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İÇERİK 

Giriş 

Nükleer Güvenlik 

Fukushima sonrası nükleer güvenlikle ilgili 
yürütülen faaliyetler (*) 

 

Çıkartılan dersler 

 Dış olaylar 

 Tasarım ve işletme ile ilgili hususlar 

Çok üniteli santraller  

Ciddi kaza yönetimi 

Acil durum hazırlık ve müdahale 

Düzenleyici yasal yapı ve diğer hususlar 
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GİRİŞ 

3 

 Nükleer Güvenlik: Birey, toplum ve çevrenin  radyasyonun 
zararlı etkilerinden korunmasını sağlamak üzere; nükleer 
tesislerin güvenli bir şekilde işletilmesi, kazaların önlenmesi 
veya kaza sonuçlarının hafifletilmesidir. Nükleer Güvenliğin 
sağlanması saha seçiminden başlayarak,  tasarım, inşaat, 
işletme , işletmeden çıkarıp sökümüne kadar olan tüm 
süreçleri içerir. 

 

 Fukushima Sonrası nükleer güvenlikle ilgili yürütülen 

faaliyetler    

 AB-ENSREG (Stres testleri) , diğer ST’ler 

  ABD-NRC (görev gücü) 

  Uluslararası kuruluşlar  (UAEA,WANO, vs.) 

 

   

 



DIŞ OLAYLAR  

4 

Bir nükleer tesisin YSB’lerinin dışında gerçekleşmesi sonucu, 
tesisin güvenliğini doğrudan etkileyen olaylardır. Deprem, su 

baskını, uçak çarpması, yangın vs.  

Tasarıma esas deprem ve tsunami 
 

Tohoku depremi (Fukushima NGS) 

Moment Magnitude : Mw = 9.0 

Fukushima tasarımı : Mw = 8.2 

Moment magnitude  10(9.0 – 8.2) ≈ 6.3 kat daha yüksek. 

Depremin tesis üzerindeki etkisi depremin merkez üssü ile tesis arasındaki 
mesafeye bağlıdır.  (160 km, PGA: en yüksek yer ivmelenme değeri ) 

Tasarıma esas PGA : 441-489 Gal  (0.45-0.498 g) 

Deprem PGA:  281-548 gal (unite 2, 3 ve 4’de aşıldı) 

 



DIŞ OLAYLAR (2) 
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2007 Chutsu Depremi  (Kashiwazaki-Kariwa  NGS) 

Moment Magnitude : Mw = 6.8 

Santrale uzaklığı : 16 km. 

Tasarıma esas PGA : 450 Gal  (0.46  g) 

Deprem PGA: 332- 680 gal  (0-33-0.693 g) 

San Andreas – Shoreline fayı  (Diablo Canyon NGS) 

Moment Magnitude : Mw = 7.5 

Santrale uzaklığı : 600 yard (550 m) 

Tasarıma esas PGA : 735 Gal  (0.75  g) 

Mevzuat 

Japon mevzuatı 

1978 Tasarıma esas,  Mw = 6.7    (Japon reaktörleri PGA : 400-500 gal) 

2007  Tasarıma esas,  Mw = 6.85  

2008 Tepco çalışması Fukushima PGA:600 gal,  KK PGA:1000 gal 

ABD ve Kanada mevzuatı : PHA +10000 sene geri dönüş periyodu  

IAEA  tavsiyesi :PHA +  1000 ila 10000 sene arası  (?) 

Stress Testleri : PHA+1000 ila 10000 sene 

 



DIŞ OLAYLAR (3) 
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1973’den bu yana Mw   > 7.0 depremler  ile planlanan ve işletilen 
NGS’ler 
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Mevzuat 

Japon mevzuatı 

İlk mevzuat: tsunami tasarım değeri : 3.2 m (Şili depreminden çıkan ders) 

2002 Japon İnşaat MO : Tsunami için kılavuz  

2006 Tsunami gözden geçirme mevzuatı : Tarihsel olaylar esas, PHA yok 

ABD mevzuatı : PHA +10000 sene geri dönüş periyodu  

IAEA  tavsiyesi : Deterministik  + mümkünse PHA  (?) 

Stress Testleri : PHA 

DIŞ OLAYLAR (4) 

513 yılda 10 m.’yi aşan 16 tsunami 

f = 16/513 = 0.0312  1/yıl 

Ortalama her 30 yılda bir tsunami  

 

Tsunami 

Fukushima 

1960 Şili depremi  => Y=3.2 m 

2002 => Y=5.7 m (Lisans temeli 
değişmedi) 

2008 Tepco çalışması: 869 Jogan deprem 
ve tsunamisi dahil edilmiş çalışma:  9 m. 

2009  => Y=6.1 m 

2011 tsunami => 14-15.7 m 



TASARIM ve İŞLETME ile İLGİLİ  HUSUSLAR 
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 Mevcut Reaktörler (II.nesil) 

 Kontrol ve enstrümantasyon sistemlerinin iyileştirilmesi (*)  

 Güvenlikle ilgili YSB’lerin  güvenilirliklerinin artırılması 

 Yardımcı besleme suyu sistemlerinin güvenlik sınıflandırmasının 
değerlendirilmesi (*)  

 Reaktör koruma kabındaki hidrojen oluşumu ve havalandırma (*)  

 Yakıt bekletme havuzları ile ilgili  güvenliğin gözden geçirilmesi 

 Alternatif  ısı kuyusu (başka bir su kaynağı) 

 

  Kurulmakta olan/ kurulması planlanan reaktörler 

 Mevcut reaktörler için yukarıda düşünülen tedbirler 

 Pasif güvenlik sistemleri 

 Alternatif  nihai ısı kuyusu (hava) 

 Eriyik kor  tutucu sistemler 

 
 

   

 



ÇOK-ÜNİTELİ SANTRALLAR 

9 

 Mevcut durum: Bir NGS’de bulunan her bir ünitenin güvenlik 
değerlendirmeleri , diğer ünitelerin olası etkisi  dikkate alınmaksızın  
gerçekleştirilmektedir. 

  Fukushima: Tsunamiden yaklaşık 68 saat sonra Ünite 3’deki  hidrojen 
patlaması  sonucu Ünite 2’nin baskılama havuzundaki havalandırma 
vanasının kapanması  ve yangın söndürme sisteminde arızaya yol açması. 
Ünite 4 ve Ünite 3’ün ortak kullandığı havalandırma kanallarından Ünite 
4’e hidrojen göçü (*) 

 Çıkan ders:  Çok üniteli mevcut  santrallar için doğrudan güvenlikle ilgisi 
olmasa dahi  ortak kullanılan sistemler  gözden geçirilmeli,  santralin 
bütününe yönelik güvenlik değerlendirmeleri  yapılmalıdır. Kurulacak 
yeni santraller için ise fiziksel ayrılıkları ve birbirlerinden uzaklıkları 
dikkate alınmalıdır. 

 

   

 



CİDDİ KAZA YÖNETİMİ 
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 Acil Durum İşletme Prosedürlerinin, Ciddi Kaza Yönetim  kılavuzlarının 

geliştirilmesi ve bu konularda personel eğitimlerinin gözden geçirilerek 

iyileştirilmesi 

 Taşınabilir pompa, jeneratör, dizel yakıt, kompresör vb. mobil 

ekipmanların kullanılması, bunların farklılık  ilkesi gözetilerek farklı 

lokasyonlarda ve uzun süreli kazalar gözetilerek saha dışında da bunların 

tutulması, bu ekipmanların ünitelere bağlanacağı noktaların tayini (*) 

 Reaktör ve kullanılmış yakıt havuz binasındaki hidrojen yönetimi ve 

bununla ilgili sistemler, pasif katalitik konvertörlerin kurulması, 

havalandırma sistemleri,  hidrojen riski ve koryumun tutulması ile ilgili 

araştırma-geliştirme faaliyetleri 

 Saha içi ve dışı acil iletişim sistemlerinin kurulması, tasarım ötesi kazalar 

için özel tasarlanmış sistemlerin kurulması 

 Tasarıma esas ve tasarım ötesi kazalarda ana kontrol odası ve acil durum 

kontrol odasındaki yaşanabilirlik koşullarının korunması (*) 

 

 

 
 

   

 



ACİL DURUM HAZIRLIK ve MÜDAHALE 
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 Ulusal, bölgesel, il ve belediye bazında Acil Eylem Planlarının gözden 

geçirilmesi 

 Revize edilen planlama temellerinin üstesinden gelebilmek için insan, 

malzeme ve ekipman kaynaklarının düzenlenmesi 

  Yeni revize planlarına göre acil durum tatbikatlarının yapılması ve 

eksikliklerin tespiti 

 Radyasyon izleme ve iletişim altyapısının iyileştirilmesi 

 Mevzuat altyapısının gözden geçirilmesi 

 Bir nükleer acil durumda, zamanında tepki verilmesinin önündeki 

engellerin belirlenmesi  

 Destekleyici mevzuatın (yönetmelik, standartlar, vs)  uygunluğunun 

değerlendirilmesi, gerekiyorsa güncellenmesi 

 Üçüncü taraflara karşı sorumluluklar 

 Acil durum müdahale merkezlerinin güncellenmesine ilişkin faaliyetler,  

 

 
 

   

 



DÜZENLEYİCİ YASAL YAPI 

ve DİĞER HUSUSLAR 
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 Nükleer Kanun, Düzenleme ve Kılavuzların Gözden Geçirilmesi ve 

Yenilenmesi  

 Düzenleyici Kuruluşların Fonksiyonlarının ve Sorumluluklarının yeniden 

tanımlanması / değiştirilmesi 

 Düzenleyici Kuruluşun bağımsız, şeffaf  ve açık olması (*) 

 Komşu ülkelerle nükleer kazalar konusunda işbirliğinin geliştirilmesi 

 UAEA ve WANO gibi uluslararası kuruluşların  bağımsız değerlendirme 

faaliyetlerine katılım (IRRS: Integrated Regulatory Review Service,  

INIR:The  Integrated Nuclear Infrastructure Review, vs… ) 

 UAEA’nın güvenlikle ilgili gereklilik dokümanlarının ve standartlarının 

kapsamının genişletilmesi (UAEA’nın SSR-2/1 standardına ilave olarak 

Fukushima’dan çıkarılan derslerin eklenmesi) 

 

 

 
 

   

 



TEŞEKKÜRLER   
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ÜNİTE 1’deki yalıtılmış yoğuşturma  sistemi 
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Reaktör soğutma suyunu temizleme sistemi 
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Fukushima -Daiichi Santrali (kaza sonrası) 
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Fukushima -Daiichi Santrali (kaza sonrası) 
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1. Ünite Kontrol Odasının aydınlatma  

sağlandıktan sonraki görüntüsü (25 Mart) 
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Japon Düzenleyici Kuruluşlarının Reformu 

19 



Fukushima -Daiichi Santrali (kaza öncesi) 

20 



Taşınabilir ekipmanlar ve soğutma sistemine dış bağlantı noktaları 
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