!j!tal korunması ve, tüm altyapının ve 

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



gerekli ileti"im donanımının, ya da santral!n !"levsell!#!n! etk!leyeb!lecek 
d!#er aygıtların, b!r f!z!k! güvenl!k ek!b! tarafından korunması olarak 
!k! ana koldan olu"maktadır. Bu !k!l!n!n !k!nc!s! durumundak! f!z!k! 
koruma görev!, $çi"leri Bakanlı#ı’nın koordinasyonu çerçevesinde faaliyet 
gösterecek olan özel güvenli#in sorumlulu#unda olacaktır. Bununla b!rl!kte 
tarafların, en üst düzeyde b!r korumanın sa#lanab!lmes! !ç!n, f!ber opt!k 
hatların sa#layıcıları dâh!l olmak üzere altyapıyla !lg!l! d!#er b!r!mler!n 
tamamıyla !let!"!m !ç!nde olması gerekmekted!r. F!z!k! koruma b!r!m!, 
kolluk kuvvetler!yle uyum !ç!nde çalı"mayı öngören ve bunun ayrıntılarını 
!çeren b!r !"b!rl!#! ve !let!"!m planı hazırlamalıdır. Kolluk güçler! de, 
santral!n f!z!k! güvenl!#!yle !lg!l! kr!t!k ve stratej!k !let!"!m! tasarlamalıdır. 
Özel güvenl!k "!rketler! ve çalı"anlarının saldırılar kar"ısında s!lah kullanma 
yetk!ler!n! ve bunun dereces!n! bel!rleyen özel yasal düzenlemeler !se b!r an 
önce hazırlanmalıdır. Nükleer enerj! santraller!n!n korunmasında reaks!yon 
süres!n!n saldırıların sebep olab!lece#! olası trajed!ler! önlemede kr!t!k b!r 
öneme sah!p oldu#u akılda tutulmalıdır.

Hem f!z!k! hem de s!ber tehd!tler! !çeren h!br!t tehd!tler!n artı"ıyla b!rl!kte, 
f!z!k! güvenl!k ek!pler! ve s!ber güvenl!k ek!pler!n!n yakın b!r !"b!rl!#! 
!ç!nde çalı"maları zorunlulu#u do#mu"tur. Bu !k! grubun i"birli#i en 
azından iki noktada açıkça örtü"mektedir; öncelikle, bütün sunucuların 
kullandı#ı CCTV s!stemler!n!n, herhang! b!r dü"manca saldırıya kar"ı 
korunması gerekmekted!r. $k!nc! olarak, s!ber güvenl!k altyapısı f!z!k! 
saldırı ve !hlaller kar"ısında zarar göreb!l!r konumdadır. F!z!k! güvenl!k 
ek!b!n!n saldırılar kar"ısında aygıtları do#ru b!ç!mde koruyab!lmek !ç!n 
s!ber güvenl!k ve b!lg!sayar altyapısını en azından temel düzeyde tanımak 
ve b!lmek zorunlulukları bulunmaktadır. 

F!z!k! koruma ek!b!n!n b!r!nc!l öncel!#!, yürüttükler! görev!n tanımı 
gere#! her türlü tehd!t kar"ısında tes!s !ç! güvenl!#! sa#lamaktır. Çalı"anlar 
ve güvenlik ekibi arasındaki ki"isel ili"ki ve ba#ların özellikle vard!ya 
de#!"!mler! sırasındak! güvenl!k kontroller!n!n karakter!n! de#!"t!rme 
!ht!mal! bulunmaktadır. Bu nedenle f!z!k! güvenl!k ek!b!n!n yönet!m 
kademeler!, bu türde "artlara hazırlıklı olmalıdır. Güvenl!k görevl!ler!n!n 
özell!kle tanıdıklar ve b!l!nd!k d!#er çalı"anlar kar"ısında temel kuralların 
gere#!nce uygulanmasından kaçınmalarının önüne geç!lmel!, am!yane 
tab!rle gev"eme g!b! her türlü olası !nsan! faktörlere kar"ı d!kkatl! 
olmalıdır. Bu çerçevede örne#!n kontrol noktalarında !k!"er k!"!l!k ek!pler 
olu"turulması bu türde hataların ya"anmasını engelleyerek ve b!reb!r 
duygusal yakınlı#ı azaltacaktır. 
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Ba"arılı uygulama örnekler!ne bakıldı#ında, nükleer enerji santrallerin!n 
ço#unlu#unda çalı"anların ac!l durumlarda yüklenecekler! rolün bel!rlenm!" 
oldu#u ayrıntılı b!r vaka müdahale planı bulunmaktadır. Çalı"anlar farklı 
tatb!kat senaryolarına dayalı olarak roller!n! ö#ren!r ve uygularlar. Tatb!katlar, 
b!r kaza durumunda yapılması gereken her türlü hazırlı#ı ve uygulamayı, 
tekrarlaması alı"ıldık prat!klere döktükler! !ç!n önem ta"ımaktadırlar. 
Ancak, gerçek olaylarda korku, zaman ve r!sk g!b! baskıların !nsanların 
muhakeme ve karar verme sürec!n! oldukça etk!led!#! ve aksamalara yol 
açtı#ı b!l!nmekted!r.59 En deney!ml! personel!n dah!, gerçek b!r ac!l durum 
sırasında durgunluk ve donma davranı"ı serg!leyeb!ld!#!n! ve görevinin 
gereklerini yerine getiremedi#i durumları gözlemlemek mümkündür. Bu 
türde durumların önüne geçilebilmesi için, s!ber güvenl!k ek!b!n!n farklı 
durumlarda nasıl davranaca#ını ö#reten yol haritaları geli"tirilmelidir. 

Unutulmaması gereken nokta, nükleer enerji santrallerindeki vakalara 
yanıt vermenin bireysel bir faaliyet olmadı#ıdır. Tesis yönetimi, tes!se özel, 
"!rkete a!t ve ulusal düzeyde planları harekete geç!rmek !ç!n !lg!l! b!r!mlere 
haber vermel!d!r. Tes!s, ulusal boyutlarla kıyaslandı#ında daha küçük b!r 
b!r!m oldu#u !ç!n, !dares! daha büyük b!r vaka ya da vakalar z!nc!r!yle 
kar"ıla"ıldı#ı takt!rde daha kapsamlı müdahale planları hazırlamalıdır. Bu 
planlar !lg!l! tarafların tamamıyla payla"ılmalı ve güncel halde tutulmalıdır. 
Bu ba#lamda, Türkiye özelinde AFAD, TAEK, Enerji Bakanlı#ı, $çi"leri 
Bakanlı#ı, T$B, ICS-SOME (e#er varsa), !le Ba"bakanlı#ın ilgili birimlerinin 
koordinasyon içinde, ve gereken mevzuatı da olu"turarak, kapsamlı b!r 
ac!l durum hazırlık planı gel!"t!rmes! gerekmekted!r. Bu plan ve mevzuat 
ı"ı#ında kurulacak b!r kr!z yönet!m! merkez!n!n de do#ru yerde ve kr!ze 
do#ru zamanda müdahale edeb!lecek "ek!lde olu"turulması gerekmekted!r. 
Bu muhtemel planın tasarlanmasında ayrıntıların ROSATOM ve AREVA 
g!b! !lg!l! payda"larla da payla"ılması öneml!d!r. Taraflar arasında do#rudan 
görü"me hatları yaratılmalıdır. Plan, ac!l durumdan önce, karar ver!lmes! 
daha kolay olacak olan hedefler! önem sırasına göre tanımlamalıdır. $dare, 
özell!kle s!ber ac!l durumlarda tes!s! korumak !ç!n ne yapılması gerekt!#!ne 
karar vermel!d!r. Bu büyük plan, ulusal ek!b!n çözüm konusunda yeters!z 
kalması ve yardıma !ht!yaç duyması hal!nde ac!len ba"vurulacak uluslararası 
üst düzey b!r ICS-SOME ek!b! seçene#!n! de kapsamalıdır. AFAD bu ac!l 
durum hazırlık planını en az ayda b!r test etmel! ve yen! çalı"anları kodlara 
uygun davranmaya sevk etmel!d!r. Hazırlıklarından em!n olmak !ç!n AFAD, 
nükleer enerj! santral! ve kr!z yönet!m! yetk!l!s!ne yönel!k b!r s!ber saldırı !ç!n 
üçüncü b!r taraf saldırı denet!mc!s! (penetrat!on tester) de kullanmalıdır. 
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Yönet!m, tes!s!n !"let!m sorumlulu#unu üstlenm!" teknoloj! mühend!sler! 
!le s!ber güvenl!k personel! arasında ayrı"malara sebep olab!lecek b!r 
takım !let!"!m sorunları ya"ayab!lece#!n! de göz önünde bulundurmalıdır. 
Sorunlar, ço#unlukla s!ber güvenl!k personel!n!n tes!s dı"ında olmasından 
kaynaklanır. Yönet!m her !k! grubun çalı"ma uyum ve bütünlü#ünü 
sa#layarak çalı"anların tamamının tes!s!n bekası açısından vazgeç!lmez 
oldu#unu onlara !fade etmel!d!r. 

Nükleer tes!sler de dâh!l olmak üzere, özel sektör g!r!"!mler!n!n neredeyse 
tamamında güvenl!k yatırımlarının düzey! r!sk ve sonuç arasındak! 
!k!lem! yansıtmaktadır. Bu durum !k! etmene ba#lıdır: (1) r!sk çevres! 
hakkında b!l!nenler ve (2) rekabet !ç!ndek! b!r pazarda, ya da kaynak 
eks!kl!#! !çeres!ndeyken ekonom!k açıdan, kabul ed!leb!l!r ve sürdürüleb!l!r 
olana. Türk!ye’dek! düzenley!c! de bu dengey! d!kkate almalıdır. B!r 
nükleer enerj! santral!n!n !n"asına l!sans ver!lmeden önce r!sk! en aza 
!nd!rmek adına düzenley!c!n!n santral! tasarım sorunları açısından da 
kontrol etmes! gerekmekted!r. S!ber güvenl!k bakı" açısından gerekl! 
yazılımın denetlenmes!, güvenli#i sa#lamak ve olası tehditleri engellemek 
açısından kritik bir önem ta"ımaktadır. Nükleer enerji santrali çalı"ırken, 
güvenlik yazılımı uzun vadede bir takım yama ve güncellemelere ihtiyaç 
duymaktadır. Ancak, yanlı" yazılım güncellemeler! saldırganların en 
çok kullandı#ı yöntemlerden b!r!d!r. Dolayısıyla, b!lg! teknoloj! ek!b! 
programların yamalama sürec!n! düzenlemel! ve, nükleer enerji santrali 
siber sistemi uygulamaya koymadan önce, ayrıntılı testler yapmalıdır. 
$"letmeci, donanımın esk!mes!n! önlemek amacıyla neredeyse ba"langıçtan 
!t!baren b!r yen!leme yönet!m! planı olu"turmak zorundadır. Düzenley!c! 
!se, tes!s!n güvenl!#!n! sa#lamak !ç!n !"letmec! "!rket! bel!rl! aralıklarla 
donanım ve yazılımı yen!lemeye zorlamalıdır. $"letmecinin teknoloj!k 
gel!"meye ayak uydurması güç ve maliyetli olabilmektedir. Bazen tes!s!n 
tasarımı bazen de ekonom!k sebepler, i"letmecinin yenileme yapmasını 
engelleyeb!lmekted!rler. Ancak günden güne esk!yen s!stemler, santral!n 
nükleer güvenl!#!n! tehl!keye atacaktır.

Türk!ye’de, Akkuyu da dâh!l olmak üzere, tüm nükleer enerji santralleri, 
ürettikleri elektri#i aktarabilmek için elektrik "ebekesiyle ba#lantılı 
olmak zorundadırlar. Bu da elektr!k "ebekes!n!n tüm zaf!yetler!n!n 
nükleer enerj! santral!n! de kolayca etk!leyece#! anlamına gelmekted!r. 
Türk!ye’n!n elektr!k da#ıtım s!stem!nde yakın zamanda ya"anan kes!nt! 
sırasında medyada çe"!tl! f!k!rler d!le get!r!lm!"t!r. Bazı ara"tırmacılar 
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$ran’ı s!ber saldırılarla suçlarken, d!#erler! az sayıdak! elektr!k santral!n!n 
arızalanmasının tüm elektr!k "ebekes!n! etk!led!#!n! !dd!a etm!"t!r. Her 
neden kaynaklı olursa olsun bu olay, elektr!k "ebekes!n!n d!#er kurumlarla 
ba#lantılı olmasından dolayı b!r dalga etk!s!n!n mümkün oldu#unu 
gösterm!"t!r.60 Akkuyu ve d!#er nükleer enerj! santraller! saldırılara kar"ı 
dayanıklı olarak kabul ed!lse b!le, elektr!k "ebekes!n! hedef alan s!ber 
saldıralardan etk!leneceklerd!r. Bu nedenle nükleer santraller sadece 
f!z!k! etk!lere de#!l aynı zamanda !stenmeyen d!j!tal etk!lere kar"ı da 
güçlend!r!lmel!d!r. 

Son olarak, yüksek !rt!fa elektro manyet!k s!nyal (EMS) saldırıları, kr!t!k 
altyapılar !ç!n nükleer enerj! santraller! de dâh!l olmak üzere en etk!l! 
saldırılardan b!r! olarak görülmekted!r. B!r EMS, yüklü part!küller!n 
hızlarının an! artı"ından kaynaklı a"ırı yo#un b!r elektro manyet!k enerj! 
patlamasıdır. Bu yıldırım benzer! s!nyal, elektr!k akımı hatlarından geçer, 
enerj! hatları ve s!gorta ve elektr!k akımı hatlarına a"ırı yükleme yaparak 
onlara zarar ver!r. Bu gen!" bant, yüksek "!ddetl! (ampl!tude) EMS akımı, 
hassas elektron!k aletlerle b!rl!kte çalı"ınca, kr!t!k altyapılara gen!" çaplı ve 
uzun sürel! zarar verme kapas!tes!ne sah!pt!r. 

Nükleer enerj! santraller!n!n SCADA s!stemler! de EMS saldırılarına 
kar"ı savunmasızdır. ABD’dek! Kom!syon, EMS tehd!d!n!n boyutunu 
de#erlend!reb!lmek !ç!n farklı test ortamlarında denemeler yapmı"tır. 
Yapılan denemeler sonucunda, test ed!len s!stemler!n tamamının EMS’ye 
maruz kaldıklarında çalı"amaz hale geld!kler! anla"ılmı"tır.61 Bu saldırı türü 
!ç!n EMS c!hazı yapmanın, ya da tem!n etmen!n, sanıldı#ından daha kolay 
oldu#unu söyleyeb!l!r!z. SCADA s!stemler!n!n fazla sayıda olması ve onlara 
kar"ı olan fazla ba#ımlılık, b!r EMS vakası sonrasında, bu s!stemler!n 
çalı"masına s!stemat!k b!r tehd!t olu"turmaktadır. Ayrıca, çok fazla sayıda 
s!stem! yen!den yükleme, onarma ya da de#!"t!rme !ht!yacı, ülken!n böyles! 
b!r saldırıyı atlatma sürec!n! de sekteye u#ratacaktır. Dolayısıyla Ankara 
!"letmec!ler!, bu tür saldırılardan korunmak !ç!n gerekl! tedb!rler almaya ve 
EMS saldırılarını olası saldırı senaryoları arasına eklemeye zorlamalıdır.
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Stuxnet saldırısı sonrasında kritik altyapıların ve ana kaynakların 
korunması uluslararası arenada daha çok tartı"ılır hale gelm!"t!r. 
Uluslararası organ!zasyonlar kr!t!k altyapılar !ç!n s!ber güvenl!#!n 
önem!n! vurgulayarak, durumsal farkındalı#ı arttırmaya odaklanmı"tır. 
Bütün kr!t!k altyapılar arasında nükleer enerj! tes!sler!n!n s!ber güvenl!#! 
!st!sna! b!r yere sah!pt!r. Endüstr!yel kontrol s!stemler!n!n güvenl!k 
yakla"ımıyla tasarlanmaması, nükleer enerj! tes!sler!n!n düzenley!c!ler!ne 
ve !"letmec!ler!ne s!ber güvenl!#e azam! d!kkat göstermek !ç!n, pol!t!kalar 
olu"turmak ve etk!l! b!r s!ber güvenl!k kültürü !n"a etmek  zorunlulu#u  
get!rmekted!r. Bu ara"tırmada sıralanan güvenl!k olaylarının da gösterd!#! 
g!b!, h!çb!r ülken!n nükleer tes!s! s!ber saldırılara kar"ı tamamen korunmu" 
de#!ld!r. Ülkeler!n nükleer faal!yetler!n!n düzenley!c! kurumları r!sk 
yönet!m!, t!t!z b!r koord!nasyon ve stratej!k !let!"!m vurgusuyla gerekl! 
yasamayı tamamlamalı ve nükleer enerj! tes!sler!n!n çalı"masını kontrol 
edecek pol!t!kalar bel!rlenmes!n! sa#lamalıdır.

Bütün bu önlemlere ra#men her gün yeni zafiyetleri kullanan yeni saldırı 
biçimleri görülmektedir. Uluslararası Atom Enerji Kurumu üyelerini 
yönlendirecek, bir bilgisayar güvenli#i yol haritası olu"turmak için 
çalı"maktadır. Ulus devletler bu adımları takip ederek kritik altyapıları ve 
ana kaynakları koruyacak esas aktörlerdir. Türkiye’deki nükleer enerji tesisi 
yap – sahip ol – i"let modeliyle benzerlerinden daha farklı bir yere sahiptir. 
Projeyi üstlenen Rus ROSATOM firması ile Türk Akkuyu Nükleer A%, 
Türk yasa ve yönergelerinin nükleer tesisler için ihtiyaç ve beklentilerini 
kar"ılamak için teknik uzman yeti"tirmekte, planlama yapmakta ve 
raporlar hazırlamaktadır. Her iki firmanın yüzle"ece#i ilk büyük problem 
be"eri sermayedir. Böyle bir tesiste siber güvenlik ekibinin her iki 
toplumun güvenlik kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasının yanı sıra 
iki dili de konu"abilmesi zorunludur. Nükleer enerji tesisi siber güvenli#i, 
bili"im teknoloji altyapısı bilgisinin yanı sıra endüstriyel kontrol sistemleri 
hakkında derinlemesine bir uzmanlık gerektirmektedir. %u anda Türk 
nükleer enerji tesisleri için nükleer mühendis yeti"tirmek adına dikkati 
çeken bir gayret olmasına ra#men, bu konuda siber güvenlik uzmanlarının 
yeti"tirildi#ine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Problemin ikinci kısmı iki boyutludur. Birincisi, Ankara nükleer 
tesisin altyapısının en uygun "ekilde hazırlanması için gereken yasama 
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ve yönetmelikleri çıkarmaya çalı"maktadır. Bütün devlet kurumları 
problemlerin çözümü için kendi mikro perspektiflerini ortaya koymakta 
ve kendi ilgi alanlarını seviyesinde düzenlemeler için gereken çabayı 
göstermektedir. Fakat bütün bu mikro yakla"ımlarını birle"tirerek makro 
planı olu"turacak, koordinasyon yetene#ine sahip yetkili bir merci tam 
anlamıyla tanımlanmamı"tır. $kinci olarak, Türkiye’de endüstriyel kontrol 
sistemlerine odaklı, sektördeki özel ve kamu kurumlarını koordine 
edebilecek bir siber güvenlik kurumu da bulunmamaktadır. Türkiye’nin 
bulundu#u co#rafi bölgedeki güncel politik sorunlar ve siber saldırıların 
uluslararası hukuk açısından belirsizli#i göz önüne alındı#ında Türkiye 
kendi savunma ve saldırı amaçlı siber güvenlik kapasitesini geli"tirmek 
zorundadır. Ankara’nın ısrarlı bir "ekilde gerekli kurumlar arasında 
koordinasyona ve stratejik ileti"ime odaklanması gerekmektedir. 
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