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Hacker ’lar  nükleer  santr al  patlat ır  mı?
İran’da bulunan Bushehr Nükleer  Santral i ’ne 
worm saldır ıs ı  yapı ldı

Geçtiğimiz hafta güvenlik dünyası büyük bir haberle sarsıldı. Stuxnet adlı bir worm İran’daki 
Bushehr nükleer santralindeki bilgisayarlara sızmıştı! Konu nükleer santral olunca bütün hab-
er ajansları bu haberi dünyaya hızlı bir şekilde duyurdular. Sonuçta bu basit bir virüs sorunu 
değildi. İran’da bulunan bir nükleer santralden bahsediliyordu. Her şeyden ötesi Stuxnet her-
hangi bir worm değildi. Stuxnet sıradan worm’ların aksine sadece bilgisayarları ele geçirmiyor, 
Siemens’in endüstriyel kontrol yazılımı olan SCADA’ya girebiliyordu! İran’lı yetkililer hemen bir 
açıklama yaptılar ve worm’un sadece santraldeki bilgisayarlara girdiğini ve herhangi bir zarara 
yol açmadığını belirttiler. Dünya belki de olası büyük bir faciayı ucuz atlattı.

Hollywood filmi değil!
Bu örnek siber tehditlerin günümüzde ulaştığı noktayı gösteriyor. Eskiden ekranda muzip yazılar 
çıkartan basit virüsler artık yok. Artık endüstriyel kontrol sistemlerine bile sızabilen çok tehlike-
li virüsler, worm’lar ve truva atlarından bahsediyoruz. Mafya bağlantılı virüs saldırıları, ülkeler 
arası casusluk için kullanılan virüsler artık sadece Hollywood filmlerinde yok.

Otomasyonun girmediği hiçbir alan kalmadı neredeyse. Tüm sistemler bir endüstriyel kontrol 
yazımlı ile çalışıyor. Askeri füze rampalarından, nükleer santrallere, trafik kontrol sistemlerine 
kadar her şeyin arkasında bilgisayarlar var. 
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Bu bilgisayarların güvenliği ise tam bir soru işareti. 
Çoğu yerde bu bilgisayarlar normal ağlara bağlı değiller ama bazı kuruluşlar ise maliyet avantajı 
nedeniyle ağ bağlantılarını internet üzerinden yapabiliyorlar. 
Veya İran örneğinde olduğu gibi hem yerel ağa hem de internete bağlı PC’ler bulunabiliyor.
Düşünün bir nükleer santral hacker’lar tarafından ele geçirilse neler olabilir. Trafik kontrol sis-
temlerine biri sızsa ve şehirdeki tüm kırmızı ışıkları yeşile çevirse… Ya da birisi hava kontrol sis-
temine girse ve tüm radarları iptal etse… İnsan düşünmek bile istemiyor. Ama bunlar olası. Hatta 
yakın ve açık bir tehdit. İran’daki saldırı girişimi bunun en güzel örneği.

Şifreler post-it’lerde
Stratejik önem taşıyan sistemlerde güvenliğin bir an önce elden geçirilmesi gerek. Özellikle 
ülkemiz bu konuda çok büyük bir risk taşıyor. Devlet dairelerinde bilgisayar şifrelerinin monitör-
lerin üzerine yazıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Hangi stratejik sistemde nasıl bir güvenlik altyapısı 
kullanılıyor, devlette siber güvenlik koordinasyonu nasıl sağlanıyor, bunların bilinmesi gerekli. 
Bunun yanda risk sadece devlete ait yerler için değil. Özel sektörün elinde de çok stratejik sis-

temler var. Örneğin birçok elektrik santrali özel şirketler tarafından işletiliyor. 

İran’daki saldırı girişimi bir alarm olarak algılanmalı ve güvenlik konusu mer-
cek altına alınmalı. Siber savaş tatbikatlarından, bağımsız kuruluşlar tarafından 
güvenlik testlerine kadar bir dizi önlem alınmalı. Bize bir şey olmaz dersek yarın 
çok geç olabilir. Güvenli günler dileğiyle…


