
DÜNDEN BUGÜNE 
 TÜRKİYE’DE 

NÜKLEER ENERJİ

Ahmet KÜTÜKÇÜOĞLU

Ankara
Ağustos - 2020



Ağustos - 2020

DÜNDEN BUGÜNE 
TÜRKİYE’DE 

NÜKLEER  ENERJİ

Tasarım - Baskı
Tekses ofset matbaacılık san.ltd.şti

Kazımkarabekir cad.no:7/11Altındağ-ANKARA
Tel: +90 312 341 66 19  

ISBN: 978 - 605 - 



3

Dünden Bugüne Türkiye’de Nükleer Enerji

ÖNSÖZ

Ülkemizde 50 yıldır nükleer teknolojinin kullanımına yönelik çalışmalar çeşitli alanlarda 
sürdürülmektedir. Nükleer teknolojinin en önemli ürünlerinden olan nükleer santrallerin 
ülkemizde kurulmasına yönelik çalışmalara dair girişimler 1970’li yıllardan beri devam 
etmektedir. Bu süreçte üç başarısız ihale yapılmış ve son olarak Rusya Federasyonu ile elektrik 
enerjisi satın alma garantili devletlerarası  anlaşma yapılmış olup bu anlaşma çerçevesinde 
halihazırda Akkuyu’da nükleer santral inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Odamız ön yargısız olarak nükleer teknoloji ve onun bir ürünü olan nükleer enerji üretim 
santrallerinin ülkemizde kurulması konusunun bilimsel ve ülke gerçekleri göz önüne alınarak 
değerlendirilmesinin doğru olacağını ilke edinmiş ve daima bu doğrultuda tutum ve davranış 
içerisinde olmuştur.

Odamıza fizik mühendislerinin yanı sıra matematik, optik ve akustik ile nükleer enerji 
mühendisleri kayıt yaptırabilmektedir. Kamu kurum niteliğinde bir meslek örgütü olan 
Odamız, aldığı kararlarda ve yaptığı çalışmalarda kamu ve meslek çıkarlarını daima göz 
önünde bulundurmuştur.  Değişik dönemlerde nükleer enerji uzmanlarından oluşan komisyon 
çalışmalarımızla “Nükleer Enerji Raporları” hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun 
yanında, ülkemizde kurulması düşünülen ve hali hazırda inşaatı devam eden nükleer santraller 
konusunda kamuoyunu bilgilendirme açıklamaları da yapılmaktadır.

1970’li yıllarda Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde bulunan Nükleer Santraller 
Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda nükleer santrallerin ülkemizde kurulması amacıyla üç 
ihale yapılmıştır. FMO olarak, geçmişteki ihale süreçlerini koordine eden, planlayan ve nükleer 
santral teknik şartnamelerinin hazırlanmasında büyük katkıları olan dönemin Nükleer Santraller 
Dairesi Başkanı Dr. Ahmet KÜTÜKÇÜOĞLU’nun bu çalışmasının kitap haline getirilmesinde 
destek olma kararını verirken, geçmişte yaşanılan deneyimleri ilk ağızdan geleceğe kayıt 
düşmek amaçlanmıştır. 

Dr. Ahmet KÜTÜKÇÜOĞLU’na çalışmasından ve ortaya koyduğu emeğinden dolayı FMO 
olarak teşekkür ediyor, kitabın bu alanda çalışanlar ve karar vericiler için iyi bir kaynak 
olacağını değerlendiriyoruz. 

Dr. Abdullah ZARARSIZ
FMO Yönetim Kurulu Başkanı
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GİRİŞ 

Nükleer konular genellikle çok merak edilir; fakat, çoğu zaman az bilinir. Bu dokümanla, 
meslek hayatının yaklaşık 30 yılını nükleer alanda çalışarak geçirmiş bir mühendis olarak, 
geçmiş yıllarda dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar ve bu günkü durum hakkında bilgi 
verilmesi amaçlanmıştır.

İkinci dünya savaşına paralel olarak, A.B.D., İngiltere, S.S.C.B. gibi teknolojik alt yapısı 
gelişmiş olan ülkelerde, öncelikle, atom bombası üretmek ve çok uzun süre su altında kalabilen 
denizaltılar imal etmek gibi askeri amaçlarla nükleer çalışmalar başlatılmıştır.

Ülkemizde 1945 yılına kadar nükleer alanda yapılan çalışmalar akademik çerçevede yürütülen 
eğitim ve araştırmalarla ve bazı tıbbi uygulamalarla sınırlı kalmıştır. Halk ilk defa 1945 yılında 
Hiroşima ve Nagazaki’de patlatılan bombalarla “Atom'' ile tanışmıştır. Yıllardır devam eden 
ikinci dünya savaşını sona  erdiren bu esrarengiz güç insanlarda takdir ve korkuyla karışık 
olağanüstü bir etki yaratmıştır. Öyleki, bazı akademisyenler oğullarına Atom adını vermişlerdir.

1955 yılında “Atom Enerjisinin Barışçı Maksatlarla Kullanılması” amacıyla düzenlenen 
1.Cenevre Konferansı’nda, o zamana kadar askeri amaçlarla gizli tutulan bilgilerin pek çoğu 
açıklanmıştır. Bundan sonra, nükleer alanda yapılan araştırma ve geliştirmeler daha geniş bir 
ortama yayılmış, gelişmiş ülkelerin çoğunda deney reaktörleri ve prototip nükleer santrallar 
kurulmaya başlanmıştır.

1973-1974 yıllarında yaşanan petrol krizi nedeniyle, enerji sorununun çözümünde en uygun 
çarenin nükleer santral kurmak olacağı görüşü ağırlık kazanmış, başta A.B.D. olmak üzere, 
gelişmiş ülkeler jet hızıyla nükleer santraller kurmaya başlamıştır.

1979 yılında “Three Miles Island (A.B.D.)”, 1986 yılında “Chernobyl (S.S.C.B.)” ve 2010 yılında 
“Fukushima (Japonya)” kazaları önemli birer karşı şok yaratmışlardır. Her seferinde, özellikle 
gelişmiş batı ülkelerinde, yeni siparişler durdurulmuş, kurulmakta olan tesisler yavaşlatılmış, 
işletme ömrünü dolduran nükleer santrallar devre dışı bırakılmaya ve sökülmeye başlanmıştır. 
Öte yandan, Çin, Güney Kore, Hindistan gibi fosil yakıt kaynakları kısıtlı olan bazı ülkelerde 
büyük bir hızla nükleer santraller kurmaya devam edilmiştir.

Son yıllarda, Fukushima kazasının olumsuz etkilerinin azalmaya başladığı ve hava kirliliğinin 
azaltılabilmesi amacıyla kömür ve fosil yakıtlı santralların belirli süreler içinde durdurulmaları 
gerektiği dikkate alınarak, bazı batı ülkelerinde de tekrar nükleer santralların ön plana çıktığı 
görülmektedir. A.B.D., Kanada ve diğer bazı ülkelerde mevcut nükleer santralların işletme 
ömürlerinin 50-60 yıla uzatılmaları, Fransa, Finlandiya, İngiltere ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
tekrar yeni nükleer ünitelerin kurulmaları öngörülmektedir.

Türkiye’de başlangıçta nükleer alanda oldukça hızlı atılım ve uygulamalar dikkati 
çekmektedir. 1.Cenevre  konferansından 1 yıl sonra, 1956 yılında, Başbakanlığa bağlı Atom 



Enerjisi Komisyonu (AEK) kurulmuştur. AEK’ya bağlı olarak İstanbul’da Çekmece Nükleer 
Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM), Ankara’da Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 
(ANAEM), Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü (LHNAE) ve Ankara Nükleer 
Tarım Araştırma Merkezi (ANTAM) kurularak, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Ankara Fen ve Ziraat 
Fakülteleri ile yakın işbirliği içinde eleman yetiştirilmesi ve bilimsel araştırmalar yapılması 
amaçlarıyla çalışmalar başlatılmıştır.

1961 yılında ÇNAEM’de kuruluşu tamamlanan 1 MW gücündeki “Swimming Pool” tipi araştırma 
reaktöründe, uygulamalı eleman eğitiminin yanı sıra, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla bazı 
radyoizotopların üretilmesine ve deneysel ışınlama düzeneklerinin işletilmesine başlanmıştır.

Nükleer santrallarla ilgili ilk çalışma 1965 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 
(IAEA) bir uzman gurubu tarafından yapılmıştır. Daha sonra, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü 
tarafından yapılan çalışmalar Ekim 1967’de “Kurulması Düşünülen İlk Nükleer Enerji Santralının 
Fizibilite Etüdü” adı altında yayınlanmıştır. 1968-1970 yıllarında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından Motor Columbus firması yönetiminde dört yabancı ve bir Türk mühendislik 
firmasından oluşan konsorsiyuma  yeni bir fizibilite etüdü yaptırılmıştır.

1970 yılında elektrik sektörü yeniden düzenlenerek Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, 
o zamana kadar Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve 
Etibank tarafından yürütülen işler tek elde toplanmıştır. TEK’e bağlı olarak kurulan Nükleer 
Enerji Dairesi 15 Kasım 1971 de çok kısıtlı elemanla çalışmalarına başlamıştır. Bu tarihte başlayıp 
1988 yılına kadar görev yaptığım Nükleer Enerji Dairesi’nde güçlü kadrolar oluşturulmuş ve 
eğitilmiş, santral kuruluş yerleri belirlenmiş ve lisanslanmış, ihale şartnameleri hazırlanmış, 
teklifler alınmış, değerlendirilmiş ve finansman sağlanmış; fakat, üst karar makamlarının 
son imzayı atmaktan kaçınmaları nedeniyle üç defa nükleer santral kuruluşunu başlatma 
şansı değerlendirilememiş ve ayağımıza gelen fırsatlar kaçırılmıştır. Alternatif olarak, aynı 
harcamayla çok daha kısa sürede iki kat güç üretilebileceği gerekçesiyle Ambarlı ve Hamitabat 
doğal gaz santrallerinin kuruluşuna karar verilmiştir.

Nükleer santralların kuruluş süreleri 6-7 yıl, ilk yatırım maliyetleri yüksek; fakat, yakıt giderleri 
oldukça düşüktür (%20). Buna karşılık, doğal gaz santrallarında ilk yatırım maliyetleri düşüktür; 
fakat, yıllık yakıt tüketimi en büyük payı oluşturur (%80). Halen, ülkemizde doğal gaz santralları 
elektrik üretiminde en büyük payı almaktadır. İthal kömür santrallarıyla birlikte, toplam elektrik 
üretiminin yarıdan fazlası ithal kömür ve doğal gazla karşılanmakta ve finansman açısından 
büyük bir sorun oluşturmaktadır. Zamanında nükleer santrallar kurulmuş olsaydı, ülkemizde 
bugün çok daha düşük bir dış ödemeyle (yaklaşık %15) elektrik ihtiyacı karşılanabilecekti.

Chernobyl kazasının tüm dünyada yarattığı olumsuz ortamda pek çok ülkede yeni siparişler 
iptal edilir, yürütülmekte olan birçok proje askıya alınırken, Türkiye’de de nükleer alandaki 
çalışmalar durdurulmuş, bekleyişe geçilmiştir. 1987 yılı sonunda TEK yönetiminde yapılan 
bir değişiklik, 17 yıldan beri büyük olumsuzluklara rağmen ülkemizde ilk nükleer santralın 
kuruluşunu başlatabilmek için harcanan çabaların sonunu getirmiştir. 1 Ocak 1988’den itibaren 
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Nükleer Proje ve Tesis Dairesi’nin termik santrallar dairesine bağlı bir “P roje Yöneticiliği” 
haline getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ne yazıktır ki, yapılan reorganizasyonun sonucunda, 17 yıldan beri büyük emeklerle 
oluşturulan ve tecrübe kazanan bilgili ve dinamik bir ekip yok olmuştur. Emeklilik süresi dolanlar 
emekli olmuştur. Yurt dışında eğitim görmüş olanlar tekrar yurt dışına giderek bir daha geri 
dönmemişlerdir. Dairenin yönetim kadrosunu oluşturan üst yöneticiler tanınmış bir bankanın 
“Proje Değerlendirme ve Finansman Dairesi’ni” oluşturmuşlardır. Türkiye bugün bile böyle bir 
kadrodan yoksundur. İhale işlemleri için yabancı danışman kuruluşlar görevlendirilmektedir.

1993 yılında tekrar Nükleer Santrallar Dairesi kurularak yeniden nükleer santrallarla ilgili 
çalışmalar başlatılmıştır. 1997 yılında yeniden teklifler alınmış, değerlendirmeler 2000 yılına 
kadar devam etmiş ve Temmuz 2000’de yapılan bir Bakanlar Kurulu toplantısında projenin 
ertelenmesine karar verilmiştir.

9.11.2007 tarihinde Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına 
İlişkin 5710 sayılı kanun yayınlanmıştır. Bu kanuna dayanarak 2008 yılında bazı teklifler 
alınmıştır. Alınan tekliflerin bir sonuca bağlanamaması üzerine yapılan ikili görüşmelerde, 
devletlerarası bir anlaşma düzenlenerek, 4x1200 MWe gücündeki Akkuyu nükleer santralının 
tüm harcamaları Rusya devlet kuruluşu Rosatom’a ait olacak şekilde, kurulup, işletilmesine ve 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Tahhüt A.Ş. (TETAŞ) ile yapılacak enerji satış sözleşmesine göre, 15 
yıl içinde yatırım ve işletme masrafları geri ödenene kadar, üretilecek elektriğin 12,35 U.S.cent/
kwh birim fiyatla ilk iki ünite için %70, üçüncü ve dördüncü üniteler için % 30 oranında 
TETAŞ’a, geri kalanının serbest piyasaya satılmasına karar verilmiştir. Rosatom T.C. kanunlarına 
göre kurulacak anonim şirketin (Proje Şirketi) başlangıçta  % 100, ileride en az % 51 hissesine 
sahip olacaktır. Kurulacak nükleer santralın mülkiyeti ve tüm sorumluluğu Proje Şirketi’ne 
aittir. Kullanılmış yakıtlar Rusya’ya taşınacaktır. İşletme süresinin bitiminde  nükleer üniteler 
sökülecek ve santral alanı düzenlenerek ilgili Türk makamlarına iade edilecektir.

2010 yılı sonuna kadar Proje Şirketi “Akkuyu Nükleer Güç Santralı Elektrik Üretim A.Ş”. 
kurulmuş ve tescil edilmiştir. Fukushima kazası bir duraklama yaratmıştır. 2015 yılına kadar 
aktiviteler çok yavaş ilerlemiştir. Çalışmalar hızlanmışken, bu sefer de Türkiye’nin Rus uçağını 
düşürmesi üzerine, politik sorunlar sekte vurmuştur. Mart 2018’de TAEK inşaat lisansını 
onaylamış ve 3 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanları tarafından Ankara’da düğmeye 
basılarak sembolik temel atılmıştır.

Akkuyu’da dünyada eşi-emsali görülmeyen bir sistem uygulanmaktadır. Bir ülke, 18 
maddeden oluşan bir uluslararası enerji satış anlaşması ile, diğer bir ülke topraklarında yatırım 
bedelleri, sorumluluğu ve mülkiyeti kendisine ait olmak üzere bir nükleer santral kuracak, 
işletecek, enerji üretip satacaktır. Böylesine, hiçbir teknik katkı, kontrol ve kazanım olmadan 
kurulup, işletilecek ve oldukça yüksek bir fiyatla enerji satın alınacak bir nükleer santralin 
ülkeye ne yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
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TAEK’nın Akkuyu birinci ünite inşaat lisansını Cumhurbaşkanları’nın sembolik temel atmasından 
3-4 gün önce vermiş olması dikkat çekmektedir. Kanımızca, nükleer güvenlik politik nedenlerle 
göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. TAEK’nın en kısa zamanda kadrolarını güçlendirmesini ve 
2690 sayılı kanun uyarınca, kamu özel kişiliğini haiz özerk bir kuruluş olarak, gerektiği şekilde 
Akkuyu nükleer reaktörlerinin güvenlik değerlendirme ve denetimlerini yapmasını bekliyoruz.

Akkuyu nükleer santralının kurulması için yapılan anlaşmanın ardından, Areva (Fransız) ve 
Mitsubishi (Japon) firmalarının ortaklaşa geliştirdiği 4x1100 MWe gücündeki 3. kuşak ATMEA 1 
tipi reaktörlerden oluşan nükleer santralın Sinop’ta kurulması için ön temaslar başlatılmıştır. 
Öncelikle, 25.02.2011 tarihinde Fransa ile Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımı için 
İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Buna göre, yakıt temini için gerekli tesis ve hizmetlerle birlikte, 
nükleer santralların tasarımı, inşası ve işletilmesi için gereken malzeme, teçhizat ve teknolojinin 
Fransa Cumhuriyeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne transfer edilmesi öngörülmektedir.

Japonya ile, önce 2013 ve 2014 yıllarında yapılan işbirliği anlaşmaları ve buna dayanarak 1 
Nisan 2015 tarihinde imzalanan 6642 sayılı yasa ile Sinop santralının Japon-Fransız ortaklığı 
tarafından kurulması karara bağlanmıştır. Kuruluş yeri ve fizibilite raporuyla ilgili çalışmalar 
uzun bir süre devam etmiştir. Ocak 2018’de ÇED dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim 
edilmiştir. Fizibilite çalışmaları sonuçlanmadığı için, henüz Proje Şirketi kurulmamış, Ev Sahibi 
Anlaşması yürürlüğe girmemiş ve yer teslimi yapılmamıştır.

Devam eden bölümlerde değindiğimiz konular ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bu vesileyle, 
metinleri ve tabloları baştan sona gözden geçirip son hallerini almalarını sağlayan 1971-
1988 yıllarında TEK Nükleer Enerji (Santrallar) Dairesi Çevre Güvenliği Şubesi müdürümüz 
sayın Rahime Utuçal’a ve özellikle, 1971 yılından itibaren Nükleer Enerji Dairesinin kuruluşu, 
geliştirilmesi ve eğitilmesi için her türlü desteği veren ve yıllardan beri ısrarla nükleer alanda 
geçmişte yapılan çalışmaları ve bugünkü durumu bir kitapta toplamaya teşvik eden ve 
cesaretlendiren 1971-1978 yıllarındaki TEK Genel Müdürümüz sayın Behçet Yücel’ e en içten 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Hepsinin ötesinde hazırladığım metinleri ve tamamlayıcı bilgileri büyük bir sabır ve 
yetenekle düzenleyerek kitap haline getiren Ses Reklam ve Matbaacılık  Ltd. Şti. uzmanlarına  ve 
kitabın basılması ve dağıtımını sağlayan Fizik Mühendisleri Odası Yöneticilerine teşekkürlerimi 
sunmayı borç bilirim.
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DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİ

1 - DÜNYA’DAKİ GELİŞMELER

1.1 TARİHÇE

Denilebilir ki, nükleer alandaki ilk tarihsel gelişme, yaklaşık 2500 yıl önce, antik Yunan 
filozoflar Leukippas ve Demokritos’un maddenin sonsuza kadar bölünebilir olmadığını ileri 
sürerek, bir kütlenin parçalanamaz olan en küçük parçasına “atomes” adını vermeleridir.

Genellikle, 1896 yılında Fransız fizikçi Henry Bequerel’in radyoaktiviteyi keşfetmesi 
nükleer çağın başlangıcı olarak kabul edilir. Bequerel uranyum kristalleri yakınında 
bulunan kağıda sarılı fotoğraf filmlerinin etkilendiklerini tespit etmiş ve Roentgen’in 
keşfetmiş olduğu x ışınlarıyla benzerlik kurmuştur.

1897 yılında John Joseph Thomson elektronu keşfetmiştir. Takip eden yıllarda Pierre ve 
Marie Curie yalıtılan Radyum ve Polonyum elementlerinin “Bequerel ışınları” yaydıklarını 
tespit etmişlerdir. 1903 yılında Bequerel, Pierre ve Marie Curie radyoaktiviteyi bulmaları 
nedeniyle Nobel ödülünü kazanmışlardır.

1900 yılında yayılan ışınların türlerini belirleyen ve alfa, beta, gamma ışınları olarak 
adlandıran İngiliz bilim adamı Rutherford’dur. Helyum çekirdekleri olan alfa ışınları yüksek 
bir kütleye sahiptir ve bir kağıt tabakasıyla durdurulabilmiştir. Elektronlardan oluşan 
beta ışınlarının kütlesi çok daha küçüktür, bir aluminyum plaka ile durdurulabilmiştir. X 
ışınlarıyla benzer özelliklere sahip olan gamma ışınlarının kütlesi olmadığından, kolaylıkla 
maddelerin içinden geçebilmekte ve ancak çok daha kalın kurşun veya beton tabakaları 
tarafından tutulabilmektedir.

Rutherford 1903 yılında radyoaktiviteyi “bir atomun anlık bir reaksiyonla başka bir atoma 
dönüşmesi sırasında yayınlanan ışınlar” olarak tanımlamıştır. Buna göre, radyoaktivite bir 
atomun başka bir atoma dönüşmesi sırasında çevreye salınan kütle parçacıkları (alfa veya 
beta ışınları) veya enerjiden (gamma ışınları) oluşmaktadır.

Nükleer alanda en büyük çığır açan buluş, Albert Einstein’ın 1905 yılında kütle ile 
enerji arasındaki E=m.c²  bağlantısını belirlemesidir. Bu formülde E enerjiyi, m kütleyi ve c 
ışık hızını (300.000 km/sn) göstermektedir. Böylece, kütle ve enerjinin yok olamayacağı 
teorisi tarihe karışmıştır. Buna göre, nükleer reaksiyonlar sırasında belirli bir kütlenin yok 
olarak enerjiye dönüşebileceği (veya tersi) ileri sürülmektedir.

1932 yılında James Chadwick nötronu keşfetmiştir. Onu takiben, Werner Heisenberg 
elektronların manyetik güçlerle atom çekirdeğine bağlı olmaları gibi, nötron ve protonların 
da nükleer güçlerle birbirilerine bağlı olduklarını ve atom çekirdeğini oluşturduklarını ileri 
sürmüştür. Buna göre:

- Mendeleyev tablosundaki atom numarası, çekirdekteki  proton sayısını göstermektedir.
- Atomun kütle sayısı, çekirdekteki proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir.

- Radyoizotoplar, aynı sayıda proton ve elektrona sahip olan, dolayısıyla kimyasal 
özellikleri aynı, fakat, değişik sayıda nötronlara sahip olan atomlardan oluşmaktadır.

1934 yılında Irene ve Frederic Joliot Curie yapay radyoaktiviteyi keşfederler. Bir aluminyum 
levhayı alfa tanecikleriyle çarpıştırarak yeni tip çekirdeklerin oluşturulabileceğini gözlemlerler. 
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Bunu takiben, İtalyan bilim adamı Enrico  Fermi yapay radyoaktiviteyi oluşturmak için 
atomları nötronlarla çarpıştırmanın en uygun yöntem olabileceğini ileri sürer. Elektronik 
yüklerinin olmaması onu çekirdeklerin itmesinden koruyacaktır. Nötronun hızı (enerjisi) ne 
kadar düşük olursa,  atom çekirdeğiyle reaksiyona girme olasılığı o kadar artacaktır.

1938 yılında uranyum atomlarının, nötronlarla bombardıman edilmek suretiyle, iki veya 
daha çok sayıda küçük ağırlıklı atomlara dönüşebileceğini deneysel olarak ilk kanıtlayanlar 
Alman Prof. Otto Hahn ve asistanı Ilse Meitner olmuşlardır. Parçalanan atomların 235 
atom ağırlıklı Uranyum  235 (U23⁵) izotopları olduğu saptanmıştır.Nötronlarla etkileşen U238 
izotopları parçalanmamakta, nötronu yutarak U239 a, o da Neptunyum (Np239) ve kendisi de 
parçalanıcı olan Plütonyum’a (Pu239) dönüşmektedir. 

Parçalanma (fisyon) sırasında toplam kütlenin bir kısmı yok olarak, Einstein formülüne 
göre, enerjiye dönüşmektedir. U235 veya Pu239 atomlarının parçalanmaları sırasında, düşük 
ağırlıklı yeni atomların yanı sıra, 2-3 adet de yeni nötron açığa çıkmaktadır. Açığa 
çıkan nötronların tekrar yeni parçalanmalara yol açması halinde, zincirleme reaksiyona 
girilerek, çok büyük bir enerjinin serbest kalması söz konusudur. Zincirleme reaksiyon 
kontrol edilemezse, açığa çıkan bu çok büyük enerji kuvvetli bir patlamaya yol açacaktır 
(atom bombası). Zincirleme reaksiyon kontrol edilerek enerji üretimi belirli bir seviyede 
tutulabilirse, bir atom reaktörü (atom pili) yapılmış olacaktır.

Fisyonun keşfini takip eden yıllarda dünya büyük bir savaş içindedir. A.B.D., Almanya, 
İngiltere, Rusya gibi savaşan ülkelerin ilk aklına gelen, nükleer enerjiden askeri amaçlarla 
yararlanmak olmuştur.

Albert Einstein 1932 yılında A.B.D. ye göç ederek Princeton Üniversitesi’nde çalışırken, 
kendisi gibi Avrupa’dan göç eden Leo Szilard, Edward Teller, Eugene Wigner,  Oppenheimer 
gibi bilim adamlarıyla birlikte, Nazi Almanya’sının nükleer silah üretme tehdidine karşı, 
Ağustos 1939 da A.B.D. başkanı Franklin D Roosvelt’e baş vurarak Manhattan Projesi’nin 
başlatılmasını sağladılar. Devam eden yıllarda, bir atom bombasının yaratacağı yıkımın 
büyüklüğünü gören Einstein takip eden çalışmalara katılmayı reddetti. 

Doğada bulunan uranyum yalnızca % 0,67 oranında U235 izotopu içerdiğinden dolayı 
atom bombası yapmaya elverişli değildir. Yarı ömrü (Radyoaktif parçalanma sayısının 
yarıya inme süresi) çok daha kısa olan plütonyum kendiliğinden parçalanarak tükenmiştir, 
doğada bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, bomba yapılabilmesi için:

a) Doğal uranyumun içindeki parçalanıcı U235 izotopunun oranının en az % 20' nin 
üzerinde bir düzeye getirilmesi (zenginleştirme)  veya,

b) Kurulacak nükleer reaktörlerde doğal uranyum’da % 99,3 oranında bulunan U238 
izotopundan nükleer reaksiyonla meydana gelen Pu239 un kimyasal yöntemlerle 
ayrıştırılması (yeniden arıtma) gereklidir.

Ayrıca, zincirleme reaksiyona yol açan nötronların yeterli düzeye erişebilmesi için patlayıcı 
U235 veya Pu239 kütlesinin belirli bir düzeyin üstünde (kritik kütle) olması zorunludur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, A.B.D. de hemen çok büyük yatırım ve süre gerektiren 
difüzyon zenginleştirme tesislerinin kurulmasına başlandı. Plutonyum üretmek amacıyla 
Enrico Fermi yönetiminde Columbia Üniversitesinde kontrollu olarak enerji üreten ilk 
atom reaktörü Chicago Pile (CP-1) 1942 yılında işletmeye alındı ve kısa bir süre sonra 200 
wat güç elde edildi.
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Sonuçta;

- 16 Temmuz 1945 de A.B.D New Mexico’da ilk atom bombası denemesi yapıldı,

- 6 Ağustos 1945 de Hiroşima’da ilk zenginleştirilmiş Uranyum  bombası patlatıldı,

- 9 Ağustos 1945 de Nagazaki’de ilk plutonyum bombası patlatıldı,

Görülmemiş büyüklükte bir tahribat ve can kaybına yol açan atom bombalarının 
patlatılması tüm dünyada büyük bir etki yarattı. O güne kadar direnen Japonya teslim 
oldu. Almanya da savaşa son verdi. Böylelikle ikinci dünya savaşı sona ermiş oldu.

A.B.D. ye paralel olarak 1940 lı yılların ilk yarısında S.S.C.B., İngiltere, Kanada, Fransa, Çin 
gibi  ülkelerde ilk atom reaktörleri kurularak Plutonyum üretilmesi ve atom bombalarının 
test edilmeleri için çalışmalar başlatılmıştır. Erişilen aşamalar aşağıda listelenmiştir:

- 1946  S.S.C.B. : İlk kontrollu nükleer reaksiyon,

- 1947  İngiltere ve Kanada : İlk atom reaktörleri testleri,

- 1948  Fransa : İlk atom reaktörünün test edilmesi,

- 1949  S.S.C.B.  : İlk atom bombasının denenmesi,

- 1953  İngiltere :   “     “             “                 “

- 1960  Fransa :   “     “             “                 “

- 1964  Çin  :   “     “             “                 “

Yukarıda belirtilenler dışında  1974 yılında Hindistan’da ve 1980 yılında Pakistan’da 
nükleer reaktörlerde üretilen plütonyum’un yeniden arıtılmaları suretiyle ilk atom 
bombaları imal ve test edilmişlerdir. Bunların ötesinde, İsrail, Güney Afrika, Kuzey Kore, 
İran gibi ülkelerde askeri amaçlı çalışmalar yapıldığı bilinmektedir.

Nükleer enerji üretimi yalnızca uranyum, döteryum ve plütonyum gibi en büyük kütleli 
atomların parçalanmalarıyla sınırlı değildir. Hidrojen, döteryum (1 proton + 1 nötron taşıyan 
hidrojen) trityum (1 proton + 2 nötron taşıyan hidrojen) gibi en düşük kütleli atomların 
birleşerek yeni bir  helyum atomu (2 proton + 2 nötron) oluşturmaları sırasında kütlenin 
bir bölümü yok olarak  enerjiye dönüşebilmektedir (füzyon). Sistemimizin enerji kaynağı 
olan güneşte füzyon reaksiyonlarıyla çok büyük ölçüde enerji üretilmekte ve radyasyonla 
gezegenlere ulaşmaktadır.

1940 yıllarından itibaren A.B.D. ve S.S.C.B. gibi ileri teknoloji sahibi ülkelerde füzyonla ilgili 
çalışmalar da başlatılmıştır. Füzyon reaksiyonunun başlatılabilmesi için çok yüksek sıcaklıkta 
(100 milyon santigrad) ve yoğunlukta (katı maddelerin 10 katı) döteryum çekirdeklerine 
(plazma) ihtiyaç vardır ve fisyona kıyasla çok daha büyük enerji üretilebilmektedir (3-8 
katı daha fazla).

A.B.D. de yapılan çalışmalar sonucunda 31 Ekim 1952 tarihinde Pasifik’te Eniwetok 
adasında ilk füzyona dayanan “hidrojen bombası patlatılmıştır. Onu, Şubat 1953 te S.S.C.B. 
nin denediği hidrojen bombası izlemiştir. Bunu, 28 Şubat 1954 te Bikini’de denenen daha 
güçlü bir hidrojen bombası takip etmiş ve çok geniş bir alanı etkilediği görülmüştür. 
Denenen hidrojen bombalarında füzyon reaksiyonunu başlatabilmek için, fisyon esasına 
göre yapılmış küçük bir atom bombası kullanılmıştır.
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Füzyon, kullanılan ana madde döteryum doğada çok büyük miktarda (su kaynakları) 
bulunduğu ve radyoaktif atığa yol açmadığı için, uzun vadede enerji ihtiyacının büyük 
bir bölümünü karşılama potansiyeline sahiptir. Bununla beraber, aradan 65 yıl geçmesine 
rağmen, gelişmiş teknoloji sahibi ülkelerde (A.B.D., Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, 
Japonya) araştırmalar devam etmekle birlikte, henüz uzun süreli kontrollu olarak devam 
eden füzyon reaksiyonu üretilememiştir. Bu nedenle, kısa sürede endüstriyel kullanıma 
geçilebileceği beklenmemektedir.

1.2  NÜKLEER ENERJİNİN  BARIŞÇI  KULLANIMI

Önceki bölümde açıklandığı gibi, nükleer enerji ilk adımda askeri amaçlarla kullanılmıştır. 
Bu nedenle, ilk kurulan nükleer reaktörler, bomba yapmak amacıyla doğal Uranyum’dan 
nükleer reaksiyonla Plutonyum üretimini hedef almıştır. İkinci amaç da, çok uzun zaman su 
altında kalabilecek denizaltılar için kompakt nükleer reaktörlerin geliştirilmeleri olmuştur. 
Şubat 1953 de A.B.D. ilk nükleer denizaltısı Nautilius’u işletmeye almıştır. Bu tür kompakt 
nükleer reaktörler halen büyük savaş ve uçak gemilerinde de kullanılmaktadır. 

Aralık 1951 de nükleer enerjiyle ilk elektrik 45 kilovat gücündeki EBR-1 reaktöründe 
(Experimental Breeder Reactor) üretilmiştir. Tuhaf bir rastlantı sonucu, ilk elektrik üretimi 
için, başlangıçta denizaltılar için geliştirilen ve bugüne kadar elektrik üretiminde nadiren 
rastlanan “hızlı üretken” tipte bir reaktör kullanılmıştır. Doğruca elektrik üretimi amacıyla 
kurulan ilk nükleer tesis, 1954 yılında Rusya’da işletmeye alınan 5 MWe gücündeki Obninsk 
santralıdır. Obninsk santralı, 1986 yılında Chernobyl’de (Ukrayna) büyük bir kazaya yol 
açan RMBK tipi bir nükleer reaktöre sahiptir. Bunu, Ekim 1956 da İngiltere’de işletmeye 
giren Calder Hall izlemiştir. A.B.D. de ilk olarak elektrik üretim amacıyla kurulan 60 MWe 
gücündeki Shippingport nükleer santralı da denizaltılar için geliştirilen “basınçlı su” tipi 
bir nükleer reaktöre  sahiptir ve 1957 yılında işletmeye alınmıştır.

1955 yılında “Atom Enerjisinin Barışçı Maksatlarla Kullanımı” amacıyla düzenlenen 1. 
Cenevre Konferansı’nda, o zamana kadar askeri nedenlerle gizli tutulan bilgilerin pek 
çoğu açıklanmıştır. Bundan sonra, nükleer alanda yapılan araştırma ve geliştirmeler daha 
geniş bir ortama yayılmış, gelişmiş ülkelerin  hepsinde deney reaktörleri ve prototip  
santrallar kurulmaya başlanmıştır. 

1964 yılında düzenlenen 3. Cenevre Konferansı da bir dönüm noktası olmuştur. O 
tarihe kadar, nükleer santralların konvansiyonel santrallara kıyasla ekonomik olmadığı 
görüşü yaygın iken, son gelişmeler sayesinde 600-1000 MWe gücünde büyük ünitelere 
gidildikçe, nükleer santralların fosil yakıtlı santralarla aynı fiyata ve hatta daha ucuza 
elektrik üretebileceği anlaşılmıştır. Böylece, kurulmasına başlanan büyük güçlü ticari 
nükleer santrallar, 1969-1970 yıllarından sonra, artan bir hızla işletmeye girmişlerdir. 1972 
yılı  sonunda, prototip ve araştırma reaktörleri dahil, toplam kurulu nükleer güç 52.000 
MW'ı geçmiştir. Şekil 1 ve Tablo 1 [5].

1973 deki petrol krizini izleyen yıllarda, planlanan petrole bağımlı santrallar yerine 
nükleer santrallar kurulması yönünden aşırı iyimser bir tablo ortaya çıkmıştır. O yıllarda, 
nükleer santralların 2000 yıllarında pek çok ülkede toplam elektrik tüketiminin % 50 
sinden fazlasına, hatta % 80 ine erişeceği tarzında tahminler yapılmıştır. Fakat, petrol krizi 
sonucunda gelişmiş ülkelerin pek çoğunda ekonomik durgunluk ve alınan tasarruf önlemleri 
dolayısıyla elektrik tüketimi artışlarında bir duraklama olmuştur. Bunun yanı sıra, 1975-1977 
yıllarında, birçok ülkede nükleer santralarla karşı, çevre sorunları yaratacağı veya nükleer 
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Tablo 1 1972 YILI SONUNDA NÜKLEER SANTRALLER

Şekil 1
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silahların yayılmasına yol açacağı gerekçeleriyle, artan bir direniş göze çarpmaktadır. Bunun 
sonucunda, 1973-1974 yıllarındaki  nükleer santralarla ilgili aşırı iyimser tahminlerin aksine, 
yeni siparişlerde azalma ve duraklama olmuştur Şekil 2 ve Şekil 3 [6].

Petrol krizini izleyen yıllardaki duraklamadan en çok etkilenen ülke A.B.D. olmuştur. 
Finansman ve lisanslamada karşılaşılan güçlükler, gecikme ve değişiklikler dolayısıyla 
santralların kuruluş süreleri ve maliyetleri aşırı  derecede artmıştır. 1979 yılında Three 
Miles Island (TMI-2) santralında çeşitli mekanik arızaların ve işletme hatalarının üst üste 
gelmesiyle büyük bir kaza olması A.B.D. ve batı ülkelerinde son derece olumsuz bir etki 
yaratmış ve Doğu Bloku ülkeleri dışındaki santral siparişleri hemen tamamıyla durmuştur.

1.3  THREE MILES ISLAND KAZASI VE SONRASI

A.B.D. Pennsylvania Harrisburg’daki Three Miles Island 2. ünitesi (TMI-2) Babcock-Wilcox 
firması tarafından tasarlanan ve kurulan  yaklaşık 1000 MWe gücünde basınçlı su tipi bir 
nükleer reaktöre sahiptir. Kaza öncesinde % 97 yük faktörüyle, tam güçte çalışmaktaydı.

28 Mart 1979 tarihinde, ikincil devrede türbinlere giden buharı üreten ısı değiştiricisinde 
pompa arızası nedeniyle yeterli soğutma yapılamayınca, reaktör kalbindeki yakıt 
elemanlarını soğutan birincil soğutma sisteminde basınç yükseldi, kontrol sistemi otomatik 
olarak nükleer reaktörü durdurdu ve emniyet vanası açılarak su tahliye etmeye başladı. 
Nükleer reaksiyonun durdurulmasına rağmen, radyoaktif parçalanmalardan kaynaklanan 
ısı üretimi, azalarak da olsa devam etti, yakıt elemanları ısınmaya başladı.Buraya kadar, her 
şey gerektiği şekilde yürüdü. 

Kazayı, bir mekanik hata ve takip eden bir gösterge hatası tetikledi. Emniyet vanası 
birincil soğutma sistemindeki basınç normal seviyesine düşünce kapanmadı, su boşaltmaya  
ve buna bağlı olarak basınç düşmeye devam etti. Öte yandan, kontrol odasındaki gösterge 
vananın açık kaldığını göstermediği için operatörler doğru önlemleri alamadılar, hatalı 
adımlar attılar ve  su kaybını önleyemediler. Birincil sistemde su kaybı ve basıncın düşmesi 
soğutucunun  kısmen buharlaşmasına yol açtı ve yeterince soğutulamayan yakıt elemanları 
aşırı ısınarak erimeye başladı. Soğutucuya karışan sıcak radyoaktif artıklar, hidrojen gazı 
birikimine ve oksijenle reaksiyona girerek kimyasal patlamalara ve tahribata yol açtı.

Kaza sırasında, reaktör çekirdeğindeki yakıt elemanlarının yarıya yakın bir bölümünün 
erimesine rağmen, salınan radyoaktif izotopların büyük bir bölümü santral içinde kalmış, 
su ve yoğuşan buhar içinde çözünmüştür. Reaktörü çevreleyen koruma binası radyoaktif 
maddelerin dışarıya salınmasını büyük ölçüde engellemiştir.

Yapılan ayrıntılı araştırmalar, çevredeki radyoaktivite düzeylerinin kabul edilen limitleri 
ve doğal radyasyon sınırlarını aşmadığını, yakında yaşayanlar arasında kanser ölümlerinde 
bir artış  olmadığını göstermiştir. Kaza sırasında çevrede oturanların tahliyesi gerekmemiştir. 
Bununla beraber, yaratılan panik ve psikolojik tepki çok büyük olmuştur. 1980-1984 yılları 
arasında A.B.D.de 51 nükleer reaktör projesi iptal edilmiştir.

Kazayı takiben A.B.D. de Nükleer Düzenleme Kurumu (NRC) ve ona paralel olarak diğer 
ülkelerin nükleer güvenlik kuruluşları kazaya yol açan tasarım, imalat ve insan hatalarını 
ayrıntılı olarak inceleyerek, kaza olasılığını ve olumsuz sonuçlarını azaltan ve işletme 
güvenliğini artıran önlemler almışlar, yeni güvenlik kuralları geliştirmişlerdir.
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Şekil 2

Şekil 3
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1983 yılından itibaren elektrik tüketim artışlarının hız kazanması batı ülkelerinde tekrar 
bir hareketlenme getirmiştir. Bunda, TMI kazasıyla ilgili ayrıntılı araştırmaların nükleer 
santralların korkulduğu kadar güvensiz olmadığını göstermesi ve kazanın kimsenin 
ölümüne veya hastalanmasına yol açmaması önemli rol oynamıştır.

Batı ülkelerinin aksine, merkezi planlamayla yönetilen ülkelerde (CMEA) nükleer santral 
siparişlerinde herhangi bir gerileme olmamış; aksine, son yıllarda siparişlere hız verilmiştir; 
örneğin, S.S.C.B. de kurulu güç 1985-1990 yılları arasında iki katına çıkacaktır Tablo2 [6].

Tablo 2
1985 ve 1990 YILLARI SONU İÇİN KAPASİTE TAHMİNLERİ
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A.B.D. de ve Batı Avrupa’da durdurulan nükleer çalışmalara yeniden hız verilmesi 
yönünde olumlu bir eğilim oluşmuşken, 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’da Chernobyl 
nükleer santralında meydana gelen, çok büyük hasara ve ölümlere yol açan kaza tüm 
dünyada büyük bir şok yarattı.

1.4  CHERNOBYL KAZASI VE SONRASI

Ukrayna’nın Pripyat nehri ve kasabası yakınında bulunan Chernobyl nükleer santralında 
S.S.C.B. tarafından geliştirilen ve kurulan RMBK tipi 1000 MWe gücünde 4 ünite işletmeye 
alınmış olup, 2 ünite de inşa edilmekteydi. 

26 Nisan 1986 tarihinde Chernobyl-4 ünitesinde dünyadaki en büyük nükleer kazalardan 
biri meydana gelmiştir. Kazanın 25-26 Nisan gecesi olmasına rağmen, ilk defa 28 Nisan 
tarihinde İsveç’te Forsmark nükleer santralı işleticilerinin havada olağanüstü yüksek 
radyoaktivite tespit etmesiyle dünyanın haberi olmuştur. Başlangıçta S.S.C.B. yetkililerinin 
bilgi vermekten kaçınmaları, nükleer santralların güvenirliği ve çevreye verebilecekleri 
zararlar hakkındaki endişeleri daha da artırmıştır.

Chernobyl-4 reaktöründeki kaza, kullanım ömrünü tamamlamış olan yakıt elemanlarını 
değiştirmek üzere ünitenin durdurulması öncesinde, işletmede bir sorun olması halinde 
emniyet dizel jeneratörlerinin devreye alınmasına kadar geçecek sürede, izole edilen 
türbin-jeneratörün ne ölçüde soğutucu pompalarını beslemeye devam edebileceğini 
belirlemek amacıyla yapılan deney sırasında, tasarımdan kaynaklanan yetersizlikler ve 
işletme elemanlarının yaptıkları hatalardan ve kurallara aykırı olarak emniyet sistemlerini 
devre dışında bırakmalarından kaynaklanmıştır.

Dünyada 1954 yılında işletmeye açılan ilk elektrik üretim amaçlı 5 MWe gücündeki 
Obninsk santralı için geliştirilen RMBK tipi reaktörlerde grafit moderator blokları arasındaki 
kanallarda bulunan yakıt elemanlarını soğutan su kısmen buharlaşmakta ve doğruca 
türbinlere gönderilmektedir. Kaza sırasında kısa bir süre reaktör kontroldan çıkmış, aşırı 
ısınan yakıt elemanları eriyerek soğutma suyuyla etkileşime girmiş, ayrışan hidrojen havadaki 
oksijenle reaksiyona girerek patlamalara yol açmıştır. Patlamalar sırasında reaktörde büyük 
hasar meydana gelmiş, grafit moderatör blokları yanmaya başlamıştır. Reaktör çekirdeği 
çevresinde yeterli bir koruma yapısı bulunmadığı için yangın tüm santrala yayılarak uzun 
süre devam etmiştir. Yangın sırasında atmosferin üst tabakalarına yayılan (yaklaşık 1200 m 
yüksekliğe) radyoaktif maddeler rüzgarla binlerce kilometre uzaklara taşınmıştır [10]. 

Yangının söndürülmesi sırasında yüksek radyoaktivite nedeniyle 31 itfaiyeci ve acil 
durum ekibi hayatını kaybetmiştir.Radyasyon nedeniyle, zamanında yeterli önlemler 
alınmadığı için, 1800 tiroit kanseri vakası tespit edilmiştir.Santralın 30 km yakınındaki 
yaklaşık 135.000 kişinin tahliye edilmesine rağmen, toplam kanser vakalarının 20.000 
kişiye eriştiği tahmin edilmektedir.

Chernobyl kazası özellikle Avrupa ülkelerinde büyük bir endişe yaratmıştır. NEA 
Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI) 9 Mayıs ve 27 Haziran 1986 da 
düzenlenen uzman toplantılarında, kazanın oluş şekli, santral ve çevresinde meydana 
gelen hasarlar, komşu ülkelerdeki radyoaktif kirlenmeler, bunların canlılara etkileri ve 
alınması gereken önlemler hakkında yoğun bir çalışma başlatmıştır [13]. Bu çalışmalara 
Ekim, Kasım 1986 ve Şubat 1987 de devam edilmiştir.
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25-29 Ağustos 1986 tarihlerinde Viyana’da yapılan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(IAEA) toplantısını takiben [13] International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG) 
tarafından hazırlanan raporda, çeşitli üye ülkelerin (S.S.C.B., A.B.D., Almanya, İtalya, İsveç, 
Japonya, Finlandiya, Kanada) kazanın nedeni, oluş şekli, sonuçları, sorunlu kalan hususlar 
gibi konularda bağımsız olarak yaptıkları çalışmalar değerlendirilerek aşağıda özetlenen 
sonuçlara varılmıştır: 

-  RMBK tipi nükleer reaktörler, Avrupa’da ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılmakta 
ve işletilmekte olan su moderatör ve soğutmalı PWR, BWR ve ağır su moderatörlü ve 
soğutmalı CANDU tipi reaktörlerden tasarım ve fonksiyon bakımından çok farklı olduğu 
için, Chernobyl kazası dolayısıyla OECD ülkelerindeki reaktörlerde acilen önlem almayı ve 
değişiklikler yapmayı gerektiren bir durum yoktur.

-  Nükleer kazada, Chernobyl 4. ünitesinde uygulanan pozitif boşluk katsayısı, yavaş 
kontrol sistem etkileşimi, basınç ve buhar akış hızındaki değişimlere çok hassas oluşu ve 
kontrol çubuklarının acil durdurma (scram) sırasında başlangıçta reaktivite artışına yol açması 
gibi yetersizlikler tespit edilmiştir. Bu hususlarda acilen önlemler alınarak işletme güvenliği 
artırılmalıdır.

-  Bir büyük kazada açığa çıkabilecek radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasını 
önlemek açısından koruma binasındaki yetersizliklerin giderilmeleri gereklidir.

-  Kazanın oluşmasında, işletme elemanlarının prosedürlere uymamaları, yapılacak 
deneyin sorunlarını yeterince değerlendirmeden hatalı adımlar atmaları çok önemli bir 
rol oynamıştır. Bu nedenle, işletme prosedürlerinin çok dikkatli hazırlanmaları, işletme 
elemanlarının kurallara aynen uymalarını sağlayacak şekilde eğitilmeleri ve çok sıkı bir 
şekilde kontrol edilmeleri sağlanmalıdır.

Kazayı takip eden yıllarda, işletme güvenliğini artırmak için gerekli görülen tasarım 
değişiklikleri yapılarak Ukrayna, Rusya ve Litvanya’da RMBK tipi reaktörlerin işletilmelerine 
devam edilmiştir. Chernobyl’de kazaya uğrayan 4. ünite ağır hasar görmüş ve tümüyle 
dıştan betonlanarak kapatılmıştır. 1991 yılında 2. ünitede de küçük çaplı bir kaza daha 
olması üzerine, Chernobyl’deki geri kalan 3 reaktör de devre dışı bırakılarak sökülmeye 
başlanmıştır.

Litvanya’da bulunan 2 RMBK ünitesinden oluşan Ignaline santralı 1993 yılında bir 
dünya rekoru kırarak ülkenin elektrik tüketiminin % 88 ini karşılamıştır. Bununla beraber, 
Litvanya’nın Avrupa Birliğine  katılabilmesi için bu reaktörlerin kapatılmaları talep edilmiş 
ve 1. ünitenin 2004 yılında, 2. ünitenin de 2009 yılı sonunda işletilmelerine son verilmiştir.

Tablo 3'te [8] 1986 yılı sonunda,  Tablo 4'te  [14]  ise Haziran 1989 itibarıyla dünyada 
işletilmekte ve kurulmakta olan nükleer santrallar listelenmiştir. Chernobyl kazasının 
yarattığı olumsuz ortama rağmen, ilk duraklamalardan sonra tesisine devam edilen 
nükleer santralların tamamlanmaları nedeniyle, 1986 yılı sonunda varılan sonuçlar (Tablo 
3) Chernobyl kazasından önce 1985 yılı için yapılan tahminlerden (Tablo 2) çok az fark 
etmektedir. Oysa, Haziran 1989 da  ulaşılan sonuçlar (Tablo 4) 1990 yılı için yapılan 
tahminlerden (Tablo 2) ünite sayısı ve toplam güç olarak yaklaşık % 20 daha düşüktür.
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Tablo 5'te  2001 yılı sonu itibarıyla işletilen, kurulan ve planlanan reaktörler, Tablo 
6'da ise 2001 yılı sonu itibarıyla nükleer enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı 
gösterilmiştir. Tablo 4 ile Tablo 5'in karşılaştırılmasından görüleceği gibi, 1989 ile 2001 
yıllarındaki işletilmekte olan ünite sayısı çok az artmaktadır [15]. Durdurulan düşük güçlü 
santrallar yerine daha büyük güçlü santrallar devreye girdiği için toplam güçte yaklaşık 
% 15 artış gözlenmektedir. Kurulmakta olan santral sayısında yaklaşık 5 misli bir azalma 
dikkati çekmektedir.

Tablo 3
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Tablo 4
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Uzun zamandan beri nükleer santrallar kurmakta ve nükleer kapasitenin toplam elektrik 
üretimi içindeki payı yüksek olan bazı ülkelerde (Tablo 6) A.B.D., Kanada, İngiltere, F.Almanya, 
Fransa, Belçika, İsveç, İsviçre) belirli bir doyuma ulaşılmıştır ve kurulu güçte bir artış 
olmamaktadır. Hatta, A.B.D., İngiltere ve F.Almanya’da işletme ömürlerini doldurmuş olmaları 
veya başka nedenlerle devreden çıkarılan nükleer santrallar dolayısıyla, ünite sayılarında 
önemli bir azalma söz konusudur. S.S.C.B. ve Doğu Avrupa ülkelerinde nükleer programların 
uygulanmasına devam edilmektedir. Öte yandan, Japonya, G.Kore, Hindistan, Çin gibi 
Uzakdoğu ülkelerinde ünite sayıları ve kurulu güçler hızla artmaya devam etmektedir.

Chernobyl kazasını takip eden yıllarda pek çok ülkede yeni siparişlerin ertelenmesi 
veya iptal edilmesi nükleer santralarla ilgili firmaları büyük bir sıkıntı içinde bırakmıştır. 
General Electric (A.B.D.), Asea Atom (İsveç), ve AEG (Almanya) firmaları nükleer 
çalışmalarını durdurmuşlardır. Birbirlerine rakip olan KWU (Almanya) ile Framatom (Fransa) 
ve Westinghouse (A.B.D.) ile Mitsubishi (Japonya) nükleer alanda ortak çalışma kararı 
almışlardır. İsveç’te 1990 yılından sonra  nükleer gücün belirli bir zamanlamaya göre 
azaltılması öngörülmektedir. İtalya’da nükleer gücün oldukça kısıtlı ve önemli bir üretim 
açığı olmasına rağmen, Chernobyl kazasından kısa bir süre önce karara bağlanan büyük 
çaplı bir nükleer program, kaza sonrasında yapılan referandum olumsuz sonuç verdiği için 
durdurulmuştur.

Tablo 7'de  Mayıs 2005 itibarıyla işletilmekte ve kurulmakta olan nükleer santral sayıları 
ve güçleri gösterilmiştir [16]. 2001 yılı sonundaki verilerle karşılaştırıldığında (Tablo 5), 
aradan yaklaşık 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, ünite sayısı ve kurulu güçte ufak bir 
azalma dikkati çekmektedir. İnşasına çok uzun süreden beri devam edilen İran, Pakistan 
ve Romanya dışında, yalnızca Çin, Taiwan, Hindistan, Japonya ve Rusya’da yeni nükleer 
santrallar kurulmaktadır.

Şekil 4'de 1956-2012 yılları arasında işletmeye giren ve durdurulan nükleer reaktörler 
gösterilmiştir [17]. Görüldüğü gibi, durdurulan ünite sayısı 2000 yıllarından sonra 
artmaktadır. Buna bağlı olarak, işletilmekte olan nükleer reaktör sayısı ve toplam kapasite 
azalmaktadır (Şekil 5).

2008- 2010 yıllarına doğru, nükleer alanda yeniden bir hareketlenme göze çarpmaktadır.  
Chernobyl kazasını takiben artırılan güvenlik önlemleri sayesinde mevcut nükleer 
santralların uzunca bir süre herhangi bir sorun veya kazaya yol açmadan işletilmeleri, fosil 
yakıtlı santralara karbondioksit emisyonunun azaltılması amacıyla getirilen kısıtlamalar 
ve 2008 ekonomik krizinin petrol ve doğalgaz fiyatlarında önemli artışlara yol açması, 
nükleer santrallar kurmaya devam eden  Çin, Hindistan, G. Kore, Rusya, Japonya gibi 
ülkelerin yanı sıra diğer ülkelerin de yeni nükleer tesis kurmaya devam edilmesi yönünde 
çalışmalar yapmasına yol açmıştır.

Three Miles Island (TMI) kazasından sonra hiçbir yeni nükleer santral kuruluşuna başlamayan 
A.B.D. de 2007-2009 yılları arasında toplam 28 nükleer reaktör için yeni lisans başvurusu 
yapılmıştır. Bu başvurulardan 8 tanesi iptal edilmiş, 16 tanesi ertelenmiştir. Geri kalan  4 tanesi 
için değerlendirmeler devam etmiş ve TMI kazasından yaklaşık 33 yıl sonra ilk defa Vogtle-3 
ve 4 üniteleri için Amerikan Denetleme Kuruluşu (USNRC) tarafından tesis ve işletme lisansı 
(COL) verilmiştir. En son 1996 yılında işletmeye alınan Watts Bar-1 nükleer reaktöründen 
sonra, ilk defa Ekim 2007 de, 2/3 ü inşa edilmiş olmasına rağmen bekletilmekte olan  Watts 
Bar-2 ünitesinin de tamamlanarak işletmeye alınmasına karar verilmiştir.
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(May 2005)

Tablo 7
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Avrupa’da ilk defa yeni nükleer reaktör kurulmaya başlanan ülke Finlandiya olmuştur. 
Ağustos 2005 te, % 66 Areva (Fransa) ve % 34 Siemens (Almanya) ortaklığına anahtar 
teslimi sipariş edilen,  üçüncü kuşak olarak yeni geliştirilmiş olan EPR tipi (European 
Pressurised Water Reactor) 1600 MWe gücündeki Olkiluoto-3 ünitesinin inşaatına 
başlanmıştır. TMI ve Chernobyl kazalarından alınan derslerle pasif güvenlik önlemlerine 
(müdahale gerektirmeden devreye giren güvenlik sistemleri) ağırlık verilen ve emsalleri 
arasında en büyük ünite gücüne sahip olan EPR tipi reaktörün ilk defa kuruluyor olması, 
Finlandiya lisanslama kuruluşunun titizliği ve yıllardan beri yeni nükleer santral kurulmadığı 
için yok olan deneyimli eleman kadrolarının yeniden kurulması gibi nedenlerle önemli 
gecikmelere ve fiyat artışlarına yol açılmış bulunmaktadır. Finlandiya’yı Aralık 2007 den 
itibaren Fransa’da  kurulmaya başlanan EPR tipi Flamanville-3 takip etmiştir.

Fransa’nın toplam elektrik tüketiminin yaklaşık % 78 ini karşılayan  güçlü devlet 
elektrik işletme kuruluşu EDF , İngiliz işletme kuruluşuna ortak olarak, İngiltere’de devre 
dışı bırakılan eski gaz soğutmalı  Magnox ve AGR tipi nükleer santrallar  yerine EPR 
veya AP1000 basınçlı su tipi üniteler kurulması amacıyla gerekli çalışmaları başlatmış 
bulunmaktadır.

Areva firması, Kasım 2007 de CGN (China Guandong Nuclear Power Corporation)  ile 
Taishan’da EPR tipi nükleer santral kurulması amacıyla 8 milyar Euro tutarında bir sözleşme 
imzalamıştır. Ayrıca, Kasım 2010 da ilgili Çin kuruluşuyla 800 ton/yıl kapasiteli bir yeniden 
arıtma tesisi  kurulması için ön anlaşma yapmıştır. Aralık 2010 da Areva NPCIL (Nuclear 
Power Corporation of India Ltd.) ile Jaitapur’da 2 ünite EPR tipi nükleer reaktör kurulması 
ve yakıt temini için  ön anlaşma yapmıştır. Bunun yanı sıra, Kasım 2009 da KEPCO (Korea 
Electric Power Corporation) ile United Arap Emirates’de 4 x 1400 MWe gücünde nükleer 
santral kurulması için yapılan anlaşmaya iştirak etmiştir.

Chernobyl’in yarattığı olumsuz ortama, F.Almanya, Belçika ve İsveç 2000 li yılların 
başlarında işletme ömürleri dolan (30-40 yıl) nükleer reaktörlerin belirli bir program 
çerçevesinde devre dışı bırakılmaları tarzında bir uygulamayla karşılık vermiştir. 

F. Almanya, 2001 yılında çıkarılan bir kanunla, işletme ömrünü tamamlayan (yaklaşık 
32 yıl) ünitelerin kapatılarak 2022 yılına kadar nükleer enerji üretimine son verilmesine 
karar vermiştir. 2010 yıllarına doğru gelişen olumlu ortam  nedeniyle, 28 Ekim 2010 
tarihinde bu karar revize edilerek, santral işletme sürelerinin yaklaşık 12 yıl uzatılması; 
fakat, yeni ünite kurulmaması kararlaştırılmıştır. İleride açıklanacağı gibi, Nisan 2011 deki 
Fukushima kazası üzerine bu karar tekrar revize edilecek, santral işletme ömürlerinin 
uzatılması  kararı kaldırılacaktır.

Benzer bir şekilde, 2002 yılında Belçika 40 yıllık işletme ömürlerini dolduran nükleer 
reaktörlerin durdurulmalarını kararlaştırmıştır. Buna göre, işletmedeki santrallar 2015-
2025 yılları arasında kapatılmış olacaktır. Ekim 2009 da bu karar revize edilerek işletme 
ömürlerinin 10 ar yıl uzatılmaları kararlaştırılmış, Haziran 2010 da alınan bir kararla 
referanduma gidilmesi öngörülmüş, bu da Fukushima kazası nedeniyle ertelenmiştir.

İsveç’te 1980 yılında yapılan bir referandumda,  2010 yılına kadar işletmede bulunan 12 
reaktörün kapatılmaları kararı alınmıştır. Buna göre, Barsebeck-1 1999 yılında, Barsebeck-2 
2005 yılında kapatılmıştır. Haziran 2010 da devre dışı bırakma kararı iptal edilmiştir. Buna 
göre, kapatılan ünitelerin yerine yenileri kurulabilecek; fakat, toplam nükleer reaktör 
sayısı 10 u geçmeyecektir.



31

Dünden Bugüne Türkiye’de Nükleer Enerji

İsviçre’de de, 13 Şubat 2011 tarihinde alınan benzer bir kararla, işletme ömrünü 
dolduracak olan Beznau (2 ünite) ve Mühleberg reaktörlerinin kapatılmaları, onların yerine 
3 yeni ünitenin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu karar da Fukushima kazası sonrasında iptal 
edilecektir.  

Doğu Avrupa ülkelerinde (Litvanya, Bulgaristan, Slovakya)  Avrupa Birliğine katılmaları 
aşamasında, önceki yıllarda SSCB tarafından kurulmuş olan RMBK tipi (Litvanya) veya 
ilk geliştirilen basınçlı su tipi (VVER 440-230) reaktörlerin güvenlik bakımından yeterli 
bulunmamaları nedeniyle kapatılmaları gerekmiştir. 2002-2008 yıllarını takiben, Doğu 
Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde, kapatılan üniteler yerine yeni nükleer reaktörler 
kurulması yönünde çalışmalar ve ön anlaşmalar dikkati çekmektedir. 

Chernobyl kazasının izlerinin silinmeye başladığı, birçok ülkede yeniden nükleer 
santralara yönelik ilk adımların atıldığı veya planlamaların yapıldığı, nükleer Rönesans 
olarak adlandırılan bir dönemde, 11 Mart 2011 tarihinde büyük bir depremin sonucunda 
meydana gelen dev tsunami dalgalarının Japonya’da Fukushima nükleer santralında büyük 
bir kazaya yol açması, tüm dünyada olağanüstü bir şok yaratmış, pek çok ülkede nükleer 
santralarla ilgili çalışmaların durdurulmalarına veya iptal edilmelerine yol açmıştır.

1.5  FUKUSHİMA KAZASI VE SONRASI

11 Mart 2011 tarihinde Tokyo’nun 230 km kuzeydoğusundaki Fukushima kenti 
yakınlarında 6 nükleer ünitenin bulunduğu toplam 4696 MWe gücündeki Fukushima Daici 
santralındaki kaza, 9 şiddetinde bir deprem ve onu izleyen yüzlerce artçı deprem etkisiyle 
meydana gelen 13-15 m yükseklikteki tsunami dalgalarının tüm elektrik bağlantılarını 
ve santrala ait emniyet dizel jeneratörlerini tahrip etmesi sonucunda meydana gelmiştir 
[18, 19, 20, 21]. Depremin başlangıcında reaktörler otomatik olarak durdurulmuştur. Bu 
bakımdan, bir ekipman arızası veya işletme hatası nedeniyle meydana gelen bir kaza söz 
konusu değildir.

General Electric-Toshiba-Hitachi ortaklığı tarafından kurulan kaynar su (BWR) tipi 
reaktörlerde,  işletmede bulunan 1,2,3 No.lu ünitelerde tüm elektrik sistemleri devre dışı 
kaldığından, bataryalardaki doğru akım da tükendikten sonra soğutma sistemleri tamamen 
çalışamaz hale gelmiştir. Bilindiği gibi, nükleer reaksiyon dursa da, radyoaktif parçalanmalar 
nedeniyle, azalarak da olsa nükleer yakıt elemanlarında enerji üretimi devam etmektedir. Bu 
nedenle, 3 No.lu ünitede aşırı ısınan yakıt elemanlarının ergiyerek soğutucu su ile etkileşimi 
sonucunda açığa çıkan hidrojen havadaki oksijenle reaksiyona girerek büyük patlamalara yol 
açmıştır. 4. ve 6. üniteler deprem öncesinde işletmede olmamalarına rağmen, 3. üniteye bitişik 
olan 4. ünitede de patlamalar sonucunda veya susuz kalan kullanılmış yakıt havuzlarındaki 
aşırı ısınmalar nedeniyle yangın çıkmıştır. Bu tahribat depremden sonra günlerce devam 
etmiştir. Açığa çıkan radyoaktif gazların ve parçacıkların koruma binalarında aşırı basınca 
yol açmamaları için bina dışına salınmaları çevrede önemli radyoaktif kirlenmelere yol 
açmıştır.

Kazada, elektrik sistemlerinin, dizel jeneratörlerin ve emniyet sistemlerinin deprem 
ve tsunamiye karşı korunaklı olarak yerleştirilmemeleri önemli rol oynamıştır. Nitekim, 
Fukushima Daici’nin sahibi TEPCO tarafından daha sonraki yıllarda kurulan Fukushima 
Daini, Tohoku Onagawa ve Japco Tokai nükleer santralarında ve çevresinde herhangi bir 
hasar meydana gelmemiştir.
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Fukushima’ da doğruca bir nükleer kaza nedeniyle canlılara ve çevreye zarar verilmemiş 
olmasına rağmen, tsunami sonrasında nükleer reaktörlerde meydana gelen hasarlar, 
radyoaktif kirlenme nedeniyle çevre ve tarımda karşılaşılan sorunlar, kayıplar ve yaklaşık 
150.000 kişinin evlerini terk etmek zorunda kalmaları, öncelikle Japonya ve pek çok diğer 
ülkede nükleer tesislere karşı büyük bir negatif reaksiyona yol açmıştır.

Japonya’da işletilmekte olan reaktörlerin 13 ayda bir durdurularak yakıt değişimi 
ve bakıma alınmaları kuralı uygulanmaktadır. Kaza sonrasında, Fukushima Daici 1,2,3,4, 
ünitelerinin sürekli kapatılmaları ve tüm ülkede bakım süresi gelen nükleer reaktörlerin 
durdurularak, ikinci bir karara kadar, işletmeye alınmamaları kararlaştırılmıştır. Bu 
bağlamda, 2011 yılı sonunda Japonya’daki  toplam 58 nükleer reaktörden yalnızca 6 adedi 
işletilmeye devam ediyordu ve bunların da Mayıs 2012 de bakıma alınarak durdurulmaları 
öngörülüyordu. Nitekim, işletilen son 6 ünite de durdurulduktan sonra, 2015 yılı sonuna 
kadar tüm nükleer reaktörler tekrar işletmeye alınmamıştır.

Nükleer enerji üretimine son verilmesi Japonya’da büyük bir enerji açığına yol açmıştır. 
Bir yandan tasarruf önlemlerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar, 
jeotermal vs) ağırlık verilirken, kısa dönem açıklarının kapatılabilmeleri için fosil yakıtlı 
santralara öncelik verilmek zorunda kalınmıştır. Bu da, yıllık toplam LNG tüketiminin % 
30-40, fuel-oil tüketiminin  3 kat artırılmasına yol açmıştır. Japonya’da fosil yakıtların 
büyük bir bölümü ithalata dayandığından, yıllık dış ödemeler toplam 60 milyar dolar 
artmış ve Japonya 1981 yılından beri ilk defa yaklaşık 23 milyar dolar dış ticaret açığı 
vermek zorunda kalmıştır. 2013- 2014 yıllarında elektrik üretim harcamalarındaki aşırı 
artış, elektrik birim fiyatlarında yaklaşık % 20 zam yapılmasını gerektirmiştir. 

Fukushima santralının sahibi TEPCO firması masrafların karşılanmasında ve tazminatın 
ödenmesinde büyük zorluklarla karşılaşmıştır.2013 yılında Japonya devlet yönetimi şirkete 
% 50,1 hisse karşılığı 105 milyar dolar katkıda bulunarak çözüm üretmeye çalışmıştır.

Tablo 8'de Fukushima kazasından kısa bir süre önce (10 Mart 2011) dünyada işletilmekte 
kurulmakta ve planlanmış olan nükleer reaktör adetleri ve kurulu güçleri gösterilmektedir 
[21]. Mayıs 2005 teki (Tablo 7) değerlerle karşılaştırıldığında, Çin ve Hindistan’daki % 50 yi 
bulan artışların dışında, meydana gelen değişimler oldukça önemsiz kalmaktadır. 2005 yılında 
işletilmekte olan toplam ünite sayısı 439 ve toplam kurulu güç 366.117 MWe iken, Mart 2011 
de 442 ünite ve 373.001 MWe güç olarak yaklaşık % 1-1,5 artış söz konusudur.

Tablo 9'da Fukushima kazasından yaklaşık 1 yıl sonraki durum gösterilmektedir. Önceki 
bölümlerde açıklandığı gibi, Fukushima 1., 2., 3.,ve 4. üniteleri sürekli olarak kapatılmıştır [21]. 
Şubat 2012 de Japonya’da, Tablo 9'da işletilebilir olarak gösterilen 50 nükleer reaktörden 
yalnızca 2 tanesi çalışmaya devam ediyordu, diğer 48 ünite yapılacak güvenlik testleri 
sonuçlanıncaya kadar durdurulmuştu. Söz konusu 2 ünite de Mayıs 2012 den itibaren 
bakıma alınarak işletmeden çıkarılacak ve Japonya’da tüm nükleer santralarda elektrik 
üretimine son verilecektir. 

Kaza sonrasında F. Almanya, 28 Ekim 2010 da alınan “32 yıl işletme ömrünü dolduran 
ve kapatılmaları öngörülen nükleer reaktörlerin 12 yıl daha işletilmelerine devam edilmesi” 
kararını iptal ederek, daha önce 2001 yılında alınmış olan “2022 yılına kadar tüm nükleer 
santralların kapatılmaları” kararının aynen uygulanmasını kararlaştırmıştır. Buna göre, işletme 
ömrünü dolduran 8 nükleer reaktörün işletilmelerine hemen son verilmiş, geri kalan 9 ünitenin 
de belirlenen bir programa göre 2022 yılına kadar kapatılmaları karara bağlanmıştır.
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Tablo 8
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Tablo 9
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Benzer bir karar da İsviçre’den gelmiştir. Fukushima kazasından kısa bir süre önce 
Şubat 2011 de alınan bir kararla, işletme ömürlerini dolduracak olan “Beznau (2 ünite) 
ve Mühleberg nükleer santralarnın yerlerine yeni nükleer santralların kurulması için 
çalışmaların başlatılması” kararı iptal edilerek, “işletilmekte olan 5 nükleer reaktörün, 
işletme ömürlerine bağlı bir programa göre, 2019-2034 yılları arasında kapatılmaları” 
karara bağlanmıştır.

1960 -1970 yıllarında kurup işlettiği gaz soğutmalı reaktörlerin tümünün işletilmelerine 
son vermiş olan İtalya’da da, 2008-2010 yıllarında, tekrar 10 yeni nükleer reaktör kurulması 
için yapılan planlamalar Fukushima  kazası üzerine iptal edilmiştir.

Tablo 8 ve Tablo 9' daki verilerden, geçen bir yıl içinde, Çin’de 3, G.Kore’de 2, Rusya, 
İran ve Pakistan’da da birer yeni nükleer reaktörün işletmeye alındıkları görülmektedir. 
Çin, kurulmakta olan 26 yeni nükleer reaktördeki çalışmalara devam edilmesi; fakat, ikinci 
bir emre kadar, yeni ünitelerin kurulmalarının ertelenmesine karar vermiştir.

Fukushima kazasını takip eden yıllarda, tartışmalar nükleer santrallarda kuruluş yerinin 
neden olabileceği deprem, kasırga, tsunami gibi afetlerin etkilerinin engellenebilmesi  için 
ne türlü önlemler alınması gerektiği üzerinde yoğunlaşmıştır. Pek çok ülke işletilmekte 
olan nükleer reaktörlerde, özellikle de basınç kaplarında ve benzer kritik bileşenlerde, 
ayrıntılı bir kontrol programı uygulamaya ve ünitenin tekrar işletmeye açılmasını 
kontrolların olumlu sonuç verme şartına bağlamaya başlamışlardır. Önem kazanan diğer bir 
husus, yeni kurulacak nükleer santrallar için geliştirilen 3. kuşak reaktör tiplerinde pasif 
güvenlik sistemlerine öncelik ve ağırlık verilmesidir. Bu bağlamda, bir afet sonucunda tüm 
elektrik ve kontrol sistemleri arızalansa da, dış müdahale olmadan kendiliğinden devreye 
giren durdurma, soğutma ve atık gazların filtrelenmesi gibi önlemlerle, örneğin: nükleer 
reaksiyonu durduran kontrol çubuklarının, nötron absorberlerinin veya soğutma suyunun  
yer çekimi ile otomatik olarak devreye girmesi suretiyle, kazaya karşı önlem alınması 
öngörülmektedir.

2016 yılına kadar geçen sürede dikkati çeken bazı önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Japonya:

- 2014 yılında Stratejik Enerji Planı revize edilerek, güvenliğin öncelik taşıdığı ve 
Nuclear Regulation Authority (NRU) nükleer reaktörleri tek tek  kontrol ederek yeni 
nükleer güvenlik kurallarına uygun olduğunu onaylamadan tekrar işletmeye açılmamaları 
karara bağlanmıştır. 

- Temmuz 2015 te alınan bir kararla 2030 yılına kadar nükleer santralların toplam 
elektrik üretiminin % 20-22 sini karşılaması kararlaştırılmıştır. Bunu takiben, 2012 yılında 
durdurulmuş olan nükleer reaktörlerden ilk iki tanesi, Sendai-1 ve Sendai-2 işletmeye 
açılmıştır. Öte yandan, işletmeye açılan Takahama ünitesi açılan bir dava üzerine tekrar 
durdurulmuştur.
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A.B.D.:

-  2007-2009 yılları arasında Nükleer Denetleme Kuruluşuna (NRC)  18 adet Kombine 
Tesis ve İşletme Lisansı (COL) müracaatı yapılmışken, 2009 yılından sonra  hiçbir yeni 
müracaat yapılmamıştır. Aralık 2015 itibarıyla yapılan 18 COL müracaatından 5  tanesi geri 
çekilmiş, 4 tanesi ertelenmiş, 5 tanesi değerlendirme aşamasında olup 4 tanesi için onay 
verilmiştir. Nisan 2015 te Fermi-3 ünitesi için Economic Simplified BWR (ESBWR), Şubat 
2016 da  Texas Project-3 ve 4 üniteleri için Advanced BWR (ABWR) COL onayı almışlardır. 

- Aralık 2015 itibarıyla Vogtle-3 ve 4 üniteleri ile Virgil C. Summer-2 ve 3 ünitelerinin 
Westinghouse AP1000  tipi  reaktörlerinin inşaatı devam etmektedir.

- Yeni kurulan nükleer santralarda, üçüncü kuşak olarak adlandırılan, özel pasif güvenlik 
önlemleriyle donatılmış ve NRC den 15 yıl geçerli tasarım sertifikası almış reaktör tipleri 
tercih edilmektedir. Aralık 2015 itibarıyla NRC 4 tasarım için sertifika vermiştir.Bunlar, 
Westinghouse: AP 600 ve AP 1000,  General Electric: ABWR, GE-Hitachi: ESBWR dır. Üç yeni 
tasarım için de değerlendirmeler devam etmektedir. Bunlar, Mitsubishi: Advanced PWR 
(US-APWR), Areva: Evolutionary Power Reactor (US-EPR) ve KEPCO (G.Kore): Advanced 
Power Reactor 1400 (APR 1400) dır.

-  Genelde NRC 40 yıl için işletme lisansı vermekte ve talep edilir, uygun görülürse bunu 
20 yıl uzatmaktadır. 2015 yıl sonu itibarıyla işletilmekte olan 100 reaktörün 81 adedinin 
işletme lisansları 20 yıl uzatılmıştır. 12 adedinin değerlendirmeleri devam etmektedir. 

-  Son yıllarda yeni üniteler kurmak yerine, yeterli ve güvenli bulunan reaktörlerin 
işletme sürelerinin 60 yıla çıkarılması ve bazılarında nominal gücün artırılması tercih 
edilmektedir. 2015 yıl sonu itibarıyla NRC toplam 156 ünitede 7326 MWe güç artırımını 
onaylamış bulunmaktadır. 

- Özetle: 2014-2015 yıllarından itibaren  yeniden bir hareketlenme dikkati çekmektedir.

Kanada:

- Fukushima kazasından sonra, Aralık 2012 de Gentilly-2 ünitesinin işletilmesine son 
verilmiştir. Öte yandan, 2013-2016 yılları arasında, Darlington santralında 6 ünitenin, 
Bruce santralında da 4 ünitenin, onarımlar ve iyileştirmeler yapılmak suretiyle işletme 
sürelerinin 25-30 yıl uzatılmaları öngörülmektedir.

Meksika:

-Aralık 2014 de Laguna Verde-2 reaktöründe % 20 artırım yapılarak 810 MWe, Laguna 
Verde-1 reaktöründe de  % 5 artırım yapılarak 708 MWe nominal güçlerde işletilmeleri 
kararlaştırılmıştır.

UK-İngiltere:

- Aralık 2013 de alınan enerji stratejisi kararına göre, karbondioksit emisyonunun 
azaltılması, oldukça yaşlanmış olan ve kapatılan gaz soğutmalı nükleer santralların yerine 
yenilerinin kurulması ve 2025 yılına kadar toplam 16 GWe gücünde yeni nükleer santral 
kurulması planlanmıştır. Bu bağlamda, 2012 yılında işletmedeki son Magnox reaktörü Wylfa-2 
ve AGR tipi Oldbury-1 ve 2 reaktörleri kapatılmışlardır. Geri kalan 7 AGR reaktörünün de 
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işletme süreleri 40 yıla uzatılarak 2016-2029 yılları arasında kapatılmaları planlanmaktadır.

-2012-2013 yıllarında Fransız devlet elektrik üretim kuruluşu EDF in İngiliz partnerleriyle 
oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından kurulacak ve işletilecek Hinkley Point C santralı için 
yer lisansı alınmış ve elektrik üretim birim fiyatı esas alınarak 35 yıllık bir sözleşme yapılmıştır. 

- Hinkley Point C nin yanı sıra, Sizewell reaktörüyle birlikte toplam kurulacak gücün 
6,4 GWe olması öngörülmektedir. Ayrıca, Wylfa ve Oldbury’de 6,6 GWe ve Moorside’da 
(Sellafield) 3,6 GWe gücünde yeni santralların kurulmaları için ön çalışmalar başlatılmıştır.

Fransa:

- Fransa’da yürürlüğe konulan yeni enerji kanununa göre, 2030 yılına kadar karbondioksit 
emisyonunun % 40 azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik tüketiminin 
% 40 ını karşılaması öngörülmektedir. Ayrıca, alınacak tasarruf önlemleriyle, 2050 yılına 
kadar enerji tüketiminin % 50 azaltılması hedefi konulmaktadır. Buna paralel olarak, 
nükleer kapasite halen mevcut olan 63,2 GWe düzeyinde sabit tutulacaktır.Bu da, halen 
toplam elektrik tüketimini % 77 oranında karşılayan nükleer santralların 2050 yıllarında 
yaklaşık % 50 düzeyine inmesi demektir.

- 2007 yılında inşaatına başlanan 1630 MWe gücündeki  EPR tipi Flamanville-3 reaktörünün 
2015 yılında start-up testleri tamamlanmış; fakat, henüz ticari işletmeye alınmamıştır.

- 2006 yılında Areva tarafından inşaatına başlanan  Georges Besse II Uranyum 
zenginleştirme tesisi 2012 yılında işletmeye alınarak 2013 yılında 5,5 milyon seperative 
work unit (SWU)  kapasitesine erişmiştir. Bu kapasitenin 2016 yılında 7,5 milyon SWU’ya 
çıkarılması planlanmıştır.

Finlandiya:

- 2005 yılında kuruluşuna başlanan 1600 MWe gücündeki EPR tipi Olkiluoto-3 reaktörü 
güvenlik, lisanslama, imalat, ve tesiste karşılaşılan sorunlar nedeniyle çok gecikmiş 
ve pahalanmış, büyük bir bölümü tamamlanmış olmasına rağmen, henüz işletmeye 
alınmamıştır. 2018 yılında üretime başlaması öngörülmektedir. Uzun zamandan beri 
Olkiluoto-4 ünitesi için yapılan çalışmalar 2015 yılında durdurulmuştur.

- Ekim 2013 te Rosatom (Rusya) firmasıyla Hanhikivi’de  AES-2006 VVER tipi bir reaktörün 
anahtar teslimi kurulması ve yakıt çevrimi için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme 2014 te 
onaylanmıştır. 2015 de inşaat lisansı için müracaat edilmiştir.  Santralın kuruluşuna 2018 
de başlanması öngörülmektedir.

- Radyoaktif  artıkların nihai yer altı depolanması amacıyla 2004 yılında başlatılan kazı ve 
tünel çalışmaları sonuçlanarak 420 m derinlikteki testler ve ön hazırlıklar tamamlanmıştır.
Kasım 2015 te kapsülleme ve depolama sistemleri için inşaat lisansı alınarak  çalışmalar 
başlatılmıştır. Bu tesis dünyada kurulan ilk yer altı radyoaktif artık depolama yapısı olacaktır. 

F.Almanya:

- 2022 yılı sonuna kadar tüm nükleer santraları kapatma kararı almış olan Almanya’da, 
öngörülen programa uygun olarak, 2015 yılı sonunda Grafenrheinfeld reaktörü kapatılmıştır.
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Belçika:

- 2025 yılına kadar tüm nükleer santraları kapatma kararı almış olan Belçika’da, Haziran 
2015 de parlamento tarafından alınan bir kararla, Doel-1 ve 2 ünitelerinin işletme süreleri 10 
yıl uzatılarak Şubat 2025 ve Aralık 2025 tarihlerine ertelenmiştir.  Ayrıca, 2012 yılında basınç 
kaplarında güvenlik testleri yapılması amacıyla durdurulmuş olan Doel-3 ve Tihange-2 üniteleri 
de, testlerin olumlu sonuç vermesi üzerine, Kasım 2015 de tekrar işletmeye alınmışlardır.

İsveç:

-50 yıl öngörülen işletme ömürlerini tamamlamadan, Ringhals- 2 nin 2019, Ringhals-1 in 
de 2020 yıllarında kapatılmaları, öte yandan, Ringhals-3 ve 4 ünitelerinin 50 yıllık işletme 
ömürlerini tamamlayana kadar devrede kalmaları Ekim 2015 de karara bağlanmıştır. 

- Ekim 2015 de alınan bir kararla, güç artırımı amacıyla Oskarshamn-1 ve 2 reaktörlerinde  
yapılan revizyon çalışmalarının durdurulmaları, Oskarshamn-2 reaktörünün tekrar işletmeye 
alınmaması ve  Oskarshamn-1 reaktörünün de 2017 ortalarında devre dışı bırakılması 
öngörülmüştür. Öte  yandan, Oskarshamn-3 ünitesi en az 60 yıllık işletme ömrünün 
sonuna kadar işletilecektir.

- Güç artırımı yapılan Forsmark-2 reaktöründe deneme testleri başarılı olarak sonuçlanmış 
ve tekrar işletmeye alınmıştır.

Çekoslovakya:

- Mayıs 2015 de onaylanan yeni enerji politikasına göre 2040 yılında nükleer enerjinin 
toplam elektrik tüketiminin yaklaşık % 50 sini karşılaması öngörülmektedir. Bu amaçla, 
Dukovany-1 ve 2 reaktörlerinin  ömürlerinin en az 50 yıla uzatılarak işletilmelerine 2035-
2037 yıllarına kadar devam edilmesi ve kapatılacak eski ünitelerin yerini alacak şekilde 
2035 yılına kadar toplam 2500 MWe gücünde 2 yeni ünite kurulması planlanmıştır. 

- 2013 yılından itibaren Temelin-1 ve 2 reaktörlerinin güçleri yaklaşık % 10 artırılarak 
1080 MWe olarak belirlenmiştir.

Rusya:

2015 yılında Rostov-3 ünitesinin devreye girmesiyle toplam nükleer kapasite 26.242 
MWe a yükselmiş,  toplam elektrik tüketiminin % 18,6 sını karşılayacak şekilde, üretilen 
enerji 195,2 milyar kwh’a erişmiştir.

- 2015 yılı itibarıyla 8 yeni nükleer reaktör kurulmaktadır. Kasım 2015 te 800 MWe gücündeki 
BN-800 tipi hızlı üretken Beloyarsk-4 reaktörünün işletmeye alma testleri başlatılmıştır.

- Arktika buz kırıcısı için kendi türünde ilk defa imal edilen 175 MW termik güçlü 2 
adet Ritm 200 reaktörlerinin imalatı devam etmektedir.

- Ekim 2015 de Rusya’nın ilk kurulan nükleer reaktörlerinden Novovoronezh-1 ve 2 
ünitelerinin devre dışı bırakılma işlemleri başlatılmıştır.

G.Kore:

- Temmuz 2015 de kendi 3. kuşak tasarımları olan OPR-1000 tipi Shin Wolsong-2 reaktörü 
ticari işletmeye alınmıştır. Böylece, işletmede bulunan reaktör sayısı 24 e yükselmiştir.
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- 1978 yılında işletmeye açılan PWR tipi 576 MWe gücündeki ilk ticari nükleer reaktör  
Kori-1 in 2007 yılındaki onarımlardan sonra 10 yıl uzatılan ve 2017 yılında sona erecek 
olan işletme ömrünün tekrar uzatılmayarak kapatılmasına karar verilmiştir. Öte yandan, 
2012 de yapılan ayrıntılı kontrollardan sonra, güvenlik açısından bir sorunu olmadığı 
tespit edilen Wolsong-1 reaktörünün işletme ömrü 2022 yılına kadar 10 yıl uzatılmıştır.

- 2009 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşma uyarınca APR-1400 tipi 4x 
1400 MWe gücünde santralın kuruluşuna hızla devam edilmektedir.

- Mart 2015 de Saudi Arabistan’la 300 MW gücünde SMART reaktörleri ile ilgili fizibilite 
etütleri yapmak üzere 3 yıllık bir anlaşma imzalamıştır.

Türkiye:

- 12 Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya arasında imzalanan devletlerarası anlaşmaya göre, 
üçüncü kuşak AES-2006 tipi  dört ünite VVER-1200 (1200 MWe) reaktörünün yap-işlet 
modeline göre Rosatom tarafından Akkuyu’da kurulması ve işletilmesi karara bağlanmıştır. 
Aralık 2015'te  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) nezdinde yer ve inşaat lisansları için 
müracaat edilmiştir. İlk ünitenin 2023 yılında işletmeye açılması öngörülmektedir.

- Nisan 2015'te Areva ve Mitsubishi’den oluşan bir konsorsiyumla üçüncü kuşak ATMEA 
1 tipi 4x1120 MWe gücünde bir nükleer santralın kurulması için anlaşma yapılmıştır. Aralık 
2015 de sunulan lisanslama raporu TAEK tarafından incelenmektedir.

2015-2016 yıllarına doğru, küresel ısınmaya karşı karbondioksit emisyonunu azaltmaya 
yönelik önlemlere ağırlık verilmesi, bu amaçla kömür ve diğer fosil yakıtlı santraları devre 
dışı bırakma çabaları ve  nükleer santralarda elektrik üretim maliyetinin düşük olması, bir 
çok ülkede, zamanla Fukushima kazasının yarattığı nükleer santralara karşı olumsuz tavrın 
silinmesine yol açmıştır.

5 Nisan 2019 itibarıyla işletmede bulunan nükleer reaktörlerin adet ve kurulu güçleri 
Tablo 10'da gösterilmiştir [24]. 2012 deki durumu gösteren Tablo 9 ile karşılaştırıldığında, 
Fukushima kazasını takip eden 5 yıl içinde, işletilmekte olan toplam ünite satışının 
Tayvan dahil, 437 den 455 e, toplam kurulu gücün de 370.402 MWe den 401.308 MWe 
e yükseldiği görülmektedir. Yeni işletmeye alınan ünite sayısı bakımından 30 reaktörle 
Çin başı çekmektedir. A.B.D. ‘den sonra işletilmekte olan reaktör sayısı, bakımdan ikinci 
sırayı alan Fransa da ünite sayısı 58 olarak aynı kalmaktadır. A.B.D. ‘den sonra işletilmekte 
olan reaktör sayısı, bakımdan ikinci sırayı alan Fransa da ünite sayusı 58 olarak aynı 
kalmaktadır. Arjantin, Kanada, Hindistan, G.Kore, Pakistan ve Rusya’da 1 veya 2 ünite 
işletmeye alınırken; Japonya’da 11, A.B.D. de 6 ve F.Almanya’da 2, İngiltere’de 2, İsveç’de 2 
ünite işletmeden çıkarılmıştır.
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Tablo 10
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  Nisan 2019 itibarıyla kurulmakta olan nükleer reaktör sayı ve güçleri Tablo 11' de  
gösterilmiştir [25]. Tablo 9 ile karşılaştırıldığında, kurulmakta olan toplam nükleer reaktör 
sayısının 2012 yılında 63 iken  2019 de 57’ye düştüğü görülmektedir. Kurulmakta olan 
reaktör açısından 11 üniteyle Çin başı çekmektedir. Onu 6 üniteyle Rusya ve 5 üniteyle 
Güney Kore 7 üniteyle Hindistan takip etmektedir. Birleşik Arap Emirliklerinde 4 nükleer 
ünite kurulmakta olması dikkati çekmektedir.



42

Dünden Bugüne Türkiye'de Nükleer Enerji

Tablo 11
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2008 ile 2017 yılları arasında işletmeye giren nükleer reaktör sayıları Şekil 6'da 
gösterilmektedir [26]. Görüldüğü gibi, 2011 deki Fukushima kazası sonrasında, pek çok 
ülkede nükleer santralarla ilgili çalışmalara ara verildiği için, bir duraksama dikkati 
çekmektedir. 2015 yılından itibaren her yıl tekrar yaklaşık  10 reaktör işletmeye alınmaya 
başlamıştır.

ŞEKİL 6
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Şekil 7'de 2008-2017 yılları arasındaki sürekli kapatmalar ve Şekil 8'de yeni kurulmaya 
başlayan nükleer reaktörler gösterilmiştir [28]. Fukushima kazasından önce, 2008-2010 
yılları arasında, az sayıda reaktör kapatılırken (yılda 1-3) her yıl 10-15 yeni reaktör kurulmaya 
başlamaktadır. 2011 yılında trend tersine dönmektedir. 2012 yılından itibaren kapatılan ünite 
sayısına paralel olarak yeni ünitelerin kuruluşuna başlandığı dikkati çekmektedir. Bu da, 
kapatılan eski üniteler yerine yeni üniteler kurulmaya başlandığı izlenimini güçlendirmektedir.

Şekil 7

Şekil 8



45

Dünden Bugüne Türkiye’de Nükleer Enerji

Tablo 12'de 1997-2017 yılları arasında erişilen ortalama yük faktörleri, yani bir yılda 
üretilen toplam elektrik enerjisinin nominal güçte sürekli olarak bir yılda üretilebilecek 
maksimum enerjiye oranı gösterilmiştir [29]. Görüldüğü gibi, ilk kuruluş maliyetlerinin, 
yani yıllık amortisman bedellerinin yüksek, öte yandan yakıt harcamalarının düşük olması 
nedeniyle, genellikle nükleer reaktörlerin olabildiğince yüksek yük faktörleriyle baz yük 
santraları olarak çalıştırılmaları hedeflenmektedir. Bu sayede, nükleer santralarda, fosil yakıtlı 
santralarda erişilmesi çok güç olan, % 80-82 gibi yüksek yük faktörleri gerçekleştirilebilmektir. 
Fukushima kazasından sonra, pek çok ülkede yapılan güvenlik denetimleri ve iyileştirmeler 
dolayısıyla yıllık yakıt değişimi ve bakım sürelerinin uzaması, 2011 yılı sonrasında erişilebilen 
yıllık ortalama yük faktörlerinin yaklaşık %10 düşmesine yol açmıştır.

Tablo 12
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Tablo 13'te işletilmekte olan reaktörlerin işletme yaşları gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, 
reak törlerin çoğunluğunun işletme yaşları 30 yıl ve üzerindedir [30]. Güvenlik önlemleri 
ve denetimlerindeki artışlar son yıllarda nükleer santralların kuruluş sürelerinin ve 
maliyetlerinin aşırı ölçüde artmasına yol açmıştır. Bu nedenle, Çin, Hindistan, G.Kore gibi 
nükleer santral kuruluşuna geç başlayan ve büyük enerji açıklarını kapatabilmek için hızla 
yeni üniteler kurulmasına devam eden ülkeler dışında, özellikle A.B.D. ve Avrupa’da, yeni 
reaktörler kurmak yerine, gerekirse bazı revizyonlar ve iyileştirmeler yapılarak mevcut 
ünitelerin işletme sürelerinin uzatılması tercih edilmektedir. Son yıllarda, 1980 yıllarına 
kadar 30 veya 40 yıl olarak belirlenen işletme ömürlerinin rahatlıkla 60 yıla çıkarılabileceği 
görüşü yaygınlaşmaktadır.

Tablo 13
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Tablo 13'ün Devamı
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1.6  GELECEĞE AİT TAHMİNLER
Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından her yıl üye ülkelerin uzmanlarından 
oluşan bir komite tarafından dünyada ve üye ülkelerdeki enerji kaynakları, üretim 

tesisleri ve nükleer santralarla ilgili mevcut durum ve gelecek yıllardaki tahminlere 
yönelik bir rapor yayınlanmaktadır.

Bu bağlamda, 2014 yılı sonunda hazırlanan “Reference Data Series Nr.1 (RDS-1)” 
raporunda derlenen bazı bilgiler aşağıda özetlenmektedir [31].

Her bir üye ülke için geleceğe ilişkin tahminler yapılırken aşağıdaki veriler dikkate 
alınmaktadır:

-  Ekonomik büyüme,
-  Ekonomik büyüme ile enerji kullanımı arasındaki bağlantı,
-  Teknolojik yapı ve maliyetler,
-  Enerji kaynakları temini ve gelecekte beklenen fiyatlar,
-  Enerji politikası; fiziksel, çevresel ve ekonomik kısıtlamalar.
Bu başlıklar altında derlenen bilgiler dünyada ve çeşitli bölgelerdeki enerji, elektrik 

üretimi ve nükleer projeler için diğer uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmalarla 
karşılaştırılarak gelecek yıllara ait tahminler oluşturulmaktadır.

Tahminler yapılırken düşük ve yüksek olmak üzere iki ayrı değer belirlenmektedir. 
Düşük tahminler mevcut durumu, yapıları, teknoloji ve Fukushima kazasının etkilerini 
de dikkate almaktadır. Yüksek tahminlerde, uzak doğu ülkelerinde gözlenen ekonomik 
ve elektrik tüketimi büyümelerinin ve çevre ısınmasının gerektirdiği önlemlerin devam 
edeceği dikkate alınmaktadır. Tablolardaki değerler, çoğu zaman, düşük ve yüksek 
tahminlerin ortalamasını yansıtmaktadır.

Tablo 14'de 2014-2050 yılları arasında bölgeler itibarıyla toplam elektrik kurulu gücü 
ve nükleer santralların payı gösterilmektedir. 2050 yılı için toplam elektrik kurulu gücü 
belirlenirken düşük ve yüksek tahminlerin ortalaması alınmıştır [31].  Nükleer güç tahminlerinde 
işletme ömrünü tamamlayan reaktörlerin devre dışı bırakılacakları kabul edilmiştir. Üst 
sıradaki değerler düşük tahminleri, alt sıradakiler yüksek tahminleri yansıtmaktadır. Bölgeler 
itibarıyla üretilen toplam elektrik enerjisi ve nükler santrallerin payı Tablo 15'te gösterilmiştir.

Tablo 14'e göre, Kuzey Amerika’da toplam elektrik kapasitesinde sınırlı bir artış (% 11-
15) beklenmektedir. Düşük tahmin olarak, nükleer kurulu güçte önemli bir azalma (%46,5) 
beklendiği, buna bağlı olarak da, toplam elektrik üretimindeki nükleer payın % 9,1 den % 
4,2 ye düşeceği tahmin edilmektedir. Nükleer kapasite için yüksek tahmin esas alınırsa, 
nükleer kapasitede % 40, nükleer enerji payında ise % 20,9  bir artış olacaktır.

Henüz gelişmesini tamamlamamış olan Güney Amerika’da toplam elektrik kurulu 
gücünün yaklaşık 5 katına, nükleer kapasitenin de düşük tahmine göre 2,7 katına çıkacağı, 
buna rağmen, nükleer payın % 1,3 ten % 0,7 ye düşeceği görülmektedir. Yüksek tahminler 
esas alınırsa, nükleer kapasitenin 11,5 katına çıkacağı ve bu durumda nükleer payın % 3’e 
yükseleceği görülmektedir.

Genel olarak, gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerde (Kuzey Amerika, Avrupa) 2014- 
2050 yılları arasında elektrik tüketimindeki artış oldukça sınırlıdır (% 15- % 80). Öte yandan, 
gelişmesini henüz tamamlamamış ülkelerde (Güney Amerika, Güney Doğu Asya, Pasifik, Uzak 
Doğu) toplam elektrik tüketimindeki artış 2,7-5,6 katına çıkmaktadır. Az gelişmiş Afrika, 
Orta Doğu ve Güney Asya bölgelerinde bu artış daha da yüksektir (9,5-11,4 katı).
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Nükleer reaktör kapasiteleri açısından, düşük tahminler esas alınırsa, gelişmiş bölgelerde 
(Kuzey Amerika, Batı Avrupa) önemli bir azalma (% 48-% 76) dikkati çekmektedir. Diğer bölgelerin 
hepsinde önemli artışlar beklenmektedir.

Dünya toplamı esas alınırsa, 2014-2015 yılları arasında, toplam elektrik tüketiminin yaklaşık  3,3 
katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan, düşük tahminler esas alınırsa, Kuzey Amerika 
ve Batı Avrupa’nın dışındaki tüm ülkelerde önemli artışlar beklenmesine rağmen, toplam nükleer 
kapasite çok az fark etmektedir. Bu da, halen büyük nükleer kapasitelere sahip olan ülkelerde 
devre dışı bırakılan ünitelerin yerini diğer bölgelerde yeni kurulan nükleer santralların alacağını 
göstermektedir. Yüksek tahminler esas alınırsa, 2014 yılı sonunda 376,2 GWe toplam nükleer 
kapasitenin 2050 yılında yaklaşık 2,5 katına çıkarak 964 GWe e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Özetle: 2014-2050 yılları arasında tüm dünya ülkeleri bakımından 3 katına çıkacağı tahmin edilen 
elektrik üretim ihtiyacını karşılayabilmek için, henüz endüstriyel gelişimlerini tamamlamamış olan, 
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa dışındaki ülkelerde nükleer santrallar kurulmaya devam edilecektir. 
Dünyadaki gelişmeler yüksek tahminlere öncelik verirse, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa dahil,  çok 
daha büyük (yaklaşık 2,6 kat) yeni nükleer kapasiteye ihtiyaç doğacaktır.

Tablo 15' de 2014-2050 yılları arasında, bölgeler itibarıyla, enerji bazında (kwh) toplam elektrik 
üretimi ve nükleer santralların payı gösterilmektedir [31]. Genel olarak, Tablo 15' de enerji bazında 
yapılan tahminler, Tablo 14'de  kurulu güç (GWe) olarak gösterilen tahminleri teyit etmektedir. 
Dikkati çeken bir husus, enerji bazında oransal olarak nükleer santralların payını gösteren değerlerin 
kurulu güç bazındaki değerlerin 2 katından daha yüksek oluşudur. Bu da, nükleer reaktörlerin baz 
yük santralı olarak sürekli ve yüksek yük faktörleriyle (% 80) işletildiklerini teyit etmektedir. Buna 
göre, nükleer santrallar, aynı güçteki fosil yakıtlı veya yenilenebilir enerji santralarına kıyasla, 
aynı sürede 2 katından daha fazla enerji üretmektedir. Bu da, nükleer santralların ilk yatırım 
bedellerinin daha yüksek olmasına rağmen, pek çok ülkede birim elektrik üretim maliyetinin daha 
düşük olmasını sağlamaktadır.

Dünya’da 2014 yılında üretilen toplam nükleer enerji  2410,4 Twh olup, düşük tahmine göre, 
2030 yılında % 24 artışla 2980 Twh a ulaşacağı beklenmektedir. 2030-2050 yılları arasında, tahmin 
edilen dünya toplam nükleer enerji üretimi çok az değişmektedir. Bu da, 2030 yıllarına kadar nükleer 
enerji kullanımının belirli bir doyuma ulaşacağı, ondan sonra ilave edilecek nükleer kapasitenin 
gelişmiş Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerindeki azalmaya eşdeğer olacağı yönünde yapılan 
tahminleri yansıtmaktadır.

Tablo 16'da 2014 yılında yakıt veya kaynak türlerine göre genel enerji ihtiyacı gösterilmektedir. 
Görüldüğü gibi, nükleer enerjinin genel enerji tüketimi içindeki payı Kuzey Amerika’da % 9,5, Batı 
Avrupa’da % 13,5, Doğu Avrupa’da % 6,6, Uzak Doğu’da %2, diğer bölgelerde çok daha altındadır [31].
Uzak Doğu (Çin, Japonya,G.Kore vb) ve Doğu Avrupa (Rusya vb) hariç, en büyük payları sırasıyla 
petrol, gaz ve kömür almaktadır. Uzak Doğu bölgesinde kömür, Doğu Avrupa’da gaz ilk sıradadır. 
Dünya toplamı açısından, petrol (% 31), kömür (%29), gaz(% 21) yani fosil yakıtlar (%81) en büyük 
payı almaktadır. Nükleer enerjinin payı % 4,6 dır. Az gelişmiş bölgelerde yaygın olarak tüketilen 
biofuels’ün payı (odun, odun kömürü, yakılabilir artıklar)  toplam % 10 olup, nükleer enerjinin 2 
katından daha büyüktür.

Tablo 17'de 2014 yılı itibarıyla yakıtların ve diğer kaynakların elektrik üretimi içindeki payları 
gösterilmektedir. Nükleer enerjinin Kuzey Amerika’daki payı %19,2, Batı Avrupa’da %24,8, Doğu 
Avrupa’da %18,4, Uzak Doğu’da % 4,6, diğer bölgelerde yaklaşık % 2 dir [31]. Hidrolik kaynakların 
büyük pay aldığı (% 49,2) Güney Amerika hariç, en büyük payı (% 60-85) fosil yakıtlar almaktadır. 
Yenilenebilir enerji kaynakları henüz en son sırada gelmektedir (% 3,8).  İlk sırayı % 10,5 payla 
Batı Avrupa almakta, onu % 5,3 payla Güneydoğu Asya, % 3,3 payla Uzak Doğu, % 3,1 payla Kuzey 
Amerika ve diğer bölgeler (%2,6) izlemektedir.
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1.7 REAKTÖR TİPLERİ

Nükleer reaktörler parçalanmaya yol açan nötronların yüksek enerjili (hızlı üretken: 
fast breeders) veya düşük enerjili, yavaşlatılmış (termik reaktör) oluşuna göre iki ana 
gurupta toplanabilirler. Halen kurulmuş ve kurulmakta olan nükleer santralların büyük 
çoğunluğunu oluşturan termik reaktörlerde yavaşlatıcı (moderatör) olarak grafit, ağır su 
veya su kullanılmaktadır. Hızlı üretken reaktörlerde moderatöre ihtiyaç yoktur.

İlk kurulan araştırma ve enerji reaktörlerinde metalik uranyum yakıt kullanılmıştır. Halen 
enerji üretim amaçlı reaktörlerin büyük bir bölümünde yakıt olarak, tabletçikler (pellet) 
haline getirilen uranyum oksit (UO2), plütonyum oksit veya ikisinin karışımı kullanılmaktadır. 
Genellikle, yakıt pelletleri koruyucu bir tüp (yakıt zarfı: canning) içine doldurulup, gaz 
geçirmeyecek şekilde  kapatılmış yakıt elemanlarını oluştururlar. Zincirleme reaksiyonu 
sağlayan nötronların yakıt zarfı tarafından olabildiğince az yutulmasını (absorpsiyon) 
sağlamak amacıyla, yakıt zarfı olarak bu özelliklere sahip magnox veya zirkaloy gibi 
malzemeler kullanılır.Yakıt açısından önemli bir husus da doğal uranyum (%0,71) U239 veya 
parçalanıcı U235 oranı yükseltilen zenginleştirilmiş uranyum kullanılmasıdır.

Reaktör tipleri açısından üçüncü bir unsur, yakıt elemanlarında parçalanma sonucu oluşan 
büyük ısı enerjisinin reaktör dışına taşınmasını sağlayan soğutuculardır. Genellikle, soğutucu 
olarak su, ağır su veya gaz (karbondioksit, helyum) kullanılır. Hızlı üretken reaktörlerde, gaz 
soğutucu veya sıvılaştırılmış metal (sodyum, kurşun) soğutucu olarak kullanılmaktadır.

Başlangıçta, yukarıdaki unsurların değişik kombinasyonlarını içeren çok sayıda araştırma 
ve prototip reaktörler kurulmuş ve denenmiştir. Zamanla, bir çoğu terk edilmiştir.1950 
yıllarından başlayarak 1960 sonlarına kadar kurulan bu deneysel reaktörler 1. kuşak olarak 
adlandırılmaktadır.

1960’lı yıllarda başlayıp Chernobyl kazası sonrası 1990 yıllarına kadar enerji üretim 
amacıyla çok sayıda kurulmuş ve kurulmakta olan reaktör tipleri (2. kuşak) aşağıda 
açıklanmaktadır,

-  Doğal uranyum yakıtlı, grafit moderatörlü , gaz soğutmalı reaktörler:

1942 yılında işletmeye alınan birinci ilk atom pili Chicago Pile bu tip bir reaktördür. 
Başlangıçta, askeri amaçlarla plütonyum üretmek için A.B.D., İngiltere ve Fransa tarafından 
geliştirilen grafit-gaz reaktörleri (birinci kuşak) takip eden yıllarda bir süre daha elektrik 
üretim amacıyla kullanılmışlardır. Doğal uranyum yakıtlı gaz-grafit reaktörlerinde yakıt zarfı 
olarak çok az nötron absorbe etme özelliği olan magnezyum alaşımı Magnox malzemesi 
kullanıldığı için, bu reaktörler “Magnox tipi” olarak adlandırılmıştır.

İşletmede karşılaşılan sorunlar ve işletme maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenlerle, 
magnox tipi reaktörler, aynı tip reaktörlerden 3 ünite kurmuş ve bir süre işletmiş olan 
İtalya dahil, 1970 yıllarından itibaren devre dışı bırakılmışlardır.

İngiltere’de % 3 zenginleştirilmiş uranyum yakıtlı ve paslanmaz çelik yakıt zarflı 
“geliştirilmiş gaz reaktörleri (AGR)” kurulmaya devam edilmiştir. Fransa, 1958 yılından 
itibaren Westinghouse lisansıyla basınçlı hafif su tipi reaktörlerle devam etmiştir.
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-  Doğal uranyum yakıtlı, ağır su moderatör ve soğutmalı reaktörler:

Ağır su, çekirdeğinde 1 protona ilaveten 1 de  nötron taşıyan 2 adet döteryum atomu ile 1 
oksijen atomunun birleşmesiyle oluştuğundan, çok daha az nötron absorbe etme özelliğine 
sahiptir. Bu sayede, doğal uranyum’lu yakıtla beraber kullanılması mümkün olmaktadır.

Başlangıçta, Kanada’da ve bazı Avrupa ülkelerinde (Almanya, İsveç, İsviçre, İngiltere) 
prototip reaktörler geliştirilmiş ve işletmeye alınmışlardır. Bununla beraber, yalnızca Kanada, 
Almanya ve İsveç’te ticari amaçla santrallar kurulmaya devam etmiştir. Hindistan, Kanada 
(CANDU) teknolojisine dayanarak geliştirdiği 220 MWe gücündeki ağır su santralarının 
önemli bir bölümünü kendi ülkesinde imal etmekte ve 500 MWe gücündeki ünitelerle 
devam etmektedir. Bunların yanı sıra , Pakistan’da 125 ve 300 MWe, G.Kore’de 365 MWe, 
Arjantin’de 335 ve 600 MWe, ve Romanya’ da da 2 x 655  MWe gücünde ağır su tipi 
nükleer santrallar kurulmuş ve işletilmektedir.

-  Zenginleştirilmiş uranyum yakıtlı, su moderatör ve soğutmalı reaktörler:

Ağır suya kıyasla, doğal suyun daha fazla nötron absorbe etme özelliği nedeniyle, zincirleme 
reaksiyonu sağlayabilmek için zenginleştirilmiş uranyum’lu yakıt kullanılması gerekmektedir.

İlk yıllardan itibaren askeri amaçlarla uranyum zenginleştirme teknolojilerini ve daha 
kompakt ve basit olan su moderatör ve soğutmalı denizaltı reaktörlerini geliştirmiş olan 
A.B.D. ve S.S.C.B. elektrik üretim amaçlı reaktörlerini de bu birikime dayandırmıştır.

Su moderatörlü ve soğutmalı reaktörler:

- Basınçlı su tipi (Pressurized Water Reactor : PWR)

- Kaynar su tipi (Boiling Water Reactor: BWR) olmak üzere iki gurupta toplanmaktadır. 
Her iki tipte de reaktör kalbi yüksek basınca dayanaklı bir basınç kabı içindedir.

Basınçlı su tipi (PWR) reaktörlerde, birincil soğutma devresindeki 140-150  bar basınçlı 
su ısınarak basınç kabı dışındaki ısı değiştiricilerinde enerjisini daha düşük basınçlı (70 bar) 
ikincil devredeki suya vererek tekrar reaktör kalbine geri döner. İkincil devredeki basınç daha 
düşük olduğu için buharlaşan su elektrik üretmek üzere türbin-jeneratörlere gönderilir.

Kaynar su tipi (BWR) reaktörlerde, birincil devredeki su reaktör kalbinde kısmen 
buharlaşarak dışarıya çıkar, ayrılan buhar doğruca türbin-jeneratörlere gönderilir.
Ayrıştırılan soğutma suyu tekrar reaktör kalbine geri döner.

PWR tipi reaktörler ilk defa A.B.D. de Westinghouse, Combustion Engineering ve 
Babcock Wilcox firmaları tarafından geliştirilmiş ve kurulmuşlardır. Onu takiben S.S.C.B. de 
230 MWe ve daha yüksek güçlerde basınçlı su tipi (VVER) reaktörler kurmaya başlamıştır. 
1958 yılından itibaren Westinghouse lisansıyla Fransa’da ve daha sonraki yıllarda G.Kore, 
Japonya (Mitsubishi) ve Çin’de de PWR tipi reaktörler kurulmaya başlanmıştır.

BWR tipi reaktörler ilk defa A.B.D.de General Electric ve İsveç’te Asea Atom firmaları 
tarafından geliştirilmiş ve kurulmuşlardır. Takip eden yıllarda General Electric lisansıyla 
Japonya’da da (Hitachi, Toshiba) BWR tipi reaktörler kurulmaya başlamıştır.

-   Zenginleştirilmiş uranyum yakıtlı, grafit moderatörlü ve su soğutmalı reaktörler:

1954 yılında S.S.C.B. de ilk kurulan  ve işletmeye açılan 5 MWe gücündeki Obninsk 
santralı bu tip (RMBK) bir grafit moderatörlü ve su soğutmalı reaktöre sahiptir. RMBK 
tipi reaktörlerde yakıt elemanları moderatör olarak kullanılan grafit blokları arasındaki 
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basınçlı borular içinde bulunmaktadır. Soğutucu olarak kullanılan suyun bir kısmı basınçlı 
borular içinden geçerken ısınıp buharlaşmakta ve türbin-jeneratörlere gönderilmektedir.

Rusya, Ukrayna ve Litvanya’da çok sayıda kurulmuş ve işletilmekte olan RMBK tipi 
reaktörler 1986 yılında Chernobyl’de (Ukrayna) aynı tip bir reaktörde meydana gelen 
büyük nükleer kazadan sonra, bir kısmı hemen ,bir kısmı da 2010 yıllarına kadar tamamen 
devreden çıkarılmışlardır.

-  Zenginleştirilmiş uranyum yakıtlı, grafit moderatörlü, gaz soğutmalı reaktörler:

Yüksek sıcaklıklı gaz reaktörü (HTGR) olarak adlandırılan bu tip reaktörlerde, yaklaşık  % 
17 zenginleştirilmiş uranyum dioksit tanecikleri moderatör olarak görev yapan karbon veya 
silikon karbid ile kaplanarak kürecikler haline getirilmektedir. Soğutucu olarak kullanılan 
helyum gazı 500 °C üzerinde bir sıcaklıkta (max. 950 °C) ısıtılabildiği için, doğruca gaz 
türbinlerine gönderilerek veya ikincil devrede buhar üretilerek elektrik üretiminde, çevre 
ısıtmasında veya diğer teknolojik amaçlarla kullanılabilmektedir.

Almanya (Siemens) tarafından geliştirilen bir prototip reaktörün işletilmesine son 
verilmiş olup, halen Güney Afrika, Rusya, Çin ve Japonya’da yeni prototip reaktörler 
üzerinde çalışılmaktadır.

-   Uranyum ve plütonyum yakıtlı, ergitilmiş metal soğutmalı hızlı üretken reaktörler:

Hızlı üretken (Fast breeder) reaktörlerde hızlı nötronların uranyum veya plutonyum’u 
parçalama olasılığı daha düşük olduğu için, yakıt olarak yüksek derecede zenginleştirilmiş 
Uranyum (% 10-20) ve/veya kullanılmış yakıtların yeniden arıtılmasıyla elde edilen 
Plutonyum kullanılmaktadır.

Hızlı nötronlarla parçalanma sırasında serbest kalan nötron sayısı yavaşlatılmış nötronlara 
kıyasla daha yüksektir. Bu, doğal Uranyum’um büyük bir kısmını oluşturan (% 99,33) U238 
izotopunun önemli bir bölümünün nötron absorbe ederek Pu239 ve Pu241 e  dönüşmesini 
ve bunların da parçalanarak enerji üretmesini sağlar. Bu şekilde, hızlı üretken reaktörlerde 
tüketilenden daha fazla (% 120) yeni parçalanabilecek izotopların üretilmesi söz konusudur.

Hızlı üretken reaktörler, termal reaktörlerde çok büyük bir bölümü değerlendirilemeyen 
U238 izotopunun tamamına yakın bir kısmının enerji üretiminde kullanılmasının yolunu 
açmaktadır. Bu sayede, belirli bir miktar uranyum’dan 60-90 misli enerji üretmek mümkün 
olabilecektir. Kullanılmış yakıt içinde kalan (yaklaşık % 95) U238 in, yeniden arıtıldıkdan 
sonra, hızlı üretken reaktör çekirdeğinin çevresinde yerleştirilerek plütonyum 239 ve 
241 üretilmesi (breeding) ve bunların kısmen reaktör içinde parçalanarak veya yeniden 
arıtılarak ayrıştırılıp enerji üretiminde kullanılması söz konusudur.

Bölüm 1.2 de belirtildiği gibi, ilk elektrik 45 kw gücündeki EBR-1 hızlı üretken bir 
reaktörde üretilmiştir. Tablo 18'de 1980 yılı itibarıyla işletilmekte ve kurulmakta olan hızlı 
reaktörler gösterilmiştir [32]. A.B.D. de 1963 yılında işletmeye açılan 20 MWe gücündeki 
EBR-II sorunsuz olarak elektrik üretiminde kullanılmıştır .S.S.C.B. de çok sayıda enerji 
üretim amaçlı hızlı üretken reaktör (BOR-60, BN350, BN600) kurulmuş, elektrik üretiminde 
ve  çevre ısıtmasında kullanılmıştır. Fransa’da 1973 yılında işletmeye alınan 250 MWe 
gücündeki Phenix 1987 yılına kadar işletilmiştir. 1250 MWe gücündeki Super Phenix 
işletmeye açılmış; fakat ufak çaplı bir soğutucu kaybı kazası ve özellikle de ekonomik 
nedenlerle durdurulmuştur.
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Tablo 7'de Mayıs 2005 itibarıyla dünyada işletilmekte ve kurulmakta olan olan nükleer 
reaktörler gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, İngiltere de işletilmeye devam edilen GCR 
tipi reaktörler ile Rusya ve Litvanya’da işletilmeye devam edilen RMBK tipi reaktörler 
dışında, tüm santralların büyük bir bölümü hafif ve ağır su  soğutmalı reaktörlerden 
oluşmaktadır. Litvanya’daki son RMBK ünitesi 2009 yılında kapatılmıştır. Ukrayna’da kaza 
yapan Chernobyl santralının 6 ünitesi ve diğer bazı üniteler kapatılmıştır. İngiltere’de  
işletilmekte olan AGR tipi gaz soğutmalı reaktörlerin önemli bir bölümü kapatılmış olup, 
geri kalan 7 ünitenin de 40 yıllık işletme ömürlerinin sonunda 2016-2019 yılları arasında 
kapatılmaları, onların yerine basınçlı su tipi yeni reaktörler kurulması planlanmıştır. Halen 
işletilmekte ve kurulmakta olan nükleer santralların çok büyük bir bölümü su ve ağır su 
moderatör ve soğutmalı reaktörlerden oluşmaktadır.

Tablo 18
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1.8  ÜÇÜNCÜ KUŞAK GELİŞTİRİLMİŞ NÜKLEER REAKTÖRLER

1979 da A.B.D. de meydana gelen Three Miles Islan (TMI) kazası ve özellikle 1986 da 
Ukrayna Chernobyl kazasından sonra A.B.D. ve Avrupa’da mevcut reaktörler işletilmeye 
devam etmiş, kurulmakta olanların bir kısmı iptal edilmiş, bir kısmı tamamlanarak işletmeye 
alınmış; fakat, A.B.D. ve Avrupa’da uzun zaman yeni nükleer santral siparişi verilmemiştir.

Pek çok ülkede, nükleer kazalardan alınan derslerle işletme güvenliğini artıracak önlemler 
alınmış; kaza halinde büyük hasara yol açmayacak, çevreye radyoaktif maddelerin yayılmasını 
önleyecek, işletmeci hatalarını engelleyecek şekilde pasif koruma sistemlerine ve otomatik 
olarak devreye girecek kontrol ve güvenlik sistemlerine yönelen tasarım değişiklikleri 
yapılmıştır. Ayrıca, artan güvenlik önlemleri ve uzayan inşaat sürelerinin kuruluş süreleri 
ve maliyetlerini önemli ölçüde artırdığı dikkate alınarak, geliştirilen 3. kuşak reaktörlerde 
ünite güçlerini artırmak suretiyle birim maliyet bedellerinin düşürülmesi yoluna gidilmiştir.

3. kuşak nükleer santralların büyük bir bölümü basınçlı su (PWR), kaynar su (BWR) ve 
ağır su tipi reaktörlerden oluşmaktadır Tablo 19, [33]. Başlangıçta A.B.D. de Westinghouse 
ve Combustion Engineering tarafından geliştirilen ve lisans verilmek suretiyle Fransa 
(Areva), Almanya (Siemens), Japonya (Mitsubishi), G.Kore (KEPCO) ve Çin’de (NPIC) de 
kurulan 2. kuşak basınçlı su tipi nükleer reaktörler, tüm dünyada işletilen reaktörlerin 
% 47,5 unu oluşturmaktadır. Ayrıca, Rusya tarafından geliştirilen ve Rusya, Ukrayna, 
Doğu Avrupa ülkelerinde kurulmuş olan basıçlı su reaktörleri de (VVER-WWER) % 11,6 
pay almaktadır. Böylece, basınçlı su tipi nükleer reaktörler 2002 yılı itibarıyla dünyada 
işletilmekte olan ünitelerin büyük bir bölümünü (%59) oluşturmaktadir.

Başlangıçta A.B.D. General Electric ve İsveç Asea Atom firmaları tarafından geliştirilen ve 
lisans veya ortaklık yoluyla Japonya Hitachi ve Toshiba firmaları tarafından da kurulan kaynar 
su tipi reaktörler 2002 yılında işletmede bulunan reaktörlerin % 21 ini oluşturmaktadir.

A.B.D. Nükleer Güvenlik Kuruluşu (USNRC) tarafından System 80+ ve ABWR tiplerine 
1997 yılında, AP600 ve AP1000 tiplerine ise 1999 yılında kuruluş lisansı verilmiştir. Buna 
dayanarak başlatılan Vogtle-3 ve 4 ile Virgil C. Summer-2 ve 3  Westinghouse AP1000 
tipi reaktörlerinin inşaatı devam etmektedir. Nisan 2015 de Fermi-3 ünitesi için GE-Hitachi 
ESBWR tipi, Şubat 2016 da da Texas Project-3 ve 4 üniteleri için ABWR tipi reaktörlerin 
kuruluş ve işletme lisansları (COL) verilmiştir.

Chernobyl kazasından sonra, Avrupa’da ilk olarak Ağustos 2005 de Finlandiya’da 1600 
MWe gücünde Areva-Siemens tarafından geliştirilen EPR tipi Olkiluoto-3 reaktörünün 
kuruluşlarına başlanmıştır. Onu Fransa’da Aralık 2007 de Flamanville-3 takip etmiştir.

Areva Kasım 2007 de Çin’de ERP tipi Taishan reaktörünün kuruluşuna başlamıştır. Öte 
yandan, İngiltere’de devre dışı bırakılan eski gaz soğutmalı Magnox ve AGR tipi nükleer 
santrallar yerine EPR ve/veya AP1000 basınçlı su tipi yeni reaktörler kurulması amacıyla 
çalışmalar başlatılmıştır.

Hindistan’ da Rusya tarafından geliştirilen ve kurulan 1000 MWe gücündeki VVER 
basınçlı su tipi Kudankulam santralı kısa bir süre önce işletmeye alınmıştır. Finlandiya 
2013 da Hanhikivi ünitesi için Rosatom (Rusya) ile 2013 yılı sonunda AES-2006 VVER 
tipi bir reaktör için sözleşme imzalamıştır.Temmuz 2015 de Çin’de OPR-1000 tipi Shin 
Wolsong-2 ünitesinin kurulmasına başlanmıştır. 
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Tablo 19
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Rosatom Mayıs 2010 da imzalanan bir sözleşme ile Akkuyu’da AES-2006 VVER-1200 
tipi 1200 MWe gücünde 4 ünitenin kurulması ve işletilmesini üstlenmiştir. Bunun yanı 
sıra, Türkiye Areva-Mitsubishi konsorsiyumu ile Sinop’ta ATMEA-1 tipi 1120 MWe gücünde 
4 ünitenin kurulması için sözleşme yapmıştır.

KEPCO (G.Kore) tarafından 2009 yılında başlatılan Birleşik Arap Emirliklerinde APR-
1400 tipinde 4x1400 MWe gücünde  nükleer santral kurulması çalışmaları hızla devam 
etmektedir.

Japonya’da kurulan ABWR tipi 1360 MWe gücündeki Kashiwazaki-Kariwa-6 ve 7 
üniteleri 1996 ve 1997 yıllarında işletmeye açılmışlar ve Fukushima kazası sonrası, 2012 
yılında, diğer reaktörlerle birlikte durdurulana kadar işletilmişlerdir. Hamaoka-5 ve Shika-2 
Japonya’da kurulan diğer ABWR tipi reaktörlerdir. İleriye yönelik planlamalar Fukushima 
kazası nedeniyle ertelenmişlerdir.

Kanada tarafından geliştirilen ağır su moderatör ve soğutuculu CANDU-6 tipi 700 MWe 
gücündeki santrallar halen Kanada’nın yanı sıra Hindistan’da da (Kapp-3 ve 4, Rapp-7 ve 
8) kurulmaktadir. Yakıt olarak doğal Uranyum yerine düşük seviyede zenginleştirilmiş 
Uranyum kullanmak suretiyle tesis ve işletme masraflarını düşürerek ve ek güvenlik 
önlemlerini entegre ederek tasarlanan 3. kuşak “Geliştirilmiş CANDU Reaktör:ACR 2005de 
uygulamaya konulmuştur.

Halen Hindistan’da ağır su moderatör ve hafif su soğutmalı, 235 MWe gücünde, 
Toryum kullanımına müsait bir “geliştirilmiş ağır su reaktörü (AHWR)” projesi üzerinde 
çalışılmaktadır.

Rusya ve Hindistan’da hızlı üretken reaktörlerle ilgili önemli gelişmeler dikkati 
çekmektedir. Rusya’da, Kasım 2015 de, 800 MWe gücünde BN-800 Beloyarsk hızlı 
üretken reaktöründe deneme işletmesi başlatılmıştır. 2015 yılında, Hindistan’da kuruluşu 
tamamlanan 500 MWe gücündeki metalik yakıtlı Kalpakkam hızlı üretken reaktöründe 
işletmeye alma testleri başlatılmıştır. Büyük Thoryum yataklarına sahip olan Hindistan’da, 
uzun vadede, kendisi parçalanıcı olmayan, fakat nötron absorbe ederek parçalanıcı 
U233 izotopuna dönüşen Thoryumu değerlendirebilmek için hızlı üretken reaktörler 
geliştirilmesine büyük önem verilmektedir.
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2. TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

2.1 TARİHÇE

1945 yılına kadar Türkiye’de nükleer alanda yapılan çalışmalar, akademik çerçevede 
sürdürülen eğitim ve araştırmalarla ve tıbbi bazı uygulamalarla sınırlı kalmıştır. Halk ilk 
defa Ağustos 1945 de  Hiroşima ve Nagazaki’de patlatılan bombalarla “Atom” la tanışmıştır. 
Yıllardır devam eden ikinci dünya savaşını sona erdiren bu esrarengiz güç insanlarda 
takdir ve korkuyla karışık olağan üstü bir etki yaratmıştır. Öyle ki, bazı akademisyenler 
oğullarına Atom adını vermişlerdir.

Takip eden yıllarda Türkiye’de nükleer alanda oldukça hızlı atılım ve uygulamalar 
dikkati çekmektedir. 1955 yılında “Atom Enerjisinin Barışçı Maksatlarla Kullanımı” amacıyla 
düzenlenen 1. Cenevre Konferansı’ndan bir yıl sonra, 1956 da, Başbakanlığa bağlı Atom 
Enerjisi Komisyonu (AEK) kurulmuştur. AEK’ya bağlı olarak İstanbul’da Çekmece Nükleer 
Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM), Ankara’da Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (ANAEM), Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü (LHNAE) ve Ankara 
Nükleer Tarım Araştırma Merkezi (ANTAM)  kurularak, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü ve 
Ankara Fen ve Ziraat Fakülteleri ile yakın işbirliği içinde eleman yetiştirilmesi ve bilimsel 
araştırmalar yapılması amaçlarıyla çalışmalar başlatılmıştır.

1961 yılında ÇNAEM’de kuruluşu tamamlanan 1 MW gücündeki “Havuz tipi” araştırma 
reaktöründe, uygulamalı olarak eleman eğitilmesinin yanı sıra, tıpta teşhis ve tedavi 
amacıyla bazı radyoizotopların üretilmesine ve deneysel amaçlı ışınlama düzeneklerinin 
işletilmesine başlanmıştır. 1970 li yıllarda reaktörün gücü 5 MW’a çıkarılmıştır.  ANAEM’de 
de  kurulan kritik altı bir reaktör ile uygulamalı eğitim ve bilimsel araştırmalar yapılmıştır.

Nükleer santrallarla ilgili ilk çalışma 1965 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 
(IAEA) bir uzmanlar gurubu tarafından yapılmıştır [34]. Daha sonra, Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi (EİE) adına İTÜ Nükleer Enerji enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar Ekim 
1967 de “Kurulması düşünülen ilk nükleer enerji santralının fizibilite etüdü” adı altında 
yayınlanmıştır [35]. 1968 -1970 yıllarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, EİE 
nin iştirakiyle, Motor-Columbus firması yönetiminde dört yabancı ve bir Türk mühendislik 
firmasından oluşan konsorsiyuma yeni bir fizibilite etüdü yaptırılmıştır [36]. 

Yaptırılan fizibilite etütlerinin sonuçları birbirine çok yakın olp, 300-400 MWe gücünde, 
doğal uranyum yakıtlı ağır su tipi bir nükleer santralın 1977 yılında işletmeye açılması 
öngörülmüş; fakat 1970-1971 yıllarındaki finansal sıkıntılar ve politik gelişmeler dolayısıyla 
uygulamaya konulamamıştır.

2.2. TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

2.2.1 Nükleer Enerji Dairesi Kuruluşu:

15.07.1970 tarih ve 1311 sayılı kanunla elektrik sektörü yeniden düzenlenerek Türkiye 
Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, o zamana kadar Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Etibank tarafından yürütülen işler tek elde toplanmıştır. 
TEK, daha önce özel yasalarla santral kurma, işletme, dağıtım ve satış yetkisi verilen az 
sayıda özel şirket yapısındaki lisanslı kuruluşlar dışında (Kepez Antalya, Çukurova Elektrik 
v.b.), tüm ülkeyi ve yukarıda belirtilen fonksiyonları kapsayan bir devlet monopolu özelliği 
kazanmıştır. TEK’e bağlı olarak kurulan Nükleer Enerji Dairesi çok kısıtlı elemanla 15 Kasım 
1971 de çalışmalarına başlamıştır 
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Nükleer santral kurmak ve işletmek gibi son derece özel bilgi ve uzmanlık gerektiren, 
olağanüstü dikkatli ve disiplinli bir çalışmayı zorunlu kılan bir atılım başlatılırken bazı 
önemli prensip kararları alınmıştır (Ref.37 ve Ref.38).  Şöyle ki:

-  Görev, sadece dış uzman ve firmaların katkı ve yardımlarıyla bir santral kurmak ve 
işletmek olarak ele alınmamalıdır. Uzun vadeli bir nükleer programı hayata geçirmek ve 
başarıyla uygulayabilmek için, ilk nükleer reaktör kurulurken ve takip eden adımlarda işi 
kendi başına yürütebilecek bir kadro ve altyapı oluşturmak hedeflenmelidir.

-  Nükleer uygulamalarda başarının ön şartı olan birikim ve disiplini sağlayabilmek için, 
yönetici kadro oluşturulurken, olabildiğince daha önce gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde veya 
nükleer projelerde tecrübe kazanmış uzmanlara öncelik verilmelidir. Nitekim, Tablo 20'den 
görüleceği gibi, TEK Nükleer Enerji Dairesi yönetici kadrolarının büyük bir bölümü öğrenimlerini 
yurt dışında yapmış ve/veya yurt dışı deneyimi olan elemanlardan oluşturulmuştur [38].

-  Üniversitelerle işbirliği yapılarak, yeni mezun elemanlara çalışacakları konularla ilgili 
alanlarda araştırma  yapmak ve tez yazmak imkanları verilmek suretiyle eğitilmeleri sağlanmalıdır.

- Yurt dışında nükleer tesis kurmuş ve işletmekte olan firma ve kuruluşlarla işbirliği 
yapılarak, teknik elemanların yaklaşık bir yıl veya daha uzun bir süre iş başında eğitim 
görmeleri ve uygulama deneyimi kazanmaları sağlanmalıdır.

- Kuruluş yeriyle ilgili çalışmalar (jeoloji, zemin yapısı, deprem, tsunami, soğutma 
suyu sistemleri, meteoroloji v.b.), elektrik sistemine bağlantı, kurulu güç seçimi gibi 
konularda, başlangıçta yabancı uzmanlardan yardım almak gerekse de, olabildiğince 
ülkedeki üniversite ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak bu çalışmaların Türkiye’de ve kendi 
elemanlarımız tarafından yapılmaları ve deneyim kazanılması sağlanmalıdır.

Tablo 20
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Kadro oluşturulması amacıyla, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) ile işbirliği yapılarak, çeşitli bölümlerden yeni mezun olan elemanların 
“yarı zamanlı” olarak TEK Nükleer Enerji Dairesi’nde  çalışmaya başlamaları,  bir taraftan 
da, seçilen ilgili konularda master tezi yapmaları sağlanmıştır (Tablo 21). 

Tablo 21
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Elemanlarımıza yurt dışında eğitim olanakları sağlamak amacıyla, A.B.D., Almanya, 
Fransa, İngiltere ve Pakistan’daki bazı kuruluşlarla yapılan temaslar sonucunda, toplam 26 
teknik elemanın bu ülkelerdeki tesislerde 1-2 yıl iş başında eğitim yapmaları ve toplam 
8 elemanın Argonne (ABD) ve Karlsruhe (Almanya) nükleer merkezlerinde 3,5 ay kurs 
görmeleri sağlanmıştır.(Tablo 22).

A

Tablo 22
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Yukarıda açıklanan şekilde, bir yandan oluşturulan kadro eğitilirken, öte yandan da 
evvelce yapılmış olan çalışmalar gözden geçirilmiş, değişen şartlara göre durum tespiti 
yapılmış ve varılan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir [39].

-   Hemen kuruluşuna başlansa bile, artık 1977 yılına kadar ilk nükleer santralın devreye 
girmesi mümkün değildir. Nükleer santralın ihale hazırlıkları, kuruluş yeri ve inşaat lisanslarının 
alınması 3-4 yıl, tesis ve işletmeye alınması 6-7 yıl gerektirdiğinden ilk nükleer santralın 
ancak 1983-1984 yıllarında güvenilir enerji üretimine başlaması mümkün görülmektedir.

-  Konvansiyonel santralarla kıyaslanabilir bir ekonomiye erişebilmesi için nükleer 
santralların ünite güçleri en az 600 MWe veya daha yüksek olmalıdır. Elektrik sistem 
kapasiteleri büyük olan gelişmiş ülkeler standart olarak 900-1200 MWe gücünde nükleer 
santrallar kurmaktadır.

-  Diğer santralarla kıyasla % 50 daha fazla olan soğutma suyunun temini ve 300-400 
ton ağırlıkta parçaların taşınabilmesi için santral deniz kıyısında kurulmalıdır.

-  Önceki fizibilite etütleri sırasında elektrik tüketiminin yoğunlaştığı Kuzeybatı 
Anadolu’da çok sayıda kuruluş yeri incelenmiş; fakat, çeşitli yetersizlikleri dolayısıyla hiç 
birisi kesin karara bağlanamamıştır. Bu nedenle, özellikle Kuzeybatı Anadolu’nun yüksek 
deprem aktivitesi de dikkate alınarak, alternatif  kuruluş yerleri incelenmeli ve karara 
bağlanmalıdır.   

-  Tabii uranyum’lu yakıta dayanan “ağır su” tipi santrallar yalnızca Kanada tarafından 
imal edilmektedir. Oysa, diğer gelişmiş ülkelerin hepsi de zenginleştirilmiş uranyum’la 
çalışan “hafif su” tipi santrallara yönelmişlerdir. “Ağır su” tipi santrallarda, ağır su temini ve 
yalnızca bir ülke tarafından imal edilmesi, üzerinde dikkatle durulması gereken hususlardır. 
Buna karşılık yakıtı ucuzdur ve temininde güçlük beklenmemektedir. Öte yandan, “hafif su” 
tipi santrallarda dünya ölçüsünde büyük bir pazar ve tecrübe birikimi oluşmuştur; fakat, 
yakıtı pahalıdır ve yakıt zenginleştirmesinin bir dar boğaz teşkil etmesi endişesi vardır. 
Daha geniş bir pazar ve rekabet şartları altında her iki tipe de açık olarak alınacak teklifler 
incelendikten sonra en elverişli seçeneğin karara bağlanması uygun olacaktır.

Başlangıçta, nükleer santral kuruluşunun daha erken yıllara çekilmesi ve bir an önce 
tasarım, inşaat ve işletmede tecrübe sahibi olacak mühendis ve teknisyen kadrolarının 
yetiştirilmeleri  amacıyla, 1980-1981 yıllarında işletmeye açılacak , 40-60 MWe gücünde 
bir nükleer reaktör kurulması üzerinde durulmuştur [40]. Bu husus 3. Beş Yıllık Kalkınma 
Planında da yer almıştır. Yapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda, böyle bir ünitenin 
1980-1981 yılına kadar işletmeye alınamayacağı ve birim yatırım maliyetinin çok yüksek 
olacağı dikkate alınarak, (Şekil 19) doğruca enerji üretim amaçlı yaklaşık 600 MWe 
gücünde bir reaktör üzerinde çalışılması karara bağlanmıştır.

2.2.2  Yer Seçimi

1972-1973 yıllarında yapılan çalışmalar öncelikle nükleer santralın kuruluş yerinin 
belirlenmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Daha önce Motor Columbus ve partnerleri tarafından 
yapılan fizibilite etütlerinde dikkati çeken en önemli husus, nükleer santral kuruluş yeri 
için yapılan  ön araştırmaların nüfus ve endüstrinin, dolayısıyla elektrik tüketiminin en 
yüksek olduğu Kuzey Marmara bölgesinde yoğunlaşmasıdır [37].
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Araştırmalar:

-   Şile, Kandıra, Karasu sahil şeridinde,

-   Çekmece, Silivri, Tekirdağ sahil şeridinde,
-   Bilecik, Söğüt, Sarıcakaya, Gölpazarı, Sakarya vadisinde yapılmıştır.

Ayrıca, Antalya körfezi sahil şeridi üzerinde Lara, Yalı, Figla Burnu ve Çiftlik’te ön 
araştırmalar yapılmıştır.

Nükleer santralların kurulması için en elverişli yerler olarak belirlenen Marmara 
Ereğlisi ve Silivri askeri ve nüfus yoğunluğu bakımlarından, Antalya körfezindeki yerler 
turistik nedenlerle uygun bulunmadıklarından incelenen konumlar kesin bir karara 
bağlanamamıştır. Bu nedenle, seçilecek daha uygun yerlerle birlikte yeniden ayrıntılı bir 
değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Nükleer santral kuruluş yerinin seçilmesinde rol oynayan önemli teknik faktörler şöyle 
sıralanabilir [41].

-   Bölgesel enerji tüketim tahminleri, üretim olanakları,
-     Enterkonnekte sisteme bağlantı, dağıtım, yük kayıpları, sistem stabilitesi, ek maliyetler,
-   Topoğrafik yapı, zemin özellikleri, yerleşim alanı, inşaata uygunluk,
-   Soğutma ve kullanma suyu temini,
-   Ağır parçaların deniz yoluyla nakli,
-   Kara yolu bağlantısı, taşıma ve ulaşım

Şekil 9
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- İnşaat malzemesi ve eleman temini 

Güvenlik ve çevre etkilenmesi bakımlarından da aşağıdaki hususların dikkate alınması gereklidir:
- Jeolojik ve tektonik yapı, çevredeki faylar, deprem olasılığı ve şiddeti, tsunami,
- Nüfus yoğunluğu, yerleşim yerlerine yakınlık, turistik sorunlar,
- Meteorolojik şartlar, radyoaktivitenin yayılması,
- Hidrolojik ve biyolojik yapı, radyoaktivitenin canlılar üzerindeki etkileri.

Enterkonnekte sisteme bağlantı, sistem stabilitesi ve işletme emniyeti konularında 
gerekli araştırmaları yürütmek üzere İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü ile işbirliği halinde 
bir çalışma gurubu oluşturularak Mayıs 1972 den itibaren çalışmalar başlatılmıştır. Yük akışı 
etütleri yapmak suretiyle, 1980- 1990 yılları arasında toplam gücü 2500 MWe’a ulaşan 3-4 
nükleer santralın kurulacağı dikkate alınarak, santralların Kuzeybatı veya Güney Anadolu’da 
bulunmaları hallerinde elektrik sistemlerinin durumları incelenmiştir [42], [43].

Elektrik üretimi ve tüketimi bakımlarından Türkiye’nin çeşitli bölgeleri büyük farklılıklar 
göstermektedir Şekil 10, [44]. 10-15 yıl içinde işletmeye girecek büyük hidroelektrik (Keban, 
Karakaya, Karababa) ve linyit (Elbistan) santraları Güneydoğu Anadolu’da bulunmaktadır. 
Buna karşılık, tüketim merkezleri Kuzeybatı Anadolu’da yoğunlaşmıştır. Yapılan yük 
tahminlerine göre, ilk nükleer santralın işletmeye girmesi öngörülen 1984 yılında üretilen 
enerjinin % 40’ı Kuzeybatı Anadolu’da, buna karşılık, ancak % 10’u Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da tüketilecektir Şekil 10, [44]. Aynı yılda Kuzeybatı Anadolu’nun üretim açığı 
2500 MWe dir ve bunun uzunluğu 1000 km. yi aşan 380 kV yüksek gerilimli iletim 
hatlarıyla doğudan batıya nakledilecek enerjiyle karşılanması gerekecektir. Bu kadar uzak 
mesafeden enerji nakli, hatlar için gerekli yatırımın yanı sıra, büyük ölçüde yük kayıplarına, 
gerilim, frekans düşmelerine ve işletmede güçlüklerin doğmasına yol açmaktadır. Bu 
bakımdan, nükleer santralların yük merkezlerine yakın kurularak, dengesizliğin kısmen de 
olsa giderilmesi tercih edilecek bir unsur oluşturmaktadır.

Şekil 10

Türkiye Brüt Tüketim Toplamı 8590 MW
44000 GWh
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Yukarıdaki açıklamaların ışığında, önceki fizibilite etütlerinde olduğu gibi, yer 
seçimiyle ilgili çalışmalar başlangıçta aşağıda sıralanan Kuzeybatı Anadolu’daki 3 bölgede 
yoğunlaşmıştır.

- Trakya,

- Kocaeli ve Batı Karadeniz

- Marmara denizi güney sahilleri.

Bu bölgede seçilen 6 olası santral yerinde yapılan ayrıntılı araştırmaların sonuçları Tablo 
23' de verilmiştir. Marmara denizi boyunca doğudan batıya uzanan Kuzey Anadolu fay hattı 
nedeniyle çok büyük deprem riski söz konusu olduğundan (Şekil 11) seçilen 6 yerin 4 ü 
uygun görülmemektedir [45]. Kabul edilebilir olarak nitelendirilen diğer 2 yer de elektrik 
şebekesi açısından olumsuz sonuç vermiştir. Bu durumda, araştırmaları yürüten ODTÜ deprem 
araştırma gurubu ve Atom Enerjisi Komisyonu’nun (AEK) görevlendirdiği bir alt komisyon 
tarafından, uzun süre gerektiren çok ayrıntılı araştırmalar yapılmadan, bu bölgede deprem 
güvenliği bakımından kesin karar verilemeyeceği sonucuna varılmıştır [46], [47], [48], [49].     

                           TEKNIK NETICELER TABLOSU
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7 NÜFUS
8 ŞEBEKE
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10 EMNİYET
TOPLAM

-

-

11 

-
 
 
 
 
 

 
 
 

17 

-
B
 
 
B
 
 

 
 

13 
+2B

 
 
 
 
 
 
-
 
 

17 

 
 
 
 
 
 

-

 
16  

-
B
-

B
 
 
-
=

6 
+2B

  IYI,  KABUL EDILEBILIR, - IYI DEĞIL, B BILINMIYOR, = KABUL EDILEMEZ

Tablo 23
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Bu durumda,  nükleer santralların ağırlığı 300-400 tonu bulan parçalarının taşınabilmesi 
ve büyük soğutma suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için santralın deniz kıyısında kurulması 
gerektiği. dikkate alınarak, yer araştırmalarına deprem yönünden daha az risk taşıyan Orta 
Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini kapsayacak şekilde devam edilmesine karar verilmiştir 
Şekil 12 ve Şekil 13 [46].
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Mühendislik yönünden (zemin durumu, hidroloji, soğutma suyu, kullanım suyu, ulaşım 
ve taşıma, yapı malzemeleri, yerleşim alanı) varılan sonuçlar  Tablo 24' te gösterilmektedir. 
Buna göre, Akdeniz kıyısındaki Akkuyu en uygun alternatif olarak belirlenmiştir.

.

Şekil 13:
ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM BAĞLANTI HATLARI

Tablo 24
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Kuruluş yerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyan jeolojik, jeotektonik yapı ve 
depremle ilgili incelemelerde İmar İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Enstitüsü, ODTÜ 
Deprem Araştırma ve Jeoloji bölümleri, İTÜ Sismoloji Enstitüsü, Maden Tetkik Araştırma 
Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ile yakın bir iş 
birliği içinde çalışılmıştır.

Türkiye’de bir nükleer santralın kuruluşu sırasında Atom Enerjisi Komisyonu’ndan (AEK) 
3 aşamada yer, inşaat ve işletme lisanslarının alınması gereklidir [51]. Yer seçimi açısından, 
o yerde olabilecek en yüksek magnitütlü deprem sırasında, yapılara gelebilecek deprem 
yüklerinden, o yer çevresindeki faylardan ve jeolojik yapılardan santralın zarar görmemesi 
için yönetmeliklerde öngörülen limitlerin aşılmadığının kanıtlanması gerekmektedir. O 
tarihlerde, Türkiye’deki yerel koşullara göre hazırlanmış nükleer enerji tesislerine ilişkin 
yönetmelikler henüz yoktu. Bu nedenle, çalışmalarda ABD Yönetmelikleri esas alınmış [52];  
ayrıca, Japonya ve diğer bazı ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırılmıştır. AEK tarafından 
tasarı halinde yayınlanan ABD yönetmelerindeki yer seçimiyle ilgili bölümler Ref.53'te 
verilmektedir. Lisanslamayla ilgili bağlayıcı tüzük çok daha ileri tarihlerde,19 Aralık 1983 
te yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılı bilgiler  Ref.54'te verilmektedir.

Yukarıda adı geçen yönetmeliklere göre, nükleer santralların güvenliğiyle ilgili iki tür 
deprem tanımlanmıştır: “güvenli durdurma depremi” ve “işletme esası depremi”. “Güvenli 
durdurma depremi”, bölgesel ve yerel jeoloji, sismoloji ve yüzey altı karakteristikler dikkate 
alınarak belirlenen santralın bulunduğu deprem bölgesinde (320 km uzaklığa kadar) olması 
beklenen en yüksek deprem şiddetidir. Reaktörün bir kazaya yol açmadan durdurulmasını 
sağlayan yapılar ve sistemler böyle bir şiddetli deprem sırasında görevlerini yerine 
getirebilecek şekilde projelendirilebilmelidir. “İşletme esası depremi” deprem bölgesinde 
olmuş, tesisin işletme ömrü boyunca önemli ölçüde etkili olması beklenen depremdir. Böyle 
bir deprem sırasında, santral halkın sağlık ve güvenliğine zarar vermeden işletilebilmelidir.

Deterministik olarak, seçilen santral yerinin aktif bir fay bölgesi içinde olması halinde, 
bölge içinde olmuş deprem değerleri santral yerinde olmuş kabul edilmektedir. Karadeniz 
kıyısındaki İnceburun ve Muda Burnu, güneyinden geçen aktif  Kuzey Anadolu fay hattının 
etki alanı içinde sayılmakta (Şekil 14 ve Şekil 15),bölge sınırından uzaklık, emniyetli olarak, 
60 km kabul edilmektedir [50]. Bölge içindeki deprem kayıtları esas alınarak:

- İşletme esası magnitütleri: İnceburun: 7,5, Muda Burnu:7,3

- Güvenli durdurma “İnceburun: 8,  Muda Burnu:8  olarak belirlenmiştir.



73

Dünden Bugüne Türkiye’de Nükleer Enerji

Şekil 14

Şekil 15
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Güneydeki her iki santral yeri de Türkiye’nin en sakin Orta Toros bölgesinde 
bulunmaktadır.. Bölgedeki önemli tektonik hareketler ve faylanmalar 60 milyon yıl önce 
sona ermiştir. Çevredeki deprem bölgesinde olan en şiddetli deprem 5,5 magnitüdündedir.120 
km uzaktaki Kıbrıs’ın kuzey kıyısını oluşturan, doğuya doğru uzanan fay hattının esas 
alınması halinde (Şekil 16): 

- İşletme esası magnitütleri: Akkuyu ve Karaburun: 6,5

- Güvenli durdurma “ Akkuyu ve Karaburun: 7,5 değerleri bulunmaktadır.  

Doğudaki İçel yakınında bulunan Ecemiş fay hattının, ihtiyatlı bir yaklaşımla güneye, 
denize doğru devam ettiği varsayılarak, Karaburun’a uzaklığı 25 km, Akkuyu’ya uzaklığı 60 
km kabulleriyle, santral yerinde yaratabileceği etkiler:

- İşletme esası magnitütleri: Akkuyu ve Karaburun: 6,2

- Güvenli durdurma “-Akkuyu ve Karaburun: 7 olarak belirlenmiştir 

Şekil 16
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Karadeniz kıyısındaki İnceburun ve Muda Burnu, Akdeniz kıyısındaki Akkuyu ve 
Karaburun’a kıyasla, daha olumsuz sonuçlar vermektedir. Orta Karadeniz bölgesinde 
kuruluş yerleri yakınlarında tespit edilen fayların aktiflik derecelerinin ve Kuzey Anadolu 
fay hattı ile ne ölçüde ilişkili olduklarının kesinlikle saptanması için daha ayrıntılı 
araştırmaların yapılması gereklidir. Yakın çevrede deprem episantrlarına rastlanması da 
ayrıntılı araştırmayı zorunlu kılmaktadır.

Akdeniz kıyısındaki Karaburun çevresinde büyük mağaralara rastlanması ve aktif 
Ecemiş fayının ne ölçüde ve yönde güneye doğru uzandığının belirsiz oluşu da orada 
daha ayrıntılı araştırmalar yapılması gerektiği sonucunu vermiştir.

Sonuçta: Jeolojik, jeotektonik ve deprem açılarından seçilen 4 yer arasında en olumlu 
özelliklere sahip olan Akkuyu’nun ilk santral kuruluş yeri olarak seçilmesi uygun görülmüştür.

2.2.3. Nüfus Yoğunluğu

Bir nükleer santralın yer seçiminde rol oynayan en önemli faktörlerden biri de 
çevresindeki nüfus yoğunluğudur. En önemli güvenlik şartı, işletme sırasında veya  olası 
bir kaza anında çevreye yayılabilecek radyoaktivitenin kabul edilebilir seviyede kalması ve 
canlılara bir zarar vermemesidir.

Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi ve İmar İskan Bakanlığı Bölge 
Planlama Dairesi ile işbirliği yapılarak, 1950-1970 yılları arasındaki nüfuslar esas alınmak 
suretiyle, seçilen bölgelerde 20 km içinde bulunan yerleşim merkezleri ve 1990 yılında 
tahmin edilen nüfusları hesaplanmıştır. İncelenen 4 yerde 1990 yılı itibarıyla ortalama 
nüfus yoğunlukları gösterilmiştir Tablo 25, [50]. Diğerlerine kıyasla, Akkuyu’da nüfus 
yoğunluğu olağanüstü düşük kalmaktadır. En yakın yerleşim merkezi Büyükeceli kasabası 
santral yerine 6 km uzaklıktadır. 2015 yılı itibarıyla Akkuyu körfezinden itibaren 16 km 
yarıçaplı bir alan içinde kalacak nüfus 12.153 kişi olarak tahmin edilmiştir. Doğudaki 
Taşucu ilçesinden itibaren sahiller aşırı kayalık olup, vadi ağızlarındaki küçük yerleşimler 
dışında, turistik tesislere elverişli alan bulunmamaktadır.

Tablo 25
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Seçilen 4 yerde, 1990 yılı itibarıyla uzaklık esas alınarak erişilecek toplam nüfus Batı 
Almanya ve İngiltere’deki üst sınırlarla karşılaştırılmıştır Şekil 17, [40] Görüldüğü gibi, Batı 
Almanya ve İngiltere’de nükleer santrallar çevresindeki nüfuslar çok daha yüksektir.

Şekil 17                  Çeşitli Ülkelerde Nüfus Yoğunluklarının Karşılaştırılması
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2.2.4.  Meteoroloji

Bir nükleer santral çevresinde salınan rakyoaktif gazlar nedeniyle canlılar tarafından 
alınan doz, radyoaktif gaz miktarına, uzaklığa ve meteorolojik şartlara bağlıdır. Bu nedenle, 
çevredeki meteorolojik şartların, özellikle rüzgar yön ve şiddetlerinin, sıcaklık, yağmur ve 
topoğrafik etkilerin bilinmesi çevreye aktivite yayılması bakımından çok önemlidir.

Çalışmalar Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü 
ile yakın işbirliği içinde yürütülmüştür [55], [56], [57]. Santral alanının yakın çevresindeki 
meteorolojik veriler için aşağıdaki istasyon kayıtlarından yararlanılmıştır:

-  Akkuyu için    : 66 km. batıdaki Anamur meteoroloji istasyonu

-  Karaburun için : 45 km doğudaki Silifke meteoroloji istasyonu

Akkuyu’da rüzgar soğuk mevsimde (Ekim-Mart) çoğunlukla kuzey-kuzeybatı, sıcak 
mevsimde (Nisan-Eylül) güney-güneydoğu yönlerinde esmektedir. Güney-güneydoğu 
yönünde, yani karadan denize doğru estiğinde, radyoaktif gazların yerleşme merkezlerine 
etkisi olmayacaktır Şekil 18 ve Şekil 19 [58].  Rüzgarın kuzey-kuzeybatı yönlerde estiği 
hallerde ise, santral alanını yarımay şeklinde saran 200 m yükseklikteki tepeler rüzgarı 
keseceği için, radyoaktif gazların en yakını 6 km uzaklıktaki küçük yerleşme alanlarına 
etkisi çok düşük düzeyde kalacaktır.

Şekil 18                  WIND ROSE FOR 2nd WIND CLASS IN COLD PERIOD
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Karaburun’da rüzgar çoğunlukla denizden karaya doğru kuzeybatı yönünde esmektedir; 
fakat, bu yönde yerleşim merkezleri yoktur ve  radyoaktif gazların çevreye önemli bir 
etkisi olmayacaktır.

Akkuyu santral alanındaki meteorolojik şartları belirlemek amacıyla 60 m. yükseklikte 
inşa edilen meteoroloji kulesiyle iki farklı yükseklikte (42, 60 m) meteorolojik koşulları 
kaydetmek amacıyla 1976 yılında ölçümler başlatılmıştır. Ayrıca, 1984 yılında santral 
yerinin 1,5 km. kuzey-doğusunda denizden 225 yükseklikte kurulan 10 m.lik kule ve 
onun da 1 km. ilerisindeki üçüncü bir 10 m.lik kule ile 3 ayrı noktada sürekli ölçümler 
yapılmıştır. 

2.2.5. Radyoaktif  Artıkların  Yayılmaları ve Çevreye Etkileri .

Kurulacak nükleer santralda, az da olsa, bir miktar radyoaktif artık açığa çıkacaktır. 
Bu artıkların zararsız hale getirilmeleri, tesisin ve çevrenin radyasyondan korunmaları 
amacıyla radyoaktif artıkların ayrıştırılmaları veya yoğunluklarının  tehlikesiz düzeylere 
düşürülmeleri gerekecektir.

Nükleer santrallarda meydana gelecek artık miktarı reaktör tipine, inşa şekline, işletme 
usullerine ve reaktör yerinin özel koşullarına bağlıdır. Çeşitli tiplere göre 600 MWe gücündeki 
bir reaktörde meydana gelecek radyoaktif artıkların tahmin edilen toplam miktarları Tablo 
26'da gösterilmiştir [59].

Şekil 19                  WIND ROSE FOR 2nd AND 3th WIND CLASSES DURING 8.00 - 20.00
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Kaza halleri dışında, radyoaktif artıklar, yakıt elemanlarında olabilecek kaçaklar veya 
korozyon ve erozyon ürünlerinin aktivasyonundan kaynaklanmaktadır. Yakıt elemanlarını 
çevreleyen koruyucu zarftaki bir imalat hatası veya çatlama nedeniyle Uranyum’un 
parçalanmasıyla oluşan radyoaktif maddeler soğutucuya karışarak reaktör çekirdeği dışına 
taşınırsa, ayrıştırılmaları ve korumalı hale getirilmeleri gerekir.

Kaynar su tipi (BWR) reaktörlerde birincil soğutma sisteminde üretilen buhar doğruca 
buhar türbinlerine gönderildiği için, gaz artıkların kondansör hava ejektörlerinde, türbin 
şaft kaçaklarında ve degazörde ayrıştırılarak filtrelerden geçirilmeleri, kısa ömürlü radyoaktif 
izotoplar pasif hale gelene kadar bekletme tanklarında tutulmaları ve  bacadan atılmaları 
gerekmektedir. Sıvı ve katı artıklar reaktör soğutma suyu iyon değiştiricilerinde ayrıştırılır, 
filtrelerden ve bekletme tanklarından geçirildikten sonra, düşük aktiviteli olanlar kondansör 
soğutma suyuna katılarak denize verilir. Radyoaktivite düzeyi belirli bir değerin üstünde olan 
sıvı radyoaktif maddeler buharlaştırılarak, diğer katı artıklarla beraber özel metal kaplar veya 
beton bloklar içinde yer altı depolarda korumaya alınırlar Şekil 20 [60].

Kapalı birincil soğutma sistemleri olan basınçlı su tipi (PWR) veya ağır su tipi (CANDU) 
reaktörlerde, türbine gönderilen buhar ikincil soğutma sistemlerinde üretildiği için, reaktörde 
soğutucuya karışabilecek radyoaktif maddeler birincil soğutma sisteminde kalırlar, degazör 
veya iyon değiştiricilerde ayrıştırılarak kontrollu olarak dışarıya verilirler veya korumaya 
alınırlar. Bu nedenle, Şekil 21'de gösterildiği gibi, bu tip reaktörlerde işlenecek radyoaktif 
madde miktarları, BWR tipi reaktörlere kıyasla, çok daha azdır [60].

Tablo 26:
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Tablo 27

Denizlerde ve akarsularda tabiattaki bazı radyoaktif minerallerin erimeleri sonucunda 
belirli bir düzeyde tabii radyoaktivite bulunmaktadır. Buna ilaveten, az miktarda ve düşük 
yoğunluklarda yapay radyoaktivitenin denize verilmesinin insanlara ve diğer canlılara zarar 
vermeyeceği anlaşılmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından oluşturulan 
bir uzmanlar topluluğu 1960 yılında yayınladığı raporda “düşük ve orta aktiviteli artıkların 
belirli ve kontrollü şartlar altında denize verilmesinin sakıncalı olmayacağı” sonucuna 
varmıştır [59].

1946 yılından beri A.B.D. ve İngiltere tarafından radyoaktif sıvılar denize verilmektedir. 
Bazı balıklar ve midyeler vb. deniz suyundaki belirli radyoaktif izotopları vücutlarında 
biriktirirler. Böylelikle, bazı sağlığa zararlı radyoizotoplar bu balıkları ve midyeleri yiyen 
canlılara da geçmiş olur. O nedenle, santral yakınında deniz suyundaki radyoizotop 
türlerinin ve miktarlarının sürekli kontrol altında tutulması gereklidir. 1967 yılından beri, 
A.B.D. de işletilmekte olan nükleer santralarda çevreye atılan radyoaktivite içme suyundaki 
doğal radyoaktiviteden daha düşüktür.

İngiltere’deki Bradwell nükleer santralının su çıkış ağzına en yakın bölgesinden alınan 
örneklerdeki bazı radyoizotopların birikim miktarları, insanlara zararlı olmaması için 
konulan sınırların yüzdesi olarak Tablo 27, de gösterilmektedir [48]. Görüldüğü gibi, söz 
konusu oranlar zarar verme sınırlarının çok altında kalmaktadır.
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Soğutma suyunun denizden alındığı hallerde, buhar türbinleri kondansöründe ısınarak 
çıkan soğutma suyu karıştığı deniz suyunda bir sıcaklık artışına yol açar. Su alma ve 
geri verme derinlikleri ve kanal ağızlarının birbirinden uzaklığı, ısınan suyun tekrar 
emilmemesi ve kolaylıkla ısısını geri vermesi açısından önemlidir. Bu nedenle, su alma 
ve çıkış bölgelerinde ayrıntılı hidrografik ölçümler ve model deneyleri yapılarak optimum 
tasarımın belirlenmesi gereklidir. 660 MWe gücündeki bir reaktörde kondansördeki 
ısınmanın yaklaşık 10⁰C olacağı dikkate alınarak deniz yüzeyindeki su sıcaklık artışının 
1⁰C yi aşmayacağı, gündüz ile gece arasındaki sıcaklık değişiminin 1⁰C den fazla olabileceği 
dikkate alınarak,  canlılar üzerindeki etkiler bakımından bir sorun yaratmayacağı sonucuna 
varılmaktadır [62]. 

Çevreye bırakılacak gaz artıkların yayılması, filtreleme sistemine, meteorolojik koşullara, 
baca yüksekliğine ve baca boşaltma hızına bağlıdır. 100 m yükseklikteki bir bacadan  
10000 kürilik radyoaktif gaz bırakılacağı ve F tipi hava şartları (en olumsuz) varsayılarak 
Pasquill formülüne göre hesaplanan konsentrasyonlar esas alınarak incelenen 4 yerin 
tercih sırası aşağıdaki gibidir:

- İnceburun : 0,0089 küri sn/m3 (Sinop meteoroloji istasyonu verilerine göre)

- Karaburun  : 0,0107 küri sn/m3 (Silifke meteoroloji istasyonu verilerine göre)

- Akkuyu  : 0,0130 küri sn/m3 (Anamur meteoroloji istasyonu verilerine göre) 

- Muda Burnu : 0,0217 küri sn/m3 (Zonguldak meteoroloji istasyonu verilerine göre)

Hesaplanan değerler IAEA tarafından kabul edilen  sınırların çok altında kalmaktadır.

2.2.6.  Yer  Lisansı

Her nükleer tesis, kuruluş yerinin, tasarımının, inşaatı ve işletmesinin mevcut kriterlere 
uygun olduğunun kanıtlanması amacıyla lisanslama kuruluşunun denetimine tabidir. 
Santralın kurulacağı yerin uygunluğu ve öngörülen proje güvenliğinin değerlendirilmesi 
ve onayından sonra inşaat lisansı ve inşaata başlama izni verilir. Lisanslama kuruluşunun 
değerlendirme ve denetim işleri devam eder ve santralın işletmeye geçmesi için öngörülen 
şartların yerine getirildiği belirlenip, onaylandıktan sonra işletme lisansı verilerek, santralın 
güç üretmesi onaylanır. 

Bakanlar Kurulu’nun 5.12.1974 tarih ve 7/9141 sayılı kararıyla ”Nükleer reaktör tesislerine 
ve diğer nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin tüzük ” 15110 sayılı resmi gazetede 
yayınlanmış ve 6 Ocak 1975 tarihinde yürürlüğe girmiştir [51]. Buna dayanarak hazırlanan 
“Nükleer tesislerin yer seçimi genel esasları teknik yönetmeliği tasarısı [53] ve öngörülen 
lisanslama kriterleri [63] uyarınca, ilk nükleer santral kuruluş yeri olarak seçilen Akkuyu 
için gerekli araştırmaların tamamlanarak AEK’ya yer lisansı başvurusu yapmak amacıyla 
ayrıntılı bir program kapsamında aşağıda belirtilen ek çalışmalar başlatılmıştır [64], [65]: 

- İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Bölümü: Mikrodeprem ölçüm şebekesi [66],

- Elektrik İdaresi Etüt İşleri (EİE): Jeofizik araştırmalar, sondajlar, sismik etütler [67],

- Ege Üniversitesi Sismik Araştırmalar Bölümü: Güneydoğu Akdeniz’de sismik etütler

- ODTÜ Erdemli Deniz Araştırmaları Bölümü: Deniz araştırmaları, tsunami [68], [69]

- ODTÜ Hidrodinamik Bölümü: Soğutma suyu hidrodinamik modelleme [70],
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- ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü: Çevre yapısı ve canlılarla etkileşim 

- Türk Hava Kuvvetleri: Uçak kazası,

- İTÜ Elektrik Fakültesi: Enterkonnekte sisteme bağlantı,

- TEK Nükleer E.D. Akkuyu nükleer santral sahasındaki meteoroloji aletlerinin işletimi [71]

Yapılan çalışmaların sonuçları Ref.58 ve Ref.72'de özetlenmiştir. Bu verilere dayanarak 
yapılan başvuru sonucunda, AEK’nın 1945 sayılı kararıyla 11.06.1976 tarihinde ilk nükleer 
santral kuruluş yeri olarak Akkuyu için yer lisansı verilmiştir.

Akkuyu’nun birinci nükleer santral kuruluş yeri olarak karara bağlanmasından sonra:

a-) Akkuyu için hazırlanacak ihale şartnamelerine ve ön projelere veri oluşturacak 
şekilde ve inşaat lisansının alınabilmesi için gerekli olan ayrıntılı yer araştırma ve 
değerlendirmelerine,

b-) İkinci ve takip eden nükleer santralların kurulmaları için Orta Karadeniz bölgesinde 
uygun görülen Sinop-İnceburun yöresi için hazırlanan iş programı esas alınarak ayrıntılı 
çalışmalara devam edilmiştir [73].

2.2.7. Akkuyu  Santral  Yerinin  İstimlaki

Akkuyu santral yerine yer lisansı alınması için yapılan çalışmalara paralel olarak 
arazinin istimlaki için gerekli girişimler başlatılmış ve öncelikle İmar ve İskan Bakanlığı 
Sanayi Komisyonu’ndan ön izin alınmıştır. Bu amaçla:

- Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı İçel ili Toprak ve İskan Müdürlüğü’nden, seçilen 
yerin devletçe dağıtılan topraklardan olmadığına,

- Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak Su Genel Müdürlüğü’nden, seçilen yerin 
tarım dışı amaca tahsis edilebileceğine,       

- İçel Valiliği İl İmar Müdürlüğü’nden, seçilen yerin belediye  ve mücavir saha sınırları 
dışında kalan köylerin ve meraların yerleşim alanlarında olmadığına,

- Kültür Bakanlığı İçel ili Silifke Müdürlüğü’nden, 1710 sayılı yasaya göre korunması 
gerekli görülen tarihi ve arkeolojik saha olmadığına,

-  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndan, sağlık yönünden bir sakıncası bulunmadığına 
dair olumlu cevaplar alınmış, Akkuyu nükleer santralı ve yardımcı tesisleri için yer tahsisi 
kararı alınarak kamulaştırma kararnamesinin çıkarılması için durum Başbakanlığa intikal 
ettirilmiştir. Ayrıca, nükleer santralı çevreleyen koruma bölgesi ve sosyal siteleri için 
gerekli alanın % 90’ının orman olması nedeniyle, Orman Bakanlığı’ndan da izin alınmıştır.

Aynı konular Başbakanlık Toprak ve Tarım Müsteşarlığı’nca da incelenerek yapılan 
değerlendirme 22.8.1977 tarih ve TTRM/Ar.İş.5606 sayılı yazıyla Başbakanlığa sunulmuştur: 

“TEK Genel Müdürlüğü’nce kurulacak nükleer enerji santralının ülke ekonomisine 
yapacağı olumlu katkılar da dikkate alınarak, ekli istimlak listesinde malikleri belirtilen 
toplam 1473 dönüm 114 m2 yüz ölçümlü gayri menkulün anılan amaçla kullanılmak üzere 
1757 sayılı kanunun 212. maddesinin ikinci fıkrası gereğince tarım dışı amaca tahsisi 
uygun görülmektedir.”
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Sonuçta, Bakanlar Kurulu’nun 5.10.1977 tarih ve 7/14199 sayılı kararına göre kamulaştırma 
işlemlerine başlanmış, mahallinden oluşan takdir komisyonu arazilerin rayiç bedel üzerinden 
takdirlerini yaparak TEK’e bildirmiştir. TEK kamulaştırma bedellerini ödeyerek arazi devir 
işlemlerini başlatmıştır. 

Bu aşamada, nükleer santralların çevreye zarar vereceğini ileri süren bir gurubun 
önderliğinde, santral yerine yaklaşık 6 km. uzaklıktaki en yakın yerleşim yeri olan 
Büyükeceli köyünde bazı mal sahipleri ve karşıt görüşte olanlar bir araya gelerek bir direniş 
başlatmışlardır. TEK Nükleer Enerji Dairesi ve AEK uzmanlarından oluşan bir ekip defalarca 
yapılan toplantılarda nükleer santrallar hakkında bilgiler vererek, diğer ülkelerdeki nükleer 
santralların çevrelerindeki yerleşim yerlerinin çok daha yoğun olmasına rağmen, alınan 
önlemler sayesinde çevreye ve canlılara bir zarar verilmediğini göstererek, yaklaşık 3 ay 
süren bir çabanın sonunda olumsuz görüşte olanları ikna etmişler, sorunlar çözülerek 
istimlak işleri tamamlanmış ve santral alanındaki şantiye çalışmaları başlatılmıştır.

2.2.8.  Enerji Planlaması – Fizibilite Revizyonu

Nükleer Enerji Dairesi’nin kuruluşundan hemen sonra daha önce yapılmış olan çalışmalar 
değerlendirilerek enerji planlaması ve fizibilite açılarından mevcut durum belirlenmiştir 
[35], [36], [37], [38], Buna göre:

- Nükleer santralın 1977 yılında işletmeye gireceği varsayılarak yapılan yük akımı 
ve stabilite etütleri geçerliliklerini kaybetmişlerdir. Yeni şartlara göre revize edilmeleri 
gereklidir.

- Yapılmış olan fizibilite etütlerine kıyasla hidroelektrik santralarda gecikmeler olmuş, 
öte yandan, Elbistan ve Batı Anadolu’daki linyit kaynaklarının elektrik üretiminde büyük 
bir pay almaları olanakları doğmuştur. Bu bakımdan üretim planlaması değişmiştir.

-   1970-1971 yıllarında karşılaşılan ekonomik sorunlar ve Türk lirasının değer kaybetmesi 
nedeniyle yapılmış olan ekonomik değerlendirmeler geçerliliklerini kaybetmişlerdir. 

Yeni şartlara göre planlanan değişiklikler 3. beş yıllık plan dönemi (1973-1977) için 
hazırlanan  “Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Komisyonu Raporunda” yansıtılmaktadır [74]. Tablo 
28’de 1969 yılında çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de kişi başına elektrik tüketimi gösterilmiştir. 
Görüldüğü gibi, Türkiye’de  kişi başına düşen elektrik tüketimi diğer ülkelere kıyasla son 
derece düşüktür. Bu tarihte Türkiye’nin nüfusunun yaklaşık 35 milyon olduğu ve 2000 
yılına kadar ikiye katlayacağı dikkate alınarak, gelişmiş ülkelere yaklaşabilmek için elektrik 
üretiminin hızla artırılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. O yıllarda Türkiye’deki 
elektrik üretiminin her yıl ortalama % 12 arttığı dikkate alınarak, bunun en az % 15-16 
düzeyine çıkarılması gerektiği vurgulanmaktadır.
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Tablo 28

1. ve 2. beş yıllık plan dönemlerindeki veriler esas alınarak 1970-1987 dönemi için 
tahmin edilen elektrik üretimleri, sisteme ilave edilmesi gereken güçler ve artış hızları 
Tablo 29' da gösterilmiştir.

1969 yılında
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Santralları zamanında işletmeye alabilmek için en az 5 yıl öncesinden planlanmaları 
gereklidir. Bu nedenle, üretim açıklarını kapatabilmek amacıyla 3. beş yıllık plan döneminde 
(1973-1977) yılda % 21,7’ye varan artışlar öngörülmektedir. Bu oran 4. beş yıllık plan 
döneminde yılda % 11,5 beş yıllık plan döneminde yılda % 11 olarak belirlenmiştir. 

Bir üretim tesisinin kuruluşunun en az 2-3 yıl sürdüğü dikkate alınarak, 1975’den sonra 
işletmeye alınacak üniteler belirlenirken yapılan tüketim tahminlerine ilaveten, aşağıdaki 
kriterlere göre gerekli yedek güç dikkate alınmıştır:

-   Yıllık güvenilir enerji, o yıla ait enerji tüketimini % 2’lik bir rezervle karşılamalıdır,

-  O yıl servise girmesi öngörülen santralların en büyüğünün 1 yıl gecikmesi halinde, 
mevcut santralların ortalama enerjileri toplamı o yıla ait enerji tüketimini karşılayabilmelidir,

-   Güç yedeği, en büyük kapasiteli iki ünitenin kurulu gücünden daha büyük olmalıdır.

Tablo 29
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Üretim tesisleri planlanırken yurt-içi hidroelektrik ve linyit kaynaklarına öncelik 
verilmesi esas alınmaktadır.  Türkiye’de petrol üretimi oldukça sınırlıdır ve tüketimin yarıdan 
fazlasının ithal edilmesi gerektiğinden, olabildiğince elektrik üretiminde kullanılmaması 
hedeflenmektedir. Öte yandan, hidroelektrik ve linyit santrallarının ön hazırlıkları ve 
kuruluşları 3-5 yıl gibi uzun bir süre gerektirdiğinden, planlamadaki gecikmelerin ve 
tüketim açıklarının daha kısa sürede işletmeye alınabilen fuel-oil santralarıyla karşılanması 
zorunda kalınmaktadır. Nükleer santralların en az 10 yıl öncesinden planlanması gereklidir. 
Bu nedenle, bilinen hidrolik ve linyit kaynaklarının büyük bir kısmının kullanılmış olacağı 
1985-1990 yıllarından sonra elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünün nükleer santrallarla 
karşılanması gerektiği sonucuna varılmaktadır. 

Ekonomik açıdan en optimal üretim programının belirlenmesi amacıyla, ön çalışmaları 
tamamlanmış olan üniteler ve ilgili veriler esas alınarak, 1975-1987 döneminde 10 farklı 
alternatif için iskonto oranı %10,5 alınarak birim üretim maliyetleri yatırım, yakıt ve 
işletme giderleri dikkate alınarak belirlenmiştir (Tablo 30). Söz konusu dönemde en uygun 
9 alternatifine göre:

- 1984  yılında  600 MWe

- 1986  yılında  600 MWe

- 1987  yılında  750  MWe    

olmak üzere toplam 1950 MWe gücünde 3 nükleer santralın işletmeye açılması 
öngörülmektedir. Geri kalan santralların tümü yerli kaynaklara dayanan hidroelektrik ve 
linyit santrallarından oluşmaktadır. 

1972 yılında en yeni ilk yatırım bedelleri, yakıt giderleri ve işletme-bakım verileri esas 
alınarak, nükleer santralların hidrolik, linyit ve fuel-oil  santrallarıyla karşılaştırılmaları 
ve 1972-1987 dönemi içinde ünite gücü, yıllık ortalama işletme süresi, inşaat süresi faiz 
oranları, fiyat artışları (eskalasyon) gibi faktörlerdeki değişimlerden nasıl etkilendiklerini 
belirlemek amacıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından “The long term 
plan for integration of nuclear power plants into the Turkish electric power system” projesi 
kapsamında desteklenen bir dizi maliyet eğilim analizleri yapılmıştır [75]. Hesaplamalarda 
kullanılan veriler ve yapılan kabuller Tablo 31, 32, 33 ve Şekil 22 ve 23'te gösterilmiştir. 
Birim ünite güçleri 300-1000 MWe, toplam yıllık işletme süreleri 4000-8000 saat, referans 
alınan yıllar 1972, 1980 ve 1984 alınarak çeşitli alternatifler incelenmiştir. 
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Şekil 22
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Şekil 23
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Yıllık işletme süresi ve santral gücünün birim üretim maliyetlerine etkisi Şekil 24 ve 
Şekil 25'te gösterilmiştir.Yıllık işletme süresinin artması tüm santrallarda birim üretim 
maliyetinin azalmasını sağlamaktadır. Nükleer santrallarda yakıt ve işletme-bakım giderleri 
fuel-oil ve linyit santralarına kıyasla daha düşük olduğu için birim üretim maliyetleri daha 
hızlı düşmektedir. Bu nedenle, nükleer santralların yıllık işletme süresinin olabildiğince 
yüksek tutulması ve baz yükte çalıştırılmaları daha avantajlı olmaktadır. Santral gücünün 
600 MWe’den 1000 MWe’ye yükseltilmesi de birim üretim maliyetlerinin düşmesini 
sağlamaktadır. Bu azalış fuel-oil ve linyit santrallarında oldukça sınırlıdır. Nükleer 
santrallarda ünite gücü arttıkça birim yatırım giderleri daha hızlı düştüğü için, ona paralel 
olarak birim üretim maliyetleri de hızla azalmaktadır.

Tablo 33

Hassasiyet Etüdleri İçin Faiz ve Eskalasyon Nisbetleri
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Şekil 24
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Şekil 25
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Türkiye veya dış ülkelerde gerçekleşen yıllık fiyat artışlarının (eskalasyon) birim üretim 
maliyetlerine etkileri Şekil 26, Şekil 27, ve Şekil 28'de gösterilmektedir. Yurtiçi eskalasyon 
oranının artması, oransal olarak yerli katkı linyit ve fuel-oil santrallarında daha yüksek olduğu 
için birim üretim maliyetlerini daha fazla etkilemektedir. Öte yandan, yurtdışı eskalasyonun 
artması, nükleer santral birim üretim maliyetlerinin çok daha belirgin olarak artmasına yol 
açmaktadır.
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  1973 yılında petrol üretici ülkelerin çok büyük bir bölümü bir araya gelerek ileri 
sürdükleri şartların kabulünü zorlamak amacıyla ambargo uygulamaya başlamışlardır. Bu 
da tüm dünyayı etkileyen büyük bir krize yol açmış, petrol fiyatları 3-4 katına çıkmıştır 
[76]. Gerek çıkarılması, taşınması ve kullanımındaki kolaylıklar, gerekse en ucuz enerji 
kaynaklarından biri olması nedeniyle hızla kömürün yerini alan ve çoğu ülkede toplam 
tüketimde en büyük paya sahip olan petrol birdenbire kolaylıkla bulunamayan ve çok 
pahalı bir kaynak haline gelmiştir.

Dünyada kömür kaynakları petrole kıyasla daha fazladır. Çıkarılması ve taşınmasındaki 
güçlükler,  çevre ve atmosfer kirliliğine yol açması, kimya ve metal endüstrisinin önemli 
hammaddelerinden biri olması gibi nedenlerle, kömürün tamamıyla petrolün yerini 
alması  mümkün görülmemektedir. Bu durumda, özellikle hızlı üretken reaktörlerde doğal 
Uranyum’un % 99,3’ünü oluşturan U238 ve Toryum gibi izotopların da enerji üretiminde 
kullanılmasını mümkün kılan nükleer santralların elektrik üretiminde en büyük payı 
alacağı görüşü ön plana çıkmıştır. 2000 yılında elektrik üretiminde nükleer enerji payının 
% 50 hatta daha yüksek oranlara erişeceği tarzında tahminler yapılmıştır.

Uzun vadede, elektrik üretiminde jeotermal, rüzgar ve güneş gibi doğal enerji 
kaynaklarından da artan bir oranda yararlanılacaktır. Söz konusu tarihlerde, henüz 
başlangıç aşamasında oluğundan, ancak 21. yüzyılda adı geçen doğal enerji kaynaklarından 
yararlanılabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, izleyen yıllarda nükleer enerji elektrik 
üretiminde en önemli kaynak haline gelecek ve pek çok ülkede hızla nükleer santrallar 
kurulmaya başlayacaktır.

Petrol krizi sonunda petrol ve diğer fosil yakıtların fiyatlarında önemli artışların 
meydana gelmesi, fizibilite etütleri ve enerji planlamalarının da değişen şartlara göre 
revize edilmelerini gerektirmiştir [77]. 1975-1987 yılları arasında kurulmaya hazır olacak 
ünitelerin değişik şekilde kombine edilmeleri suretiyle oluşturulan 13 farklı üretim programı 
için işletme ömrü boyunca 1972 yılına indirgenmiş toplam maliyetler hesaplanmıştır 
(Tablo 34). Tüm maliyet tahminlerinde 1973 yılı ortalarında geçerli olan fiyatlar esas 
alınmış, yıllık fiyat artışları, inşaat süresince faiz ve iskonto oranları için alınan farklı 
değerlerle hassaslık analizleri yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda en düşük toplam 
indirgenmiş maliyeti veren ve peş peşe 3 nükleer santral öngören 11 alternatifi gerçekçi 
bulunmayarak, ikinci sırayı alan 8 alternatifine göre 1984 yılında 600 MW ve 1987 yılında 
750 MW gücünde olmak üzere 2 nükleer santralın ticari işletmeye açılması en uygun 
sistem planlaması olarak seçilmiştir (Tablo 35).
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Tablo 34
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   Fizibilite revizyonu bağlamında yıllık toplam 7000 saat işletme süresi esas 
alınarak belirlenmiş olan 1984 yılına indirgenmiş birim üretim maliyetleri Şekil 29'da 
verilmektedir. Elektrik üretiminde yurt içi hidroelektrik kaynaklara birinci öncelik verildiği 
için, hesaplamalarda yalnızca fosil yakıtlar dikkate alınmıştır. Görüldüğü gibi, nükleer 
santralların indirgenmiş birim üretim maliyetjeri 600 MW ve daha yüksek ünite güçlerinde 
fosil yakıtların altında kalmaktadır. Ünite güçleri arttıkça aradaki fark hızla büyümektedir.

Şekil 29
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Yukarıdaki açıklamaların ışığında, en geç 5. beş yıllık kalkınma döneminden itibaren 
(1983-1987) nükleer santralların devreye alınacakları, 2000 yılına kadar en az 5000-6000 
MWe nükleer güce ihtiyaç olduğu, gerek yeterli insan gücü ve teknoloji transferinin 
sağlanması, gerekse nükleer yakıt hammaddesi ve yakıt çevrimiyle ilgili araştırma ve 
çalışmaların hızlandırılmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.

2.2.9.  Danışmanlık Hizmetleri - Ön Projeler - İhale Şartnameleri

Santral kuruluş yerinin belirlenmesi için Kuzeybatı Anadolu’da yapılan ön çalışmaların 
çok yüksek olan deprem olasılığı nedeniyle  olumlu sonuç vermemesi ve yer araştırmalarına 
Orta Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde devam edilmesi, petrol krizini izleyen yıllarda 
karşılaşılan politik ve parasal sorunlar gibi nedenlerle, başlangıçta öngörülen zamanlamaların 
ertelenmeleri ve revize edilmeleri gerekmiştir.

Yetiştirdiğimiz elemanların bir an önce santralın projelendirmesi, ihale dokümanlarının 
hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında deneyim kazanması, imalat ve montajda 
yerli katkının olabildiğince yüksek tutulabilmesi amaçlarıyla, anahtar teslimi bir santral 
ihalesi yerine, deneyimli bir yabancı danışmanlık konsorsiyumuyla işbirliği yaparak ihalenin 
aşağıdaki şekilde 5 pakete bölünerek yapılması öngörülmektedir:

a-) İlk yakıt yüklemeyi ve belirtilmiş tekrar yakıt yüklemelerini içine alan nükleer paket

b-) Türbin paketi

c-) İnşaat paketi

d-) Uzun süreli yakıt temini

e-) Diğer çeşitli kalemler

1975 yılında açık ihale yöntemiyle danışmanlık hizmetleri için 4 ayrı konsorsiyumdan 
teklifler alınmış ve en uygun teklifi veren Suiselectra (İsviçre, pilot firma), GAAA (Fransa, 
1977 yılında Novatom adını alacaktır), Emch und Berger (İsviçre) ve Basler und Hofmann 
(İsviçre) firmalarından oluşan bir konsorsiyumla (MÜHENDİS olarak adlandırılacaktır) 22 
Eylül 1975 tarihinde sözleşme yapılmıştır [79].

Firmaların özel ihtisas alanları:

- Suiselectra  : Konvansiyonel ve elektrikli sistemler,

- GAAA   : Nükler paket ve yakıt,

- Emch und Berger : İnşaat ve kuruluş yeri altyapıları,

- Basler und Hofmann : Nükleer güvenlik ve kalite temini,

Sözleşme 3 takip eden SAFHA yı kapsamaktadır:

-    Proje teklif isteme ve değerlendirme,

-    İnşaat kontrolluğu ve kabuller,

-    Personel eğitimi ve işletmeye alma.

MÜHENDİS her üç SAFHA için TEK tarafından talep edilen hizmetlerin hepsini yapmayı 
taahhüt etmiştir. Öte yandan, TEK her bir SAFHA’ nın sonunda sözleşmeyi feshetmek ve 
takip eden SAFHA işlerini başkalarına vermekte serbesttir.



105

Dünden Bugüne Türkiye’de Nükleer Enerji

TEK, MÜHENDİS’le yakın işbirliği içinde çalışarak tecrübe kazandıkça, işlerin ilgili 
bölümünü bizzat yapmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, sözleşmenin ilgili maddesinde “ 
TEK her SAFHA içinde yalnızca ihtiyaç duyduğu konularda MÜHENDİS’ten hizmet talep 
etmek ve SAFHA’nın içinde kalan diğer hizmetleri kendi elemanlarına veya üçüncü 
şahıslara yaptırmak hakkına sahiptir” şartı yer almıştır.

Birinci safha içinde ele alınan hazırlık çalışmaları ve ön proje kapsamı aşağıda 
verilmektedir:

-   İhale şartnamelerinin hazırlanmasına rehber olacak şekilde, santralın genel yerleşme 
planını, projenin ana hatlarını, sistemin, yapıların ve ana ekipmanın görevlerini belirten 
resimlerin ve izahatın hazırlanması,

-  Soğutma suyu ve tatlı su temini imkanlarının gözden geçirilmesi, kesin proje için 
gerekli esasların belirlenmesi,

-  Kesin projeler için gerekli olan sondaj, sismik, jeofizik ve jeolojik etütlerin 
değerlendirilmesi,

-  Malzeme ve teçhizatın, ağır parçaların deniz ve karayoluyla nakil olanaklarının 
gözden geçirilmesi ve gerekli liman, iskele, vinç, karayolu bağlantısı ve diğer transport 
tesislerinin ön projelerinin hazırlanması,

-  Nükleer santralın lisans işlemleri, inşası ve işletmesi için gerekli emniyet ve 
projelendirme esasları, radyoaktif artıkların, taze ve kullanılmış nükleer yakıtın nakli ve 
depolanması ile ilgili esaslar ve kuralların hazırlanması,

-  Kesin projeye rehber olacak şekilde ana yapıların, reaktör binası ve emniyet zarfı, 
baca, turbo-jeneratör ve diğer yardımcı tesis binalarıyla, nükleer buhar üreticisi, turbo-
jeneratör gurubu ve diğer mekanik ve elektrikli malzeme ve teçhizatla ilgili resim, hesap, 
ön proje ve açıklamaların, boru donanımı, kontrol, koruma ve ölçüye ait teçhizat ve 
cihazlar için gerekli bağlantı şemalarının ve tek kutuplu elektrik şemasının hazırlanması,

-  Santralın yeterli derecede ayrıntılı keşif cetvelleri hazırlanacaktır. Bu keşif cetvellerinde, 
özellikle, dövizle temini gerekli kalemlerin miktarları ve  iç para ihtiyacı ayrı ayrı yer alacaktır,

- Mümkün ve uygulanabilir yerli imalat ve hizmetlerin kapsamı belirlenecek ve gerekirse 
yerli imalatçı ve hizmet müesseseleri ziyaret edilecektir,

- Türkiye’den temin edilmesi mümkün olmamakla beraber, lisans sözleşmeleri yapmak 
suretiyle santralın hangi bölümlerinin Türkiye’de imal edilebileceği araştırılacak ve varsa 
bunlara ait ayrı bir liste düzenlenecektir.

Teklif isteme ve değerlendirme kapsamı:

-  Santralın 380 kV terminali çıkışına  kadar olan her türlü tesisatına ait planlar, 
şartnameler, analizler ve dokümanlar kapalı tekliflerin alınması ve sözleşme yapılması için 
yeterli ayrıntıda hazırlanacaktır,

-   Teklif şartnameleri, genel şartları, ticari şartları, teknik şartnameleri ve satın 
alınacak malzeme ve teçhizatın kapsamını gösterecek resimler ve sözleşme dokümanlarını 
içerecektir,
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-  Nükleer yakıt temini, nakli ve arıtılması araştırılacak ve benimsenen prensipler 
uyarınca tekliflerin alınmasını sağlamak amacıyla bir yakıt çevrimi programı ve şartnameler 
hazırlanacaktır,

-   Alınan teklifler, MÜHENDİS’in teknik yardımı ile, TEK tarafından değerlendirilecektir,

-  Kesin proje, satın alma, inşaat, montaj ve ticari işletmeye geçiş aşamalarına ait 
ayrıntılı bir CPM (Critical path method) programı hazırlanacaktır,

-   TEK elemanlarıyla işbirliği içinde “Ön güvenlik raporu” hazırlanacaktır.

MÜHENDİS tarafından öncelikle basınçlı su (PWR), kaynar su (BWR) ve ağır su (PHWR) 
tipi santrallar için her biri ikişer ciltten oluşan “ön proje raporları” ve 3 tip için müşterek 
olmak üzere 1 ekonomik değerlendirme raporu hazırlanarak Temmuz 1976 da teslim 
edilmiştir. Bunu takiben, toplam 6 ciltten oluşan ihale şartnameleri hazırlanarak Aralık 
1976 da teslim edilmişlerdir. Bunlar:

-   1. cilt : İdari ve ticari şartname,

-   2. cilt : Genel teknik şartname,

-   3.1 cilt : BWR nükleer paketi için teknik şartname,

-   3.2 cilt : PWR nükleer paketi için teknik şartname,

-   3.3 cilt : PHWR nükleer paketi için teknik şartname,

-   4 cilt : Türbin paketi için teknik şartname

Bir firma nükleer ve türbin paketleri için bir arada teklif verecek olsa da, ayrı  ayrı fiyat 
verecektir.

İnşaat işlerinde önemli ölçüde yerli katkı sağlanabileceği dikkate alınarak, inşaat 
ve diğer alt yapı ihalelerinin nükleer ve türbin ihaleleri yapılıp başarılı teklif sahipleri 
belirlendikten sonra yapılması tercih edilmiştir. 

Yakıt hammaddesi ve yakıt çevrimiyle ilgili adımlar reaktör tipine göre farklı olacağından, 
uzun süreli yakıt temin ihalelerinin de ayrıca yapılması tercih edilmiş ve ilgili şartname 
daha ileri bir tarihte (Mayıs 1977) teslim edilmiştir.

İhale şartnamelerinin hazırlanmasını takiben MÜHENDİS 1. SAFHA kapsamındaki diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmiştir.

2.2.10   Nükleer Santral İhalesi

1977 yılı başında her 3 reaktör tipine (PWR;BWR;PHWR) açık olacak şekilde ihaleye 
çıkılmıştır. 

İhaleye 2 Ağustos 1977 de yalnızca iki firma teklif vermiştir: Basınçlı su tipi (PWR) için 
Westinghouse ve kaynar su tipi (BWR) için Asea Atom-Stal Laval (İsveç). Diğer firmalar 
işlerinin yoğunluğunu ileri sürerek teşekkür etmişlerdir. Gerçekten de, 1973 petrol 
krizinden sonra pek çok ülkede verilen çok sayıda nükleer santral siparişleri firmaların iş 
yoğunluğu altında zorlanmalarına ve seçici olmalarına yol açmıştır.

 Tam da teklifleri değerlendirme işlemleri başlamıştı ki, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakalığı’ndan hiç bilgimiz olmayan bir talimat geldi. Politik çerçevede Rusya ile yapılan 
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görüşmelerde, Rusya’ nın da Türkiye’de bir nükleer santral kurabileceği hususunda 
mutabakata varılmıştı ve gelecek delegelerle konuyu ele almamız isteniyordu. Rus 
delegasyonuyla yapılan görüşmelerde, konunun hazırlıksız olarak ortaya atılan bir fikirden 
öteye gitmediği anlaşıldı. O sırada hükümet istifa etti ve konu kapandı.

Bu haber, aylarca çalışarak teklif hazırlayan iki firmayı çok rahatsız etti. Uzunca bir süre 
temas kurmakta sorun yaşandı. 1978 yılı ortalarında Westinghouse, dış ödemeler için kredi 
temin edemediğini bildirerek ihaleden çekildi. Asea Atom-Stal Laval (AASL) görüşmelere 
devam etti. 

İsveç’te iktidara gelen nükleer santrallara karşı olan başbakanın kurulmakta olan 
2 nükleer santralla ilgili çalışmaları durdurması üzerine, AASL işyerlerindeki kadroları 
koruyabilmek amacıyla Türkiye projesinin gerçekleşmesi için çaba harcıyordu. Sonuçta, 
AASL 28 Eylül 1979 tarihinde taraflarca mutabakata varılan çerçevede İsveç kapsamında 
ödenmesi gereken dış para tutarının % 85 i için kredi temin edebileceğini, niyet mektubu 
verildikten sonra da, kredinin 10.000 $ lık bölümünü ödemek kaydıyla, derhal çalışmaları 
başlatabileceğini bildirdi.

Durum TEK ve ilgili devlet kuruluşlarıyla defalarca görüşülmesine rağmen sonuç 
alınamadı. Kredi kapsamının % 100 e çıkarılması, nükleer yakıt ve kısmen yurtdışı firmalarca 
yapılacak inşaat işleri için de kredi temin edilmesi gibi gerekçelerle, içinde bulunulan 
ekonomik dar boğaz da ileri sürülerek teklif reddedildi.

TEK ilişkileri ayakta tutabilmek amacıyla, 2 Ocak 1980 tarihli bir mektupla, teknik ve 
finansman konularında bazı iyileştirmeler sağlamak kaydıyla bir “Ön Mutabakat  Protokolu” 
yapmak suretiyle niyet mektubu verebileceğini, böylece ana sözleşme yapılana kadar, 
inşaat lisansının alınması için AEK’ya sunulması gereken “Ön güvenlik analizi raporu” 
nun hazırlanması ve inşaat projeleri, yerleşim planları gibi dar boğaz oluşturan işlerin 
başlatılmasının mümkün olabileceğini bildirdi. Bunun üzerine, AASL de bazı iyileştirmeler 
yaparak Eylül 1980 sonuna kadar niyet mektubunun verilmesi ve işlerin başlatılması için 
yoğun bir çaba içine girdi.

-  AASL, TEK ve MÜHENDİS’in elemanları bir araya gelerek ihale şartnameleri ile 
verilen teklifte belirtilen hususları madde madde ele almışlar ve varsa, uyumsuzluklar ve 
eksiklikleri gidererek sözleşme metinleri üzerinde mutabakat sağlamışlardır.

-  AASL kredi üst limitini yükseltmek için ilgili İsveç makamlarıyla temasa geçmiştir.

-  Nükleer yakıt temininde, yakıt teslim ve ödeme tarihleri ileri bir tarihe alınarak veya 
ilgili ülkeden (COGEMA, Fransa)  kredi sağlanarak çözüm yolu araştırılacaktır.

-  Ana inşaat işlerini yapmak üzere Spie Batignolles (Fransa) firmasıyla temasa geçilmiş ve 
olumlu cevap alınmıştır. Fransada kurulan 36 adet nükleer santralın inşaat işlerini üstlenmiş 
olan Spie Batignolles Türkiyede’de İzmir limanı ve Keban barajı inşaatlarını yapmaktadır ve 
Türk firmalarıyla işbirliği yaparak tecrübe kazanmalarını sağlamak, dış ödeme kapsamını 
azaltmak ve finansman temininde yardımcı olmak avantajlarına sahiptir.

-   TEK ve AASL niyet mektubu ve Ön Mutabakat Protokolu (ÖMP) üzerinde bir ön 
çalışma yapmışlardır. ÖMP, niyet mektubunun verilmesinden nihai sözleşmenin imzalanıp 
onaylanmasına kadar geçecek yaklaşık 1 yıllık süreyi kapsayacak ve tarafların mutabakatı 
ile uzatılabilecektir.
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Eylül 1980 başında İsveç’ten gelen kalabalık bir ekiple son görüşmeler yapılıyordu. Ne 
yazıktır ki, 12 Eylül gecesi AASL mensupları İsveç sefareti tarafından uyarılarak, acele 
Türkiye’yi terk etmeleri sağlanmıştı.

Yaklaşık iki ay sonra, ilişkileri tekrar canlandırmak amacıyla, ekonomik işlerden sorumlu 
devlet bakanı, TEK genel müdürü ve nükleer enerji dairesi başkanı ile görüşmeler yapmak 
üzere AASL yönetim kurulu başkanı Paris’e davet edilmiş, fakat bir hastalık bahane 
edilerek gelmemiştir. Yaklaşık 1 ay sonra da AASL sağlanan kredi için İsveç yönetimince 
verilen devlet garantisinin süresinin dolduğu ve tekrar  uzatılamadığı gerekçesiyle teklifini 
geri çekmiştir.

Tüm olumsuz şartlara rağmen, ele geçirilen ve son imzalar aşamasına gelen bir fırsat, 
politik ve ekonomik sorunlar ve devlet yöneticilerinin karar oluşturulamayan tavırları 
nedeniyle değerlendirilememiştir.

2.2.11. TAEK Kanunu,  Türkatom,  Nelsak

Asea Atom teklifinin iptal edilmesinden sonra yapılan temaslar politik nedenlerle bu 
aşamada yeni bir ihalenin sonuç vermeyeceğini göstermiştir. Bu nedenle, başlangıçta 
çalışmalar aşağıda belirtilen konularda yoğunlaşmıştır:

a-)  Akkuyu ve Sinop’ta yapılan ayrıntılı deprem ve diğer araştırmalara devam edilmesi:

1983 yılına kadar ön güvenlik raporu ve tasarım esaslarının belirlenmesi için gereken 
ayrıntılı yer etütleri tamamlanmıştır. Hazırlanan raporlar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından oluşturulan bir uzmanlar 
gurubunca değerlendirilmiş ve Akkuyu çevresinde mikro sismik ve meteorolojik  ölçümlere 
devam edilmesi, Silifke yakınlarındaki bir fayın aktiflik derecesinin incelenmesi ve 
kazılar sırasında yapılacak bazı zemin etütleri dışında yeterli bulunmuştur. Ölçümler ve 
araştırmaların sonuçları derlenerek ihaleye hazır hale getirilmişlerdir (Tablo 36).

b) Akkuyu’da yol bağlantıları, saha düzenlenmesi, dalgakıran çalışmalarına devam 
edilmesi:

1980-81 yıllarına kadar Akkuyu’nun 4 km bağlantı yolu, şantiye binaları ve altyapıları, 
atölye ve depolar, 15 lojman binası, içme suyu, elektrik ve telefon bağlantıları, meteoroloji 
istasyonu ve çevre çiti tamamlanmıştı. Şantiyede yaklaşık 50 kişilik bir ekip çalışmaktaydı. 
1983 yılında liman tesisleri, dalgakıran, saha düzenlenmesi ve kazı işleri başlatılmıştır.

c)  Ön Güvenlik Analizi Raporuna (PSAR) esas oluşturacak şekilde ihale şartnamelerinin 
revizyonu 

d) İhtiyaç duyulan kanun ve idari yapılanmaların oluşturulmaları:  Bu amaçla:
-  Atom Enerjisi Komisyonu Kanunu’nun revizyonu,
- Nükleer santralın kuruluşuna paralel olarak, teknoloji transferi, yakıt çevrimi ve 

kullanılmış yakıtların depolanmasını da içerecek şekilde entegral bir yapılanma: Türkatom 
Kanunu
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O tarihlerde hükümette devlet bakanı olarak enerji, nükleer ve diğer bilimsel konulardaki 
koordinasyonu  yapmakla görevlendirilen, uzun süre İTÜ de hocalık yapmış, Tübitak’ın 
kuruluşunda  önemli katkıları olan Prof. Dr. Nimet Özdaş’ın yönettiği AEK, TEK ve diğer 
ilgili kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından “Atom enerjisi ile ilgili 
kuruluşların düzenlenmesi” başlıklı bir doküman hazırlanmıştır [80] Ek.1. Giriş bölümünde 
belirtildiği gibi, “ülkemizde nükleer enerjiyle ilgili çalışmalar, çok uzun süreden beri 
devam etmekteyse de, istenilen düzeye gelemediği ve gerekli atılımların yapılamadığı” 
vurgulanmaktadır [80]. Bunun, kuruluşlar arasındaki ilişkilerin kopukluğundan, üst düzeyde 
ana politikaları saptayacak kuruluşların olmamasından kaynaklandığı” ifade edilmektedir. 
”Yönetim ve çalışmalara işlerlik kazandırabilmek için, en üst düzeyden başlayarak 
kuruluşlar arasındaki ilişkilerin açık olarak tanımlanması, kuruluşların sürekliliği, eleman 
temini, eğitim ve kullanımındaki yeterliliği, yatırım kararlarının alınabilmesi ve hızla 
yürütülebilmesi için gerekli statülerin saptanması” önerilmektedir.

Tablo 36
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Söz konusu raporda önerilen genel düzenleme Şekil 30'da şematik olarak gösterilmiştir. 
Ülkenin tüm nükleer enerji uygulamalarını en üst düzeyde saptayan ve koordine eden, 
Atom Enerjisi Kurumu, Tübitak, Çevre Müsteşarlığı gibi kuruluşları tek bir çatı altında 
toplayan, bilimsel yapılı bir Yüksek Atom Enerjisi Konseyi’nin oluşturulması ve bir 
Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı’na bağlanması önerilmektedir. Konseyin yetki ve 
görevleri aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

Şe
ki

l 3
0
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-  Atom enerjisiyle ilgili genel politikaları saptamak,

-  İlgili kuruluşlarca, genel politika çerçevesinde yürütülen çalışmaları denetlemek ve 
gerekli durumlarda politikayı  revize etmek,

- Gerekli hallerde, devletin diğer kademelerinde alınması gereken önlemleri belirlemek 
ve yürütülmesini sağlamak,

 Konseyin nasıl ve kimlerin iştirakiyle oluşturulacağı, nasıl karar alacağı, ilgili kuruluşların 
yapılandırılmaları, yetkileri, görevleri gibi hususlarda çok ayrıntılı olarak önerilere yer 
verilmektedir.

Benzer bir şekilde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olarak, ülkenin genel enerji 
tüketim tahminlerini ve üretim programlarını, kaynak envanterlerini, öngörülen aramaları, 
kaynakların tüketici sektörlere dağılımını, ikincil enerji üretimlerini v.s. görüşmek ve karara 
bağlamak, genel politikaları saptamak, ilgili kuruluşların çalışmalarını koordine etmek, ülkenin 
uzun vadeli bir enerji ve kaynak programını oluşturmak ve bu programların yürütülmesi için 
devletin diğer kademeleri ile yapılması gereken girişimleri  belirlemek üzere bir Genel Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Konseyi kurulması önerilmektedir Şekil 30 [80].

 1970 yıllarına kadar Türkiye’de yerli enerji kaynakları tüketimin yaklaşık 2/3 ünü 
karşılamıştır. 1970 yılından sonra tüketim hızla artarken üretim oldukça sınırlı kalmış 
ve 1980 yılında enerji tüketiminin yaklaşık yarısının ithal edilen petrol, taşkömürü 
gibi kaynaklarla karşılanması gerekmiştir. 1990 yıllarından  sonra enerji gereksiniminin 
karşılanması son derece güçleşecektir. Bu nedenle:

- Enerji tasarrufu,

- Yurt içi enerji kaynakları üretiminin artırılması,

- Birincil enerji kaynakları  aramalarının hızlandırılması,

- Yeni enerji kaynaklarının kullanımı (nükleer, güneş, rüzgar, jeotermal, biyogaz),

- Enerji kaynaklarının tüketim sektörlerine göre dağılımının optimizasyonu gibi 
hususlarda çok geç olmadan gerekli önlemlerin alınabilmesi için Genel Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Konseyinin kurulması çok yararlı olacaktır.

Önerilen düzenlemeler çerçevesinde hukuki altyapıyı oluşturmak amacıyla, ilgili 
kuruluşların iştirakiyle: 

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Şekil 31  [81], Ek.2

- Türkatom Kanunu taslakları üzerinde çalışmalar başlatılmıştır Şekil 32  [82], Ek.3.

Yoğun çalışmalar sonucunda, yürürlükte olan 6821 sayılı kanundaki eksiklikler giderilerek, 
görev ve yetkiler daha düzenli bir sistem içerisinde sıralanarak hazırlanan 9.7.1982 tarih ve 
2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 13 Temmuz 1982 tarihli resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2690 sayılı kanunla, evvelce Atom Enerjisi Komisyonu 
olarak tanımlanan kuruluşun adı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) olarak değiştirilmiştir.
Esas itibarıyla benzer olmakla beraber, yeni kanunda TAEK doğruca Başbakan’a bağlı, 
kamu tüzel kişiliği haiz, özerk bir kuruluş olarak tanımlanmıştır. Ayrıntılarda, özellikle 
nükleer tesislerin ve malzemelerin lisanslanması ve denetlenmesi açılarından kurumun 
bağımsızlığı, tarafsızlığı ve alınan kararların bağlayıcılığı vurgulanmıştır
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Yüksek Atom Enerjisi Konseyi ve Genel Enerji ve Tabii Kaynaklar Konseyi’nin öngördüğü 
genel politikalar çerçevesinde Türkiye’de nükleer santralar, yakıt çevrimine ait tesisler, 
kullanılmış yakıt ve radyoaktif artıkların depolanması için planlama, etüt, proje, inşaat, 
imalat ve işletmesiyle ilgili her türlü işleri yürütmekle görevlendirilen, özel kanunla Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili bir iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkatom A.O. nun 
kurulması önerilmektedir Şekil 32, [82].
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Türkatom kuruluşunun gerekçeleri şu şekilde özetlenmiştir:

-  Büyük güncel sorunlarla uğraşmak zorunda kalan TEK’in Nükleer Enerji Dairesi ve 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün (MTA) Radyoaktif Mineraller Dairesi ve diğer ilgili 
bölümleri çerçevesinde nükleer konulara ilişkin çalışmalar, kadro temini, eğitimi v.s. geri 
planda kalmaktadır. Nükleer yakıt çevrimiyle ilgili tesisler konusunda Etibank tarafından 
hemen hiçbir çalışma yapılmamaktadır. Bu dağınık çalışmaları esas görevi nükleer tesisler 
kurmak olan bir tek kuruluşta toplamak yerinde olacaktır.

-   Yeni teknolojilerin transferine dayanan, dış ülkelerle, Uluslararası kuruluşlarla çok 
sıkı bir ilişki içinde çalışılması gereken bir alanda kadro kuruluşu, eğitimi, deneyimlerin 
tek bir kuruluşta birikmesi daha kolay olacaktır.

-    Nükleer yakıt hammaddesi aramaları ve üretimi nükleer santralların işletme güvenliği 
açısından  büyük bir önem taşımaktadır. Bu yöndeki çalışmaların hızlandırılabilmesi 
nükleer santralların kurulmasında önemli bir rol oynayacaktır.   

-  Nükleer yakıt çevrimi birbirini tamamlayan çeşitli adımlardan oluşmaktadır. Bu adımların 
değişik kuruluşlarca yapılması koordinasyon güçlüklerine ve kopukluklara yol açacaktır.

Türkatom Kanunu taslağı da ayrıntılı olarak tartışılmış ve son duruma getirilmiş; fakat, 
politik nedenlerle uzunca bir süre bekletilmiştir. Ne yazıktır ki, 3 Kasım 1983 seçimlerinden 
2 gün önce, Keban hidroelektrik santralı ünitelerinden birinin açılışında, Cumhurbaşkanı 
her biri değişik tipte 3 nükleer santralın kuruluşuna başlanmasının  karara bağlandığını ve 
çalışmaları tek elden yürütmek üzere Nükleer Elektrik Santraları Kurumu (NELSAK) adında 
yeni bir iktisadi devlet kuruluş kararnamesinin imzalandığını duyurmuştur.

Yeni hükümetin göreve başlamasından sonra, NELSAK’ın hayata geçirilmesi için harcanan 
tüm çabalar sonuç vermemiş, NELSAK ölü doğmuş ve nükleer santral çalışmalarının TEK’e 
bağlı Nükleer Santrallar Proje ve Tesis Dairesi tarafından yürütülmrsine devam edilmiştir. 

2.2.6 bölümünde açıklandığı gibi, Bakanlar Kurulu’nun 5.12.1974 tarih ve 7/9141 sayılı 
kararıyla yürürlüğe giren Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük esas alınarak 
AEK tarafından Akkuyu yer lisansı verilmişti. Söz konusu tüzük, 13 Temmuz 1982 tarihli 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 90 sayılı kanun uyarınca, AEK tarafından 
revize edilerek, Bakanlar Kurulunun 18.11.1983 kararıyla yürürlüğe konulmuştur [83], Ek.4.

2.2.12  Yeniden Nükleer Santral İhalesi

12 Kasım 1980 den sonra Asea-Atom’un teklifini geri çekmesi ve ilk nükleer santralın 
devreye girişinin 1990 yıllarına kalması nedeniyle, daha önce yapılmış olan enerji 
planlamaları geçersiz hale gelmiştir [77]. 

Değişen şartlara göre yeniden hesaplanan nükleer, linyit, fuel oil ve hidrolik santralların 
yatırım ve birim üretim maliyetleri Tablo 37'de gösterilmektedir [84]  Nükleer santrallar 
için ünite güçleri açısından 5 alternatif ( 400 MWe, 2x400 MWe, 660 MWe, 1000 MWe 
ve 1300 MWe), linyit ve fuel-oil santraları için de yıllık yakıt fiyat artışları açısından 3 
alternatif (% 20, 25, 30) mukayese edilmiştir. Beklendiği gibi, nükleer santralların ilk 
yatırım maliyetleri 1000 MWe ve altındaki ünite güçlerinde daha yüksektir. Öte yandan, 
nükleer santralların yakıt masrafları fosil yakıtlı santralarla kıyasla çok daha düşüktür.
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Özetle: Hidroelektrik santralların birim üretim maliyetleri hepsinden daha düşüktür 
ve yerli kaynakların kullanılması bakımından da öncelikle değerlendirilmeleri gereklidir. 
1000 MWe ve daha yüksek güçlerde nükleer santralların birim üretim maliyetleri daha 
düşüktür. Yakıt maliyetleri çok yüksek olduğu için fuel-oil santrallarının birim üretim 
maliyetleri hepsinden yüksektir; yakıt temini ithalata bağımlı olduğu için, zorunlu 
kalmadıkça kurulmamalıdır.

1970-1982 dönemindeki elektrik üretim ve tüketimleri, dış alımla karşılanan bölümü ve 
buna rağmen tüketimin tamamı karşılanamadığı için yapılmak zorunda kalınan kısıntı ve 
kesintiler Tablo 38'de gösterilmiştir [84). 1978 – 1982 yılları arasında yaşanılan ekonomik 
ve politik sorunlar nedeniyle enerji üretim ve tüketim artış oranlarındaki düşüşler dikkati 
çekmektedir. 1970 –1981 yılları arasında gerçekleşen değerler esas alınarak yapılan elektrik 
enerjisi tüketim tahminleri Tablo 39'da gösterilmiştir. 2000 yılındaki talep 182 Twh (milyar 
kwh) olarak tahmin edilmiştir.

 

Bilindiği gibi, Türkiye’de elektrik üretiminde kullanılabilecek hidrolik potansiyel 100-
110 Twh (milyar kwh), linyit potansiyeli ise 70 Twh dolaylarındadır. 2000 yıllarına kadar 
bilinen linyit kaynaklarının hemen hepsi, hidroelektrik kaynakların da yaklaşık % 80 i 
değerlendirilmiş olacaktır.

Tablo 38
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Bu durumda, ithal fuel-oil veya doğal gaz kaynaklarına mahkum olmamak için, 2000 
yıllarına doğru ve ondan sonra nükleer santralların elektrik üretiminde önemli bir pay alması 
gerektiği sonucuna varılmaktadır. Yapılan yeni elektrik üretim planlamalarına göre 1992, 1997 
ve 1999 yıllarında 1000 MWe gücünde 3 nükleer santralın devreye gireceği öngörülmektedir.

Tablo 39
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Yeniden istenecek tekliflere esas oluşturmak amacıyla revize edilen ihale şartnameleri 
8 cilt olarak derlenmiştir. Şöyle ki:

- Cilt 1:  İdari ve ticari şartlar,

- Cilt 2:  İş kapsamı,

- Cilt 3:  Kuruluş yeriyle ilgili bilgiler,

- Cilt 4:  Tasarım ve lisanslama,

- Cilt 5:  QA/QC, testler, kabul işlemleri ve dokümanlar,

- Cilt 6:  Teknik şartnameler,

- Cilt 7:  İnşaat ve montaj,

- Cilt 8:  Yakıt temini.

1983 yılı sonbaharında 7 firmadan alınan ön teklifler esas alınarak, hükümetçe alınan 
karar uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 2 Kasım 1983 tarihinde:

- AECL (Kanada) firmasına Akkuyu’da 635 MWe gücünde (Sonradan 665 MWe’a 
çıkarılmıştır), 1 ünite,

-   KWU  (F.Almanya) firmasına Akkuyu’da 990 MWe gücünde  1 ünite,

-   GE  (U.S.A) firmasına Sinop’ta 1185 MWe gücünde  1 veya 2 ünite kurmak üzere niyet 
mektupları verilmiştir. 

Söz konusu mektuplarda, diğer bazı hususların yanı sıra:

-  Teknik, idari ve ticari hususlarda sözleşme esaslarını belirlemek üzere görüşmelere 
başlanması,

-  Gerekli dış finansmanın tanınmış banka ve kuruluşlarca temini ve taraflarca kabul 
edilebilir şartlara bağlanarak kesinleştirilmesi,

- İlgili hükümetlerden gerekli onayların alınması ve Türkiye’deki lisanslama esaslarının 
yerine getirilmesi,  

-  30 Nisan tarihine kadar taraflarca kabul edilebilecek bir sözleşmenin  imzaya 
hazır hale getirilememesi durumunda, sürenin uzatılması kararlaştırılmadığı takdirde, 
Türk hükümetinin kararıyla görüşmelere hiçbir yükümlülük getirmemek kaydıyla son 
verilebileceği bildirilmiştir. 

Yukarıdaki gelişmelere dayanarak 21 Kasın 1983 tarihinden itibaren TEK tarafından söz 
konusu firmalarla, niyet mektuplarında gösterilen hedefler yönünde, sözleşme görüşmeleri 
başlatılmıştır. Firmalara, görüşmelere esas olmak üzere, TEK’çe hazırlanan şartnameler 
ve kuruluş yeriyle ilgili dokümanlar verilmiştir (Tablo 36). Aralık ayı içinde firmalardan 
gelen uzmanlar kuruluş yerlerini gezerek bilgi almışlar ve altyapılarla ilgili durumu 
incelemişlerdir.
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General Electrik firması uzmanlarının Sinop’ta yaptıkları incelemeler ve kuruluş yeriyle 
ilgili araştırmaları yürüten  ODTÜ, MTA ve EİE uzmanlarıyla ve IAEA kanalıyla Türkiye’ye 
davet edilen uzmanlarla yaptıkları görüşmeler sonunda, deprem yönünden denizdeki 
fayların ne ölçüde aktif oldukları ayrıntılı olarak araştırılmadan kuruluş yerinin kabul 
edilebilirliğinin kesin karara bağlanamayacağı anlaşılmıştır. Söz konusu araştırmaların 
denizin sakin olduğu yaz aylarında yapılması gerektiğinden, taraflar teknik, idari ve ticari 
konularda ayrıntılı görüşmelere araştırmaların sonuçları alındıktan sonra başlanmasının 
daha uygun olacağı hususunda mutabakata varmışlardır.Buna dayanarak, ETKB tarafından 
GE firmasına görüşmelerin 1 Eylül 1984 tarihine kadar durdurulduğu bildirilmiştir. 1 Eylül 
1984 ten sonra da görüşmelere başlanmamıştır.

AECL ve KWU ile yılbaşından itibaren teknik, idari ve ticari hususlarda sözleşme 
esaslarının belirlenmesi amacıyla sürekli olarak toplantılar yapılmıştır. AECL teklifini 
türbin-generatör ve konvansiyonel bölümler için NEİ Parsons Limited (İngiliz), inşaat ve 
montaj işleri içinse ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile bir konsorsiyum oluşturarak vermiştir. 
KWU ise konvansiyonel bölümler, inşaat ve montaj işleri için Heitkamp (Alman), Kutlutaş 
İnşaat ve Ticaret Sanayi A.Ş. ve Etmaş Elektrik Tesisat ve Mühendislik A.Ş. ile konsorsiyum 
oluşturarak vermiştir. 17 Nisan 1984 tarihinde ETKB firmalara  ayrıntıların belirlenebilmesi 
için görüşmelerin süresinin 30 Haziran 1984’e kadar uzatıldığını bildirmiştir. Bu süre bir 
defa daha 30 Ağustos 1984 tarihine kadar uzatılmıştır.

30 Ağustos 1984 tarihine kadar AECL ve KWU firmalarıyla yapılan görüşmelerde, 
anahtar teslimi bir ihale çerçevesinde, sözleşme şartları ve 14-15 ciltten oluşan sözleşme 
ekleri üzerinde anlaşma sağlanmış ve her iki firma da öngörülen değişiklikleri dikkate 
alarak, anahtar teslimi bazında santralın kurulmasını içerecek şekilde tekliflerini revize 
etmişlerdir (Tablo 40 ve Tablo 41). 
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Tablo 40
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Tablo 41

Finansman açısından KWU baştan itibaren tüm alt yüklenicilerin iş kapsamlarını 
belirleyerek  paylarına düşen finansman için ilgili kuruluşlardan taahhüt belgelerini almış 
ve ETKB’ya sunmuştu (Tablo 42). Bu belgeler, uluslar arası uygulamalar çerçevesinde, 
dış kredi harcamalarının % 85’ ini kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, KWU aşağıdaki ek 
finansmanları sağlamayı taahüt etmiştir:
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-  Eskalasyon ve inşaat süresindeki faizler dahil, dış kredi finansmanlarının % 15 avans 
ödemelerini iş bitimine ertelemek üzere firma avans kredisi: yaklaşık 450 miyon DM,

- Yakıt hammaddesi ve zenginleştirme bedeli: 170 milyon DM,

- İnşaat sırasındaki nakit ödemeler: 200 milyon USD. 
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Eylül 1984’te Sn. Başbakan’ın F. Almanya’yı ziyareti sırasında üst düzeyde kesin karar 
verilip anahtar teslimi bazında ihalenin sonuçlandırılması beklenirken “nükleer santralın 
KWU firması tarafından yapılması, 15 yıl süreyle işletilmesi ve tüm borçlar enerji satışlarıyla 
ödendikten sonra santralın TEK’e devredilmesi” (yap-işlet-devret) tarzında yaptığı öneri 
olaya yeni bir boyut getirmiştir.

21 ve 27 Eylül 1984 tarihlerinde ETKB tarafından gönderilen mektuplarla, firmalara 30 
Kasım 1984 tarihine kadar süre verilerek, görüşlerini bildirmeleri istenmiştir.

KWU, Heitkamp, Kutlutaş ve Etmaş firmalarınca oluşturulan konsorsiyum 15 Ekim 1984 
tarihli mektuplarıyla, nükleer santralın kuruluş ve işletilmesini KWU’nun % 25 hisseyle 
iştirak edeceği bir ortaklıkça TEK adına ve hesabına yürütmeyi önermiştir. KWU’ya 
gönderilen 8 Aralık 1984 tarihli mektupla, teklif edilen modelde yapılması istenecek 
değişikliklerin ay sonuna kadar kendilerine bildirileceği duyurulmuştur.

AECL, NEI-Parsons ve ENKA firmalarından oluşan konsorsiyum 30 Kasım 1984 tarihli 
mektubuyla, yapılan önerileri prensip itibarıyla kabul ettiğini bildirmiştir. 20-21 Aralık 
tarihlerinde Ankara’da yapılan toplantılarda, nükleer santralın böyle bir ortaklık tarafından 
kurulması ve işletilmesi için önerilen model hakkında bilgi verilerek, çalışmaların 
başlatılması için bir protokol taslağı sunulmuştur.

16 Ocak 1985 tarihinde KWU konsorsiyum adına revize edilmiş bir teklif (Tablo 43)
ve TEK adına ve hesabına santral kuruluş ve işletmesini üstlenecek,TEK’in % 40, KWU 
konsorsiyumu’nun % 60 hisse sahibi olacağı 80 milyon DM sermayeli TÜRKATOM adında 
bir şirketin ortaklık sözleşmesi taslağını sunmuştur. Önerilen organizasyon Şekil 33'de 
şematik olarak gösterilmiştir.

Tablo 43
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Sunulan revize teklif esas alınarak taraflar arasında bir ön anlaşma protokolü 
imzalanmıştır. Buna göre, taraflar öngörülen tarihlere kadar aşağıdaki sözleşmeleri 
imzalamayı taahhüt etmektedir:

- Şubat  85  : TÜRKATOM’un hissedarlar ve kuruluş sözleşmeleri,
- Mart   85  :  Nükleer santralın kuruluş ve yakıt sözleşmeleri,
- Mart   85  : TEK ve TÜRKATOM arasında yönetim anlaşması,
- Mart   85  : TEK ve TÜRKATOM arasında teknik işbirliği anlaşması,
- Nisan  85  : TEK ve finansörler arasında kredi sözleşmeleri.

Son maddede, imza tarihinden itibaren 4 ay içinde veya 15 Mart tarihine kadar santralın 
kuruluş ve yakıt sözleşmelerinin imzalanmaması halinde protokolün yürürlükten kalkacağı 
hükmü yer almıştır.

Yapılan görüşmelerde KWU Hermes kredi garantisinin Ocak 1985 sonuna kadar geçerli 
olduğunu, ayrıca, OECD’nin aldığı yeni bir kararla, bundan sonra eskalasyon ve kredi faizlerinin iş 
bitimine ertelenmesinin mümkün olamayacağını, acilen süre uzatımı sağlanamazsa, finansman 
temininin çok zorlaşacağını belirterek bir an önce karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Son teklife göre, fiyatlarda bir miktar indirim yapılmış (Tablo 43), inşaat ve montaj için 
yerel krediler 150 milyon US$’a çıkarılmış, dış finansmanlar için 500 milyon DM tutarında 
bir ek kredi sağlanması, ödemesiz sürelerin uzatılması ve geri ödeme taksit sayılarının 
artırılması gibi iyileştirmeler yapılmıştır.

Şubat ayı ortalarına kadar Türkatom sözleşmesi ve diğer hususlarda büyük ölçüde 
mutabakata varılmıştır. Tartışmalar, santralın işletmeye girmesinin gecikmesi, arıza veya 
diğer nedenlerle ön görülen yıllık 7000 saat işletme süresine erişilememesi  durumunda, 
kredi geri ödemelerindeki eksikliğin kim tarafından karşılanacağı üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Şekil 33
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KWU prim ödemelerini Türkatom’daki sermaye payından karşılamak suretiyle (300 milyon 
DM’a kadar) işletme arıza sigortası yapılmasını ve santralın 7000 saatin üstünde çalıştığı 
yıllarda elde edilecek primlerden mahsup edilmesini önermiştir. Üst düzey yöneticilerimizin 
kredi geri ödemelerinde eksik kalan tutarın tamamının KWU tarafından karşılanması 
hususunda ısrarcı olması üzerine görüşmeler kesilmiştir. Bunun üzerine, KWU 20 Şubat 
1985 tarihli mektubuyla tekliflerinin avantajlarını sıralayarak, eğer kısa bir süre içerisinde 
sözleşme imzalanmadığı takdirde Hermes garantisine tekrar işlerlik kazandırılamayacağını 
ve tüm finansman paketinin geçerliliğini kaybedeceğini belirtmiştir.

KWU ile başlatılmış olan görüşmelerin kesilmesi üzerine, 14 Şubat 1985 tarihinde KWU ile 
yapılana eşdeğer bir protokol imzalanarak AECL konsorsiyumu ile görüşmeler başlatılmıştır.

AECL tarafından önerilen organizasyon şeması Şekil 34'de gösterilmiştir. Prensip itibarıyla 
KWU’nun öngördüğü organizasyon şemasına benzemekle beraber (Şekil 33), kurulacak 
ortaklık (Joint Venture Utility: JVU) santral 15 yıl işletilerek AECL konsorsiyumunun 
(CANDUTÜRK) borçlarının tamamıyla ödenmesinden sonra TEK’e devredilene kadar 
santralın sahibi işletmeci kuruluş olacaktır. JVU, CANDUTÜRK ile kuruluş sözleşmesini 
yapacak, Türk devletinin garantisi altında, tüm kredileri kendi adına alacaktır. Oysa, KWU 
ile mutabakata varılan ortaklık (TÜRKATOM) bağımsız bir şirket olarak, TEK adına ve 
hesabına, santralın kuruluşu ve borçlar tamamıyla ödenene kadar 15 yıl işletilmesinden 
sorumlu olacak; fakat, TEK santralın sahibi olarak. KWU konsorsiyumu ile anahtar teslimi 
kuruluş sözleşmesini yapacak, dış ve iç krediler TEK adına alınacaktır. Bu bakımdan, tüm 
ön çalışmalar yapılmış olduğu için, TEK’in hemen KWU ile santralın kuruluş sözleşmesini 
yapıp, finansman sözleşmelerini onaylayarak işleri derhal başlatması mümkündür.

Şekil 34
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AECL konsorsiyumu ile Mart ve Nisan aylarında yapılan görüşmelerde, finansman 
dışında, büyük ölçüde uzlaşma sağlanmıştır. AECL bir devlet kuruluşu olduğunu ileri 
sürerek, üst düzeydeki yetkililerin onayını almadan finansman hakkında resmi, bağlayıcı 
bir belge sunamayacağını, bununla beraber, önemli bir neden olmadığı takdirde büyük 
olasılıkla kendilerince verilen taahhütlerin onaylanacağını ileri sürmüştür. Bu bağlamda, 
AECL konsorsiyumu, yetkili makamlarca onaylanması kaydıyla, aşağıdaki finansmanları 
sağlamayı taahhüt etmiştir:

- Eskalasyon, inşaat süresindeki faizler ve ilk yakıt yüklemesi dahil, dış harcamaların % 85 i,

- Dış paranın geri kalan % 15’inin ihraç kredisi garanti kuruluşları tarafından karşılanması,

- İç harcamalar için 100 milyon USD.

Ayrıca, kurulacak ortaklık sermayesinin 125 milyon USD olması ve % 60’ının CANDUTÜRK, 
%40’ının TEK tarafından karşılanması önerilmektedir.

AECL ile kesin bir sonuç alamayınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı KWU’ya 
5.4.1985 tarihli bir mektup göndererek, “müzakereler yoluyla tarafların fikir ayrılıklarının 
giderilebileceğine inanıldığını belirterek görüşmelerin tekrar başlatılmasını” önermiştir. 
KWU 3.5.1985 tarihli cevabıyla “Hermes garantisinin ve kredi paketinin geçerliliğini 
kaybetmesi nedeniyle bu safhada görüşmelere başlamanın yararlı olmayacağını, ileri bir 
tarihte ele alınmasının uygun olacağını” bildirmiştir.

KWU’nun görüşmelere devam etmeyi reddetmesi üzerine, AECL ile yapılan görüşmelere 
Temmuz 1985 sonuna kadar devam edilmiş ve bir ön anlaşma imzalanmıştır. Buna göre:

- Öngörülen şartların yerine getirilmesi halinde, uzlaşmaya varılan esaslar çerçevesinde 
nükleer santral projesi uygulamaya konulacaktır,

- Uygulamanın başlatılabilmesi için, ön mutabakata göre öngörülen sözleşmelerin yapılması, 
finansman sorunlarının çözümlenmesi ve ilgili devlet kuruluşlarınca onaylanmaları gereklidir,

- 30 Kasım 1985 tarihine kadar yukarıda belirtilen hususlar çözümlenemezse, taraflardan 
herhangi biri ön anlaşmayı sonlandırma yetkisine sahip olacaktır,

-  Yukarıda belirtilen hususlar çözümlenemediği takdirde, anlaşma 1 Şubat 1986 tarihinde 
kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır.

Kanada hükümetinin finansmanla ilgili onayı beklendiği için, 30 Kasım 1985 tarihine 
kadar sonuç alınamamasına rağmen AECL ile görüşmelere devam edilmiş, KWU nun 15 Kasım 
1985 de verdiği ünite gücünü 1066 MWe’a çıkaran, bazı teknik ve ticari avantajlar sağlayan 
teklifi dikkate alınmamış, 1 Şubat 1986 tarihine kadar da kesin sonuç alınamamasına 
rağmen üst düzey görüşmeler sürdürülmüştür.

 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen, tüm dünyayı şoke eden Chernobyl kazasından 
sonra, Mayıs 1986 da Kanada hükümetinin kararı Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı’na 
bildirilmiştir. Bazı önemli maddeler aşağıda verilmiştir:

-  Kanada 1,2 milyar Kanada doları kredi sağlayacaktır,

-  OECD mutabakatı çerçevesinde, kredi Kanada iş kapsamının % 85’ini ve buna ilaveten 
bu kapsamın % 5’i oranında yerli kısma katkı sağlayacaktır,
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-  Konsorsiyumun diğer üyelerinin de aynı şartlarda kredi sağlamaları beklenmektedir,

- Ortak şirkete (Joint Venture Utility:JVU) konulacak sermaye ile birlikte, yabancı 
finansman ihtiyacının karşılanabileceği belirtilmektedir,

- Yerli finansmanın Türkiye garantisi altında JVU tarafından temin edileceği 
belirtilmektedir,

- İnşaat sırasındaki faizlerin (Interest during construction:IDC) OECD mutabakatı çerçevesinde 
Türkiye tarafından ödenmesi öngörülmektedir, JVU bu hususta yardımcı olacaktır,

- Borçlanan JVU olacaktır ve JVU’nun yükümlülükleri Türkiye tarafından garanti 
edilecektir.

Sağlanan kredi dış harcamaların ancak % 60’ını karşılayabiliyordu. İç ödemelerin büyük 
bölümü Türkiye’ye bırakılıyordu. Bir yıldan fazla beklenen çözüm sonuçsuz kalmıştı.  

SONUÇ: Teknik bakımdan mükemmel hazırlanmış ve çok uzman bir kadro tarafından 
yürütülecek, Türkatom’a ödenecek yaklaşık 15 milyon USD sermaye payı dışında hiçbir 
harcama yapmadan santralın işletmeye alınmasını mümkün kılacak bir finansman temin 
edilmişken Türkiye’nin Bakanlık düzeyindeki üst düzey yöneticilerinin sudan sebeplerle 
hazır olan sözleşmeleri yürürlüğe koymamaları nedeniyle altın bir fırsat daha heba edilmiştir.

Türkiye’nin nükleer teknolojiyi transfer edebilmesi açısından da büyük bir fırsat 
kaçırılmıştır. Teknoloji transferinde verici taraf kadar, hatta daha önemli olan unsur 
bu teknolojiyi özümseyecek ve ileride kendi başına uygulayabilecek bir ekibin hazır 
bulunmasıdır. Nükleer teknoloji çok hassas ve hatasız bir uygulama gerektirdiği için, 
seyrederek, kopyalayarak veya taklit ederek transfer edilemez. Arjantin, Brezilya ve Güney 
Kore gibi ülkeler bu bakımdan çok iyi planlanmış adımlar atmışlar ve anahtar teslimi 
olarak ihale edilen birinci ünite kurulurken, kurucu firmayla ortak bir mühendislik yapısı 
oluşturarak tesis ve işletmeyi beraberce yürütmek suretiyle edinilen deneyimle,  ikinci ve 
takip eden ihalelerde yerli katkıyı adım adım artırabilmişlerdir [85] 17 yıllık yoğun bir eğitim 
ve uygulama sonucunda deneyim kazanmış bir ekiple TEK’in TÜRKATOM’la yapacağı bir 
“ Teknik İşbirliği Antlaşması” çerçevesinde tesis ve işletmeyi beraber yürütmek suretiyle 
öngörülen teknoloji transferi şansı da böylelikle yok edilmiştir.

Chernobyl kazasının tüm dünyada yarattığı olumsuz ortamda pek çok ülkede yeni 
siparişler iptal edilir, yürütülmekte olan pek çok proje askıya  alınırken Türkiye’de de 
nükleer alandaki çalışmalar durdurulmuş, bekleyişe geçilmiştir. 1987 yılı sonunda TEK 
yönetiminde yapılan bir değişiklik, 17 yıldan beri büyük olumsuzluklara rağmen ülkemizde 
ilk nükleer santralın kuruluşunu başlatabilmek için harcanan çabaların sonunu getirmiştir. 
Yeni genel müdür TEK’in çok hantal bir kuruluş haline geldiği, gereksiz yere pek çok 
daire kurulduğu gerekçesiyle yaklaşık 20 bağımsız dairenin daha küçük üniteler haline 
getirilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu bağlamda, 1 Ocak 1988 den itibaren Nükleer 
Proje ve Tesis Dairesinin termik santrallar dairesine bağlı bir “Proje Yöneticiliği” haline 
getirilmesi kararlaştırılmıştır. Böylelikle, Kasım 1983’te tüm nükleer aktiviteleri bağımsız 
tek bir çatı altında toplamak amacıyla çıkarılan, fakat yürürlüğe konulmayan NELSAK 
kararnamesi yok sayılmıştır.

Ne yazıktır ki, yapılan reorganizasyonun sonucunda 17 yıldan beri büyük emeklerle 
oluşturulan ve tecrübe kazanan bilgili ve dinamik bir ekip yok olmuştur. Emeklilik süresi 
dolanlar emekli olmuştur. Yurt dışında eğitim görmüş olanlar tekrar yurt dışına giderek bir 
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daha geri dönmemişlerdir. Dairenin yönetim kadrosunu oluşturan, daire başkan yardımcısı 
dahil, üst yöneticiler tanınmış bir bankanın uluslar arası finansman işleri için yeni kurulan 
“Proje Değerlendirme ve Finansman” dairesini oluşturmuşlardır. Geriye kalanların önemli bir 
bölümü TEK’in diğer bölümlerine dağıtılmışlardır. Türkiye, bugün bile böyle bir kadrodan 
yoksundur. İhale işlemleri için yabancı danışman kuruluşlar görevlendirilmektedir.

2.3  TÜRKİYE’DE  1988 – 2018 DÖNEMİ

2.3.1   Akkuyu Nükleer Santralı

1975-1982 yılları arasında ekonomik ve politik nedenlerle önemli bir enerji krizi 
yaşanmıştır. Hidroelektrik ve linyit santrallarının gecikmeleri, işletmedeki aksaklıklar 
gibi nedenlerle elektrik üretiminin tüketimi karşılayamaması dolayısıyla saatlerce süren 
kesintiler yapmak zorunda kalınıyordu [86]. Bu kısıtlamalardan kurtulabilmek için, dağıtım 
şebekeleri belediyelerden TEK’e devredilmiş, devam eden hidroelektrik ve linyit santral 
inşaatlarına hız verilmiştir. 1984 yılından sonra, finansman sorunlarını çözümleyebilmek 
amacıyla, özel sektörün para ve iş gücünden yararlanabilmek için “yap-işlet-devret” 
uygulamalarına ağırlık verilmiştir. Bu sefer de, 1990 yıllarına doğru aşırı bir üretim 
fazlalığıyla karşılaşılmıştır. 

Gerek üretim fazlalığının verdiği rehavet, gerek “yap-işlet-devret” uygulamalarıyla 
santral, şebeke kurma ve işletmede özel sektöre öncelik verilmesi nedeniyle TEK’in 
deneyimli kadrolarının pasif hale getirilmeleri (örneğin: Nükleer Santrallar Proje ve Tesis 
Dairesinin kapatılması), gerekse, daha önce deneyimi olmayan özel sektörün tesis kurma ve 
işletmede beklenen başarıyı gösterememesi nedeniyle 1995 yılına doğru tekrar bir enerji 
yetmezliğiyle karşılaşılmıştır. Şekil 35'ten görüleceği gibi 1990 yılından sonra kurulu güç 
artışlarındaki duraklama dikkati çekmektedir. 

1989-1990 yıllarında, bir Türk-Arjantin ortaklığı kurularak, nükleer teknolojiye girişi 
sağlamak ve bir ilk uygulama çerçevesinde deneyim kazanmak amacıyla, büyük bir yatırım 
gerektirmeyecek 25 MWe gücünde CAREM reaktörün tasarım ve inşası için yapılan ön 
çalışmalar TEK’e şirkete ortak olma izni verilmediği için sonuçsuz kalmıştır.

Aralık 1992 de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın Bakanlar Kurulu’na sunduğu bir 
raporda “Ülkenin başka enerji kaynakları oluşturmadığı takdirde 2010 yılında büyük bir 
enerji krizine düşeceğine, bunun için mutlaka nükleer enerjiden yararlanılması gerektiğine 
dikkat çekilmekteydi”. 2000 yılına kadar alınacak önlemlerle enerji darboğazını çözüme 
bağlamak, tesislerin gecikmelerine ve enerji yetersizliklerine yol açmamak için en az 10 
yıl öncesinden kurulacak ünitelerin karara bağlanmaları, uzun vadeli, iyi koordine edilmiş 
enerji üretim planları yapılması ve titizlikle uygulanması karara bağlanmıştı.

1993 yılı başında toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, nükleer enerjiden elektrik 
üretimini tüm öncelikli konular içinde 3. sıraya koymuş, bunun sonucunda Akkuyu Nükleer 
Santralı Projesi Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.’nin (TEAŞ) 1993 yılı yatırım programına alınmış 
ve tekrar Nükleer Santrallar Dairesi kurulmuştur.

1994 yılı başında nükleer santral ihale şartnamelerinin hazırlanması ve teklif değerlendirme 
çalışmalarında TEAŞ’a yardımcı olması amacıyla uluslar arası ihaleye çıkılmış ve ilk sırayı alan  
Güney Kore Kaeri firması ve Türkiye’de 1980-1986 yılları arasında Akkuyu alt yapılarının proje 
ve tesisinde görev yapmış olan GAMB Ltd. gurubu ile Şubat 1994 te sözleşme imzalanmıştır.
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17.12.1996 tarihinde anahtar teslimi bazında, % 100 kredi koşullu, 1 veya 2 ünite 1400 
MWe gücünde (Alternatif 1) ve isteğe bağlı olarak da 2800 MWe gücünde (Alternatif 2) 
nükleer santral için ihaleye çıkılmıştır. Kabul edilebilecek en düşük ünite gücü olarak 600 
MWe tanımlanmıştır. İhale kapsamı aşağıdaki gibidir:

- Anahtar teslimi esasına göre, nükleer ve türbin adaları, 20 yıllık kullanılmış yakıt 
depolama kapasitesinde yakıt depolama sistemi, soğutma suyu alış ve deşarj yapıları, 254 
kV ve 380 kV GIS’den (Gas insulated substation - Gaz izoleli şalt merkezi)  meydana gelen 
nükleer güç santralı,

- Gerekiyorsa ağır su da dahil olmak üzere, 2 yıllık garanti süresini kapsayan ilk yakıt 
yükleme ve yeniden yüklemelerini, ayrıca garanti müddeti sonrasında 5 yıllık yakıtın 
teminini (opsiyonel) içeren “nükleer yakıt temini”, 

- Düşük ve orta seviyeli minimum 10 yıllık radyoaktif atıkların depolanmasına yeterli 
santral sahasında bir tesis ve minimum 20 yıllık kullanılmış yakıtı depolayabilecek bir ıslak 
havuz. Gerekli görüldüğü takdirde kullanılmış yakıt depolama kapasitesi 40 yıla çıkarılacaktır.

-  2 yıllık garanti süresi için “işletme süpervizörlüğü”  ve bu müddetin bitiminden sonra 
2 yıl için işletme süpervizörlüğünün devam ettirilmesi (opsiyonel), 

-  2 yıllık garanti süresini ve sonrasındaki 3 yılı (opsiyonel) kapsayan yedek parçalar,

-  TEAŞ işletme personelinin yurtiçi ve yurtdışında eğitilmesi ve simülatör temini

- Kısmen bitirilmiş limanın tamamlanması, TEAŞ işletme  personeli için sosyal site 
inşa edilmesi, nükleer santral ve sosyal tesisler için 9 km mesafeden kullanma ve içme 
suyunun getirilmesi.

Şekil 35
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Tekliflerle birlikte firmaların 1. Alternatife göre % 100 finansman sağlayacağına dair “niyet 
mektubunu” veya eşdeğer bir belgeyi sunmaları istenmektedir. Teklif edilen krediler T.C. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın kabul ve onayına tabi olacaktır. Sözleşme 2. Alternatif 
için imzalanırsa, opsiyonel üniteler için kesin kredi şartlarını sözleşme imzalandıktan 
sonra 1,5 yıl içinde getirecek ve bu eskalasyon, opsiyonel kalemler ve öngörülmeyen 
harcamaları da içerecek tarzda tüm sözleşme bedelini kapsayacaktır.

İşveren olarak TEAŞ o tarihe kadar harcanmış olan yaklaşık 100 milyon USD’a ilaveten:

-  Tesis dönemi faizlerini,

- Gümrük vergi ve harçlarını, alınması gereken izinler için ortaya çıkacak diğer vergi 
ve giderleri,

- Akkuyu nükleer santralı ile enterkonnekte sistemi birbirine bağlayacak olan 380 / 
154 kV’luk yüksek gerilim hatlarının yapımını,

- Yüklenicinin yabancı ortaklarının Türkiye’de gerçekleştirecekleri hizmetlerin 
sonucunda ortaya çıkacak tüm vergi ve fonları  nakit olarak karşılayacaktır.

5.10.1997 tarihinde 3 konsorsiyumdan teklifler alınmıştır Tablo 44, [87]. Teklif değerlendirme 
çalışmalarında, KAERİ firmasının yanı sıra, TEAŞ’a danışmanlık yapmak üzere ayrıca İspanyol 
Empresarios Agrupados International S.A. firmasıyla da sözleşme imzalanmıştır.

 Tablo 44
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Alınan tekliflerin değerlendirilmeleri aşamasında birkaç kez hükümet değiştiyse de, hepsi 
nükleer santrala olumlu yaklaşmıştır. Öngörüldüğü şekilde 15 Ekim 1999 tarihine kadar sonucun 
açıklanamaması üzerine, başbakan Bülent Ecevit’in şahsen katıldığı, konuyla ilgili bakanlar, 
bürokratlar ve çağrılı bilim adamlarıyla beraber bir “nükleer enerji zirve toplantısı” düzenlendi. 
Toplantıda ihalenin 31 Aralık 1999 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırıldı [88]. İlgililer 
o tarihe kadar bir karar oluşturamadılar. 25 Temmuz 2000 tarihinde yapılan Bakanlar 
Kurulu toplantısına, konuyu görevi gereği incelemiş ve uzmanlar tarafından bilgilendirilmiş 
olmaları gereken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hastalığı nedeniyle, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu’nun (TAEK) bağlı olduğu Devlet Bakanı da Ankara dışında olduğu için katılamadılar. 
Sonuçta, nükleer konularda yeterli bilgi ve deneyimleri  olmayan bakanlar tarafından hatalı 
değerlendirilen 9 sayfalık TAEK raporuna refere edilerek alınan karar şu şekilde özetlendi:

- Nükleer enerji santraları yapımından vazgeçmemiz doğru olmaz; fakat, bunu bir 
süre ertelememiz ve yeni nesil nükleer santral teknolojisinin devreye girmesine de fırsat 
tanımamız uygun olur. Buna da kendi araştırmalarımızla katkıda bulunmamız gereklidir.

- Aynı zamanda, hidrolik ve doğalgaz enerji projelerimizin yapımını aksatmadan 
hızlandırmamız,  o arada  rüzgar ve güneş enerjilerini ivedilikle değerlendirmemiz de 
büyük önem taşımaktadır. 

- Akkuyu ile ilgili ihalenin iptalinin nükleer enerjiden vazgeçmek anlamına gelmediği, 
ekonomik istikrar programımızın hedeflerine ulaşması ile birlikte, nükleer santrallar 
konusunun tekrar gündeme geleceği de Bakanlar Kurulu toplantısında özellikle 
vurgulanmıştır. 

Böylece, Türkiye’nin 3 yıl emek verdiği 3. nükleer santral kurma çabası da  bu sefer 
uygulayıcı kuruluş TEAŞ’ın  ve ilgili bakanların ilgisizliği ve yetersizliği nedeniyle sonuçsuz 
kalmış oldu.

Daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi, 2005-2006 yıllarından sonra tüm dünyada 
nükleer santrallar lehine oluşan ortama paralel olarak Türkiye’de de tekrar nükleer santral 
kurulması yönünde bir yaklaşım dikkati çekmektedir.  Firmalarla ve ilgili kuruluşlarla 
yapılan görüşmeler sonucunda 9.11.2007 tarihinde “Nükleer Güç Santrallarının Kurulması 
ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin” 5710 sayılı kanun yayınlanmıştır [89] Ek 5.

5710 sayılı kanuna göre özel şirketler, istenirse diğer tüzel kişiler veya devlet kuruluşlarıyla 
ortaklık yaparak, nükleer santralı kurmak, işletmek, yakıt temini, kullanılmış yakıtların ve 
radyoaktif artıkların depolanması, taşınması, işlenmesi ve işletme sonlandığında santralın 
sökümü ve tahsis edilen arazinin iadesinden sorumlu olacaktır. Üretilen enerji, şirket veya 
konsorsiyumum Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)  ile yapacağı sözleşme 
çerçevesinde,  kısmen veya tamamen Bakanlık’ça çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak 
TETAŞ’a veya toptan ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere satılacaktır.

Santralı kuracak şirketin belirlenmesi için:

- “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
nükleer santral kurup işletecek şirketlerin karşılaması gereken ölçütleri bir ay içinde 
yayınlayacaktır.”

-  “Alınan tekliflerden gereken ölçütleri karşıladığı TAEK tarafından belirlenen şirketlerin 
teklifleri yarışmaya sokulur, bu ölçütleri karşılamayan şirketlerin teklifleri yarışma dışı 
bırakılır. Alınan teklifler TETAŞ tarafından bu kanun ve çıkarılacak yönetmelik hükümleri 
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çerçevesinde değerlendirildikten sonra en uygun teklif belirlenerek, ilgili şirketle 
sözleşme imzalanmasına izin almak üzere Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulur. TETAŞ 
tarafından gönderilen teklifin uygun görülmesi halinde, Bakanlar Kurulu’nca ilgili şirketle 
TETAŞ arasında sözleşme imzalanması hususunda izin verilir. EPDK tarafından, sözleşme 
imzalanması uygun görülen şirkete ilgili mevzuat çerçevesinde lisans verilir. EPDK 
tarafından lisans verilmesini müteakip, ilgili şirketle TETAŞ arasında, santralın işletmeye 
girmesinden itibaren onbeş yılı aşmayan enerji satışını düzenleyen sözleşme imzalanır” 
hükümleri yer almaktadır.

Geçici madde 1 de “TAEK nükleer faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini 
yerine getirecek yeni bir kurum kurulana kadar 9/7/1982 tarih ve 2690 sayılı Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu Kanunu gereğince bu görevine devam eder” ifadesi yer almaktadır. 
5.3 maddesinde “şirketin TAEK’nın yayınlayacağı ölçütler çerçevesinde yakıt temininden 
ve işletme döneminin sonunda devreden çıkarılması ve sökümünden sorumlu olduğu”, 
5.4 maddesine göre de , “atıkların  taşınması, depolanması, bertaraf edilmesi ve santralın 
işletmeden çıkarma masraflarının karşılanması amacıyla oluşturulacak fonlara ödeme 
yapacağı” belirtilmektedir.

5710 sayılı kanunda dikkati çeken husus, TAEK tarafından santralı kurup işletecek 
şirketlerin karşılaması gereken ölçütlerin belirlenmesi, değerlendirmesi ve yukarıdaki 
paragrafta belirtilen hususlar dışında santralla ilgili hiçbir ayrıntının yer almamasıdır. 
Geri kalan hükümler tümüyle elektrik alım ve satışından sorumlu olan TETAŞ ve EPDK 
ile ilgilidir. Adeta bir enerji satış sözleşmesinin kuralları belirlenmiştir. Santralın sahibi ve 
uygulamadan sorumlu kuruluş tanımlanmamıştır. Uygulamayla ilgili birkaç husus 2690 
sayılı kanuna göre asıl görevi özerk bir kuruluş olarak nükleer santralların yer seçimi, 
kuruluş ve işletilmesi sırasında nükleer güvenlikle ilgili hususları değerlendirmek, lisans 
vermek ve denetlemek olan TAEK ile ilişkilendirilmiştir.

5710 sayılı kanuna dayanarak TETAŞ 24 Mart 2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 
bir ihale ilanıyla “ Nominal gücü 4000 MWe olan, Akkuyu’da kurulacak nükleer santralı 
kurup işletecek ve TETAŞ’a elektrik enerjisi satacak şirketin belirlenmesi için yarışma 
usulü ihale yapılacağını ve tekliflerin en geç 24.09.2008 tarihine kadar verilmesini” 
istemiştir. İhaleye katılan firmalardan 5 tanesi teşekkür ederek geri çekilmişler, yalnızca 
Rus Atomstroy İnter Raous – Park Teknik (Ciner) konsorsiyumu teklif vermiş, export satış 
bedeli olarak ağırlıklı ortalama 20,79 ABD cent/kWh ve indirgenmiş birim fiyat olarak 21,16 
ABD cent/kWh fiyat belirlemiştir. Bu fiyatın çok yüksek bulunması üzerine, konsorsiyum 
fiyatını 15,3 – 13,4 ABD cent/kWh olarak revize etmiş; fakat, bu da yüksek bulunarak teklif 
reddedilmiştir.

Alınan teklifin bir sonuca bağlanamaması üzerine yapılan ikili görüşmelerle, devletlerarası  
bir anlaşma düzenlenerek, 4x1200 MWe gücündeki Akkuyu nükleer santralının Rusya 
devlet kuruluşu Rosatom’un Türkiye’de kuracağı bir şirket tarafından kurulması ve 
işletilmesine karar verilmiştir. 

Uluslar arası teamüllere uygun olarak öncelikle 6 Ağustos 2009 tarihinde Türkiye ve 
Rusya arasında ”Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması 
imzalanmıştır. Santralla ilgili devletlerarası sözleşme 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmış, 
15.7.2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir [90] Ek 6.
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Yaklaşık 40 yıldan beri, 50-100 teknik elemanın her seferinde 3’er yıl süren çabalarına 
rağmen, 3 defa karar makamındaki yöneticilerin son imzayı atmamaları nedeniyle sonuçsuz 
kalan onlarca ciltlik Türkiye’nin ilk nükleer santralını kurma sözleşmesi, ironik bir şekilde, 
en üst seviyede varılan politik bir mutabakatla 18 maddeden oluşan, adeta bir enerji satış 
sözleşmesi niteliğindeki devletlerarası bir sözleşmeyle karara bağlanmış ve imzalanmıştır.

Projenin özellikleri Tablo 45’te gösterilmektedir [91]
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Rusya devlet kuruluşu Rosatom başlangıçta hisselerin % 100’üne ve en az % 51’ine sahip 
olacak, T.C. kanunlarına ve düzenlemelerine göre kurulacak bir anonim şirket nükleer 
santralın sahibi, kurucusu ve işleticisi olacaktır (Proje Şirketi). Rus tarafı sözleşmenin imza 
tarihinden itibaren 3 ay içinde Proje Şirketi’nin kurulması için işlemleri başlatacaktır. 

Sözleşmenin ödemelerle ilgili bazı önemli maddeleri aşağıda özetlenmiştir;
- 10.1 maddesine göre: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) elektrik üretim 

lisansı almasından sonraki 30 gün içinde tüm reaktör üniteleri için “sabit miktarlı elektriğin 
satın alınması amacıyla” TETAŞ’ın Proje Şirketi ile enerji satış anlaşmasını (ESA)  yapması 
sağlanacktır.

- 10.2 maddesine göre: Proje Şirketi  ESA süresince nükleer santralın tüm üniteleri için 
aylık elektrik üretim miktarını birinci ünitenin  ticari işletmeye alınmasından en az bir yıl 
önce TETAŞ’a sunacaktır.

- 10.5 maddesine göre: TETAŞ Proje Şirketi’nden üretilmesi planlanan elektriğin 1.ve 2. 
üniteler için % 70’ine,  3.ve 4. üniteler için % 30’una tekabül eden sabit miktarını her bir 
güç ünitesinin ticari işletmeye alınmasından itibaren 15 yıl boyunca 12,35 ABD cent/kwh  
ağırlıklı ortalama fiyattan (KDV hariç)  satın almayı garanti eder.

- 10.6 maddesine göre:  Proje Şirketi 1.ve 2. ünitelerin üretmesi planlanan elektriğin 
% 30’unu, 3.ve 4. ünitelerin üretmesi planlanan elektriğin % 70’ini kendisi veya enerji 
perakende tedarikçileri vasıtasıyla serbest elektrik piyasasında satacaktır.

- 10.7.1 maddesine gör tüm üniteler için ticari işletmeye alınmasına kadar Proje 
Şirketi’nce yapılan tüm sermaye harcamaları ticari işletmeye alınmasından sonraki 15 yıl 
içinde geri döner.

- 10.7.2 maddesine göre: ESA süresince Proje Şirketi’nin projeye ilişkin tüm işletme 
maliyeti, (lisans bedelleri, yakıt tedariki ve yakıt döngüsüne ilişkin maliyet ve karşılıklar, 
kullanılmış yakıt ve atığın taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi, söküm ve sahanın 
yeniden kullanılabilir hale getirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), sigorta 
primleri ve vergileri, tüm ünitelerin modernizasyonuna ilişkin giderler gerçekleşmesine 
bağlı olarak ödenecektir. (Gelecekteki maliyetler için ayrılan karşılıklar, söz konusu 
karşılıklar ayrıldığında harcama olarak kabul edilecektir).

-  10.9 maddesine göre:  Proje Şirketi ESA çerçevesinde TETAŞ tarafından alınan elektrik 
için, ilgili fonlara, kullanılmış yakıt ve radyoaktif yakıt yönetimi hesabına 0,15 ABD cent/
kWh ve işletmeden çıkarma hesabı için 0,15 ABD cent/kWh tutarında ayrı bir ödeme yapar,

 - 10.10 maddesine göre: Elektrik fiyatlarındaki yıllık değişim, projenin geri ödenmesinin 
sağlanması açısından, fiyat limiti üst tavanı 15,33 ABD cent/kWh olmak üzere Proje Şirketi 
tarafından hesaplanır.

Projeyle ilgili gelişmeler  şematik olarak gösterilmiştir Tablo 46 ve Tablo 47 [91]. 2010 
yılı sonuna kadar Proje Şirketi “Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.” kurulmuş ve tescil 
edilmiştir.  Mart 2011 de meydana gelen Fukushima kazası tüm dünyada olduğu gibi, 
Türkiye ve Rusya’da da bir duraklama yaratmıştır. 2015 yılına kadar aktivitelerin çok yavaş 
ilerlediği dikkati çekmektedir. Tam çalışmalar hızlanmışken, bu sefer de Türkiye’nin Rus 
uçağını düşürmesi üzerine, politik sorunlar sekte vurmuştur. Şubat 2017 de işle r tekrar 
hızlanmış ve TAEK tarafından tasarıma esas alınacak yer parametreleri onaylanmıştır. Mart 
2017 de inşaat lisansı için TAEK’ya müracaat edilmiştir.  Mart 2018 sonunda TAEK inşaat 
lisansını onaylamış ve 3 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanları tarafından 
düğmeye basılarak sembolik temel atılmıştır.
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Tablo 46

Tablo 47
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Akkuyu’da dünyada eşi-emsali görülmeyen bir sistem uygulanmaktadır. Bir ülke, diğer 
bir ülkenin topraklarında, devletlerarası bir sözleşmeye dayanarak mülkiyeti kendisine 
ait olmak üzere bir nükleer santral kuracak, işletecek, enerji üretip diğerine satacaktır. 
Böylesine, hiçbir teknik katkı ve kontrol olmadan kurulup, işletilecek ilk nükleer santralın 
başarılı olmasını herkes merakla beklemektedir.

Sözleşmeden itibaren geçen 8 yıl içinde arazi düzenlemesi, liman ve soğutma suyu 
giriş ve çıkış ağızları gibi bazı inşaat işleri dışında, politik atmosfere göre kimi zaman 
yavaşlayarak veya hızlanarak yürütülen çalışmalar bazı idari izinlerin ve lisansların alınması 
üzerinde yoğunlaşmıştır.

1976-1986 yılları arasında güçlü bir ekiple teknik kontrol ve denetlemeleri kendi 
elemanlarıyla yürüten TAEK’nın kadroları çok zayıflamış olduğu için, lisanslama işlemleri 
Slovakya kökenli bir danışmanlık firmasının katkısıyla yürütülebilmektedir.

Sözleşmenin lisanslamayla ilgili maddeleri aşağıda özetlenmiştir:

- 8.1 maddesine göre:  NGS nükleer güvenlik ve radyasyon korunması kapsamında T.C. 
kanun ve düzenlemeleri ile uyumlu lisanslanır ve denetlenir.

- 8.2 maddesine göre:  Proje Şirketi T.C.’nin yürürlükteki kanun ve düzenlemeleri 
uyarınca ihtiyaç duyulabilecek tüm diğer gerekli lisanslar, izinler ve onayları  hükümet 
kuruluşlarından alır.

-  8.3  maddesine göre: Türk tarafı T.C. nin yürürlükteki kanun ve düzenlemelerinin izin 
verdiği ölçüde, ….. işbu anlaşmada öngörülen malların teslimatı, çalışmaların yürütülmesi 
veya hizmetlerin yerine getirilmesi hususları da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı 
olmamak kaydıyla, herhangi bir proje katılımcısı tarafından ihtiyaç duyulabilecek tüm 
onaylar, izinler, lisanslar, kayıtlar ve rızaları kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alır.

Elektrik iletim sistem bağlantısıyla ilgili 8.4 maddesi dışında, sözleşmede nükleer 
güvenlikle ilgili başka hüküm yoktur. TAEK'in adı, görev ve yetkileri belirtilmemektedir.

TAEK’in Akkuyu 1. ünite inşaat lisansını Cumhurbaşkanları’nın sembolik temel atmasından 
3-4 gün önce vermiş olması dikkat çekmektedir. Kanımızca, nükleer güvenlik “politik 
nedenlerle kolaylaştırılmayacak” kadar önemlidir. TAEK’nın en kısa zamanda kadrolarını 
güçlendirmesini ve  2690 sayılı kanun uyarınca “kamu tüzel kişiliği haiz özerk bir kuruluş 
olarak” gerektiği şekilde Akkuyu nükleer reaktörlerinin güvenlik değerlendirme ve 
denetimlerini yapmasını bekliyoruz. Bu bağlamda, sözleşmenin 6.2 maddesine göre, “Proje 
Şirketi, Rus tarafının tam desteği ile NGS inşaatının başlaması için gerekli tüm belgeler, 
izinler, lisanslar, rızalar ve onayların verilmesinden itibaren 7 yıl içinde 1.üniteyi ticari 
işletmeye alır” hükmüne karşılık,  işletme başlangıcı olarak T.C. kuruluşunun 100. yıl 
dönümü olan 23.10.2023 tarihinin verilmesini gerçekçi bulmuyor ve acele ederek güvenlik 
denetimlerinin ihmal edilmesinden endişe ediyoruz

2.3.2  Sinop  Nükleer  Santralı

Önceki bölümlerde açıklandığı gibi, ikinci nükleer santral kuruluş yeri olarak seçilen 
Sinop – İnceburun yöresinde kurulabilecek nükleer santralla ilgili değerlendirmelerde, 
deprem yönünden denizdeki fayların ne ölçüde aktif oldukları ayrıntılı olarak araştırılmadan 
kuruluş yerinin kabul edilebilirliğinin kesin karara bağlanamayacağı sonucuna varılmıştı.
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Akkuyu’da nükleer santralın kurulması için yapılan anlaşmanın ardından, Areva 
(Fransız) ve Mitsubishi (Japon) firmalarının ortaklaşa geliştirdiği 4 adet 1100 MWe 
gücündeki 3. kuşak ATMEA1 reaktörlerinden oluşan nükleer santralın Sinop’ta kurulması 
için ön temaslar başlatılmıştır. Öncelikle, 25.02.2011 tarihinde Fransa ile “Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlarla Kullanımı için İşbirliği” anlaşması imzalanmıştır [92] Ek.7. Bu bağlamda, 
bilimsel alanlarda yapılacak işbirliği yanısıra, elektrik enerjisi üretimi için nükleer enerji 
kullanılması ön planda dikkate alınmıştır. Buna göre, “tarafların mutabık olması halinde 
Uranyum zenginleştirmesi de dahil olmak üzere, nükleer santralara yakıt temini için gerekli 
tesis ve hizmetlerle birlikte, nükleer santralların tasarımı, inşası ve işletilmesi için gereken 
malzeme, teçhizat ve teknolojinin Fransa Cumhuriyeti tarafından Türkiye Cumhuriyetine 
transfer edilmesi” öngörülmektedir. Uygulamalar için ayrıntılar belirlendikten sonra ilgili 
anlaşma ve/veya sözleşmeler yapılacaktır.

Japonya’yla da önce 2013 ve 2014 yıllarında yapılan işbirliği anlaşmaları ve buna 
dayanarak 1 Nisan 2015 tarihinde imzalanan  6642 sayılı yasa ile Sinop santralının Japon-
Fransız ortaklığı tarafından kurulması karara bağlanmıştır [93] Ek.8. 6642 sayılı kanuna göre 
tanımlanan işbirliği kapsamı aşağıda özetlenmiştir:

- Saha faaliyetlerini de kapsayan fizibilite çalışması ve projenin ekonomik 
değerlendirilmesi,

- Nükleer güç santralının tasarımı, mühendisliği, alımları, inşası, işletilmesi, bakımı, 
onarımı, yenilenmesi, sökümü,

- Nükleer güç santralı için nükleer yakıt temin edilmesi,

- Çevre koruma ve acil müdahale planlaması dahil nükleer emniyetin sağlanması,

- Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi amacıyla nükleer teknoloji merkezi kurulmasının 
teşvik edilmesi, işletim ve bakım alanlarında eğitim programlarının yürütülmesi.

3. maddede Türkiye’de nükleer güç sanayisinin geliştirilmesi için yapılacak işbirliği 
özetlenmiştir:

- Nükleer emniyet ve “düzenlemenin geliştirilmesi,

- Nükleer güç santralarının işletilmesine ilişkin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi,

- T.C. nin ilgili politikaları ışığında,  nükleer güç santralarının işletilmesi, bakımı ve 
sökümü, kullanılmış yakıt ve radyoaktif atık yönetimi alanlarında politika geliştirilmesi,

- Nükleer yakıt imalat fabrikasının kurulmasının teşvik edilmesi,

- İlgili Türk teşekküllerinin eğitim aracılığıyla kapasitelerinin geliştirilmesi için teknik 
destek,

- Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin kamu bilinci ve kabulünün 
teşvik edilmesini de kapsayan çalıştay, toplantı, seminer ve konferansların düzenlenmesi.

4. maddede saha ve altyapıya ilişkin olarak şu hükümler yer almaktadır:

-   T.C.Hükümeti proje için gerekli proje sahasını, mülkiyetini vermeksizin, nükleer güç 
santralının söküm süresinin sonuna kadar Proje Şirketine bedelsiz tahsis edecektir.

-   Proje sahası dışında proje için gerekli altyapıyı bedelsiz sağlayacaktır. 
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5.1 maddesine göre: T.C.Hükümeti, Proje Şirketi ile işbu anlaşma ile birlikte projenin 
uygulanması için gerekli olan Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasını gerekli iç unsurların 
tamamlanmasının ardından akdedecektir. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması işbu anlaşmanın 
ekinde tanımlanmaktadır.

Proje katılımcıları, yani T.C.Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile Mitsubishi Heavy Industries 
Ltd. ve Itochu firmaları arasında yapılacak Ev Sahibi Hükümet Anlaşması’nın bazı önemli 
maddeleri aşağıda verilmiştir:

- Proje katılımcıları arasında mutabakata varılacak şart ve koşullarla bir fizibilite 
çalışması yapılacaktır.

- Proje Şirketi seçilen saha için Türk düzenleyici kurumu tarafından istenilen detaylı 
araştırmaları sonuçlandıracak ve saha raporunu,  saha lisansı için Türk düzenleyici 
kurumuna sunacaktır.

- Proje maliyetleri, (i) proje finansmanı şeklinde % 70 borç ve (ii) Japon Konsorsiyumu 
ve EÜAŞ ve/veya Türk Konsorsiyumu tarafından % 30 öz sermaye katkısı yoluyla finanse 
edilecektir.

- Proje Şirketi, fizibilite çalışması ve durum tespit sonuçlarına tabi olarak, yukarıda 
bahsedilen borcu sağlamak için uygun Japon kuruluşları, özellikle Japonya Uluslararası 
İşbirliği Bankası ile bir finansman anlaşması akdedecektir.

-   T.C. Hükümeti, ilgili proje katılımcıları arasında yapılan görüşmelere dayanarak, 
Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş’nin (TETAŞ) Proje Şirketi ile Elektrik Satın Alma Anlaşması’nı 
(ELSA) akdetmesini sağlayacaktır.

- Yukarıda adı geçen görüşmelerde hesaplanan tarife, KDV hariç, 10,80/10,83 ABD cent/
kWh tir. Bu tarife aşağıdaki varsayımlarla hesaplanmıştır: 

a) Proje sahasında dört ünite inşa edilecektir. İşletmeye alma yılları: birinci ünite: 2023,  
ikinci ünite: 2024, üçüncü ünite: 2027,  dörüncü ünite: 2028,

b) ELSA her bir ünitenin ticari işletme tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerli olacaktır, 
tarife 20 yılın ortalamasıdır,

c) Tarife, fizibilite çalışması sonucuna ve fiyat ayarlama mekanizmasına tabidir,

d) İletim ve frekans kontrolü sırasında toplam elektrik kaybı % 2’dir,

e) Yakıt masrafı bu tarifeye dahil edilmemiştir ve aynen yansıtılan masraf temelinde 
eklenecektir,

f) Tarife, atık yönetimi ve söküm fonlarını (0,3 ABD cent/kwh) içermektedir,

g) T.C. Hükümeti Proje Şirketi’nde öz sermayenin % 49’unu nakit olarak sağlamakla 
sorumludur.

h) Japon  konsorsiyumu Proje'.de öz sermayenin  % 51’ini  nakit olarak sağlamakla 
sorumludur.

- T.C. Hükümeti, masrafları kendisine ait olmak üzere,  NGS’nin şalt sahasına bağlanacak 
olan elektrik iletim hatlarının tasarımından, inşasından, işletmesinden ve bakımından 
sorumludur,
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- T.C. Hükümeti kullanılmış yakıt ve radyoaktif atığın bertaraf edilmesinden sorumlu 
olacaktır. Proje Şirketi, yukarıda belirtildiği gibi, atık yönetimi için 0,15 ABD cent/kwh 
katkı ödeyecektir. 

Geçen yıllarda EÜAŞ ve TAEK önderliğinde Sinop’ta yapılan çalışmalar aşağıda 
özetlenmiştir.: 

-  Temmuz 2013 : 23 istasyonluk sismoloji gözlem ağı kurulması,

- Aralık 2013 : Deprem araştırmaları amacıyla Japon-Türk ortak çalışma gurubu 
oluşturulması,

- Ağustos 2014 : Kara deprem araştırmalarının tamamlanması,

- Kasım 2014 : Dokuz Eylül Üniversitesi sismik Piri Reis gemisiyle deniz fayları 
araştırmaları,

- Aralık 2014 : Probabilistik, deterministik, sismik hazard etütleri,

- 2013 – 2014 : 850 millik alanda R/V TÜBİTAK Marmara gemisiyle deniz etütleri

-  Fizibilite raporu kapsamında  deniz tabanı topoğrafyasının TAEK’e sunulması,

Kuruluş yeri ve fizibilite raporuyla ilgili çalışmalar uzun bir süre devam etmiştir. Ocak 
2018 de ÇED dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edilmiştir. 6 Şubat 2018 tarihinde 
Sinop’ta “halkın katılımı toplantısı” yapılmıştır. Fizibilite çalışmaları sonuçlanmadığı için, 
henüz Proje Şirketi kurulmamış, Ev Sahibi Anlaşması yürürlüğe girmemiş ve yer teslimi 
yapılmamıştır.

2.3.3.  Trakya - İğneada

1975- 1986 yılları arasında yapılan nükleer santral kuruluş yeri araştırmaları sırasında, 
alternatifler arasında Karadeniz kıyısında Bulgaristan sınırı yakınlarındaki İğneada çevresi 
de incelenmiş, aşağıda belirtilen üç nedenle Sinop’a öncelik verilmişti.

a) Sahanın deprem bakımından sorunlu olabileceği endişesi,

b) Turistik yerleşimlere ve yoğun nüfuslu bölgelere yakın olması,

c) Bulgaristan sınırına çok yakın olması askeri makamlarca sakıncalı bulunmuştu.

Bu nedenlerle, yer etütlerine devam edilmemişti.

Kısa bir süre önce, İğneada tekrar üçüncü nükleer santral kuruluş yeri olarak gündeme 
getirilmiştir. Planlama yapılırken, İğneada’da çok kapsamlı yer etütleri yapılması gerektiği 
dikkate alınmalıdır. İstanbul hava alanının nispeten yakın olması ve çevrede büyük nüfus 
yoğunluğuna yol açacağı da ayrıntılı inceleme gerektiren bir husustur.

Üçüncü nükleer santral kuruluşuyla ilgili olarak, halen, hisselerinin % 87’si Japon Toshiba 
firması tarafından satın alınan Westinghouse ve Chinese State Nuclear Power Technology 
Corporation (SNPTC) ile, iki ünite Westinghouse AP1000 ve iki ünite SNPTC tarafından 
geliştirilen CAP1400 tipi nükleer reaktörden oluşan bir santral kurulması için ön görüşmeler 
yapılmaktadır.
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2.3.4.  Geleceğe  Bakış

Önceki bölümlerde ayrıntı olarak açıklandığı gibi, Türkiye’de nükleer santral kurma 
çabalarının yoğunlaştığı 1971-1986 döneminde nükleer enerjiden barışçı amaçlarla 
yararlanılması bakımından çok daha uygun bir ortam vardı. Petrol krizi sonrasında, tüm 
dünyada yakın gelecekte elektrik üretiminde nükleer santralların yegane çözüm olacağı 
kabul ediliyordu. Henüz 3 büyük kaza olmamıştı ve nükleer reaktörlerin tehlikeli olduğu 
endişesi yoktu. Rüzgar, güneş, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 20-
30 yıl geçmeden elektrik üretiminde önemli bir pay alamayacakları görüşü hakimdi.

Kısa bir süre önce, sembolik de olsa ilk nükleer santralın temelinin atıldığı bir dönemde, 
şartların çok daha elverişsiz olduğu görüşü ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de nükleer 
santraller kurulmasına karşı olan bazı görüşler ileri sürülmektedir. Aşağıda bazı önemli 
hususlar ele alınmakta ve gerçekte ne gibi gelişmeler beklenebileceği araştırılmaktadır.

Soru: Artık gelişmiş ülkelerin bazılarında yeni nükleer santrallar kurulmamakta, 
işletme ömrünü doldurmuş olan üniteler kapatılmaktadır. Bu ortamda Türkiye’nin nükleer 
santraller kurmaya başlaması doğru mudur ?

Cevap: Dünya’da işletilmekte olan nükleer reaktörlerin sayıları Tablo 9 ve Tablo 10'da 
gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, işletilmekte olan ünite sayısı  Şubat 2012 de 437 iken 
Nisan 2018’e kadar, az da olsa, 455'e yükselmiştir. 2011 yılında meydana gelen Fukushima 
kazasının yarattığı olumsuz etki nedeniyle F.Almanya, Belçika, İsveç, İsviçre gibi ülkelerin 
30-40 yıldan beri elektrik üretmekte oldukları, işletme ömürlerini dolduran üniteleri 
kapatmalarına karşı, Çin, Hindistan, Güney Kore gibi nükleer santral kurmaya geç başlamış 
ülkelerde hızla yeni üniteler kurulmaya devam edilmektedir. 2019 yılı itibarıyla toplam 
55 yeni ünite inşa halindedir Tablo 11 ve Şekil  6'da 2008 ile 2017 yılları arasında yeni 
işletmeye açılan nükleer reaktörler gösterilmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında onar yeni ünite 
işletmeye girmiştir.

A.B.D. de, 20 yılı aşan bir aradan sonra, 2016 yılında yeni bir ünite işletmeye açılmıştır; 4 
reaktörün inşaatına devam edilmektedir. İngiltere’de 4 yeni ünitenin kuruluşuna başlanması 
için karar alınmıştır. A.B.D., Kanada ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde işletmede bulunan 
bazı yaşlı ünitelerde gerekli revizyon ve iyileştirmeler yapılarak işletme ömürlerinin 60 
yıla çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Özetle: Son yıllarda, Fukushima kazasının etkileri azaldıkça, nükleer alanda yeniden bir 
hareketlenme dikkati çekmektedir.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından 2014 yılında gerçekleşen değerler 
ve geçmiş 40 yıllık dönem için yapılan tahminler esas alınarak, dünyanın gelişmişlik 
düzeyine göre farklı bölgelerinde 2050 yılına kadar yapılan nükleer güç tahminleri Tablo 
14'de gösterilmiştir [31]. Görüldüğü gibi, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi gelişmelerini 
tamamlamış ülkelerde elektrik üretiminde çok az artışlar olacağı ve toplam nükleer gücün 
2030 dan sonra azalabileceği tahmin edilmektedir. Doğu Avrupa’da elektrik üretimi ve 
toplam nükleer güç, az da olsa, artmaktadır. Latin Amerika ve Uzak Doğuda artışlar 
nispeten sınırlıdır. Buna karşılık, az gelişmiş Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya ülkelerinde 
10 katına varan artışlar beklenmektedir.

Ülkemiz de kişi başına düşen elektrik tüketimi açısından gelişmiş ülkelerin çok 
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gerisinde kalmaktadır. Halen yıllık enerji talebi yaklaşık % 7,5 oranında artmaktadır. Buna 
göre, üretim kapasitesinin 10-12 yıl içerisinde ikiye katlanması gereklidir. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın 2012 yılı planlamalarına göre, kurulu gücün birincil kaynaklara 
göre değişimi Tablo 48’de gösterilmiştir [94]. Görüldüğü gibi, 2023 yılına kadar yerli linyit, 
taşkömürü, fueloil  ve hidrolik kaynaklarının tamamı kullanılmış olacaktır. Bu 2030 yılında 
toplam kapasitenin yaklaşık % 38’ini oluşturmaktadır. İthal kömür ve doğalgaz en büyük 
payı almaktadır (% 41) ve büyük bir dış finansman ihtiyacı oluşturmaktadır. Yenilenebilir 
kaynakların 20 yıl içinde yaklaşık 16 kat artarak toplam üretimin % 13’ünü oluşturacağı 
tahmin edilmiştir. 2030 yılında toplam 12.000 MWe gücünde (yaklaşık % 8) nükleer 
santralın işletmede olacağı varsayılmıştır. Planlama 2012 yılında yapıldığı için Akkuyu 
birinci ünitesinin 2018 yılında işletmeye gireceği kabul edilmiştir; yani, şimdiden 6-7 yıl 
gecikilmiştir.

Tablo 48
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Türkiye’nin düşük olan kişi başına elektrik tüketimini gelişmiş ülkeler düzeyine 
getirebilmesi için 2030 yılına kadar yaklaşık 80.000 MWe gücünde yeni kapasite kurmaya 
ihtiyacı vardır. 2023 yılına kadar yerli kaynakların tamamı kullanılmış olacağı için, nükleer 
santralla karşılanamayan üretim açığının ilaveten ithal gaz veya kömürle kapatılması 
gerekecektir. Bu da ekonomik yönden büyük bir ek yük getirecektir.

Özetle: Türkiye’nin elektrik tüketimini gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarabilmesi için 
nükleer santrallar kurmaya ihtiyaç vardır.

Soru: Türkiye’de neden yenilenebilir hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal enerji kaynaklarına 
öncelik verilerek üretim gereksinimi karşılanmıyor ?

Cevap: Yukarıda açıklandığı gibi, 2023 yılına kadar hidrolik kaynakların çok büyük 
bir bölümü tüketilmiş olacaktır. Rüzgar ve güneş santralları, gece-gündüz, iklim şartları 
gibi sürekliliği olmayan faktörlere bağımlı oldukları için, yıllık en fazla % 30-40 gibi yük 
faktörleriyle çalıştırılabilirler. Enerji üretiminin sürekliliğini sağlayabilmek için elektrik 
sisteminin tam gün, tam yükte çalışabilecek termik baz yük santrallerine ihtiyacı vardır. 
Fosil yakıtlı santrallerin ithal zorunluluğu ve karbondioksit kirliliğine yol açması nedeniyle, 
ideal çözüm, yakıt giderleri düşük olan (yaklaşık %20) ve % 80 yük faktörüyle tam gün, tam 
yükte çalışabilen nükleer santrallerdir.

Soru: Nükleer santralların çevre ve canlılara zarar vermesi nasıl önlenecektir ?

Cevap: İnsanlar günlük yaşamı sırasında çeşitli nedenlerle yılda ortalama 3 mili sivert 
(mSv) doğal radyasyonun etkisinde kalırlar Tablo 49 [60]. Bunun büyük bir kısmı doğadaki 
ve binalardaki radon gazından kaynaklanır. Ayrıca vücudumuzda bulunan potasyum 40 
ve diğer radyoaktif elementler nedeniyle radyasyon alırız. Teşhis ve tedavi sırasında yılda 
ortalama 0,4-1 mSv doza maruz kalırız. Yükseldikçe artan kozmik reaktivite nedeniyle 
alınan radyasyon dozu artar Şekil 36 [95]. Örneğin, bir uçak yolculuğu sırasında önemli 
bir doz alırız. Televizyon seyrederken de radyasyona maruz kalırız.

Bir nükleer santral normal işletmede, özellikle Chernobyl ve Fukushima kazalarından 
sonra alınan çok ileri güvenlik önlemleriyle, doğada ve günlük yaşamımızda aldığımız 
radyasyona kıyasla çok daha güvenli hale getirilmiştir. Bir nükleer tesiste bir kişinin 
sağlığına herhangi bir zarar vermeden bir yılda almasına izin verilen doz 300 mrem/yıl (3 
mSv/yıl) olarak sınırlanmıştır. Oysa, nükleer santral tasarımında kabul edilen değer bunun 
1/100’üdür). İşletme sırasında sıvı atıklarla dışarı verilen dozlar bunun çok daha altındadır 
Şekil 37 ve Tablo 50 [95].
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Tablo 49

Şekil 36
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Şekil 37

Tablo 50

SIVILARDA RADYOAKTİVİTE SEVİYELERİ
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Her hangi bir kaza sırasında nükleer santralın çevresindeki nüfus yoğunluğunun 
düşük olmasına  özellikle dikkat edilir. Santral çevresinde, tesiste çalışanların dışında 
kimsenin içeri giremeyeceği bir koruma bölgesi tanımlanır. Akkuyu’da koruma bölgesinin 
yarıçapı 1,5 km.dir. En yakın yerleşim yeri 3 km uzaklıkta, yaklaşık 200 m. yükseklikteki 
yamaçların arkasında kalan Büyük Eceli kasabasıdır. Şekil 17'de görüleceği gibi, Türkiye’de 
seçilen kuruluş yerleri Akkuyu ve Sinop-İnceburun’da nüfus yoğunlukları Almanya ve 
İngiltere’deki yerlere kıyasla çok daha düşüktür[50].

Nükleer santral kaza halinde tehlikeli olabilir, çevreye ve canlılara zarar verebilir. Bu 
nedenledir ki meydana gelen 3 nükleer kaza tüm dünyada şoklara, özellikle A.B.D., Batı Avrupa 
ve Japonya’da bir süre yeni tesisler kurulmamasına ve bazı ünitelerin durdurulmalarına 
yol açmıştır. Bu kazalarla ilgili ayrıntılı bilgiler önceki bölümlerde verilmiştir. Chernobyl 
ve Fukushima kazalarından alınan derslerle geliştirilen 3. kuşak nükleer reaktörlerde, 
pasif koruma önlemlerine, yani insan eli değmeden koruma düzenlerinin otomatikman 
devreye girerek kazayı veya sonuçlarını önleyen sistemlere büyük önem verilmiştir. Bu 
bağlamda söylenebilecek şey: Nükleer reaktörü seçerken, imalat, montaj ve işletmede 
güvenlik önlemlerine, kontrollerine ve elemanların eğitimlerine, hiçbir hataya ve ihmale 
izin vermeden, büyük önem verilmesi zorunluluğudur.

Soru: Nükleer santrallar fosil yakıtlı ve yenilenebilir kaynaklara dayanan enerji üretim 
tesislerine kıyasla daha pahalı değil midir ?

Cevap: Nükleer santrallar önceki yıllarda birim enerji üretim maliyetleri daha düşük 
olduğu için kurulmuşlardır. 2015 yılı itibariyle OECD ülkelerinde doğal gaz, kömür ve nükleer 
enerji santallarının indirgenmiş birim üretim maliyetleri Şekil 38’de gösterilmiştir [96). 
İndirgenmiş birim üretim maliyetleri (levelized unit generation cost) işletme ömrü esas 
alınarak ilk yatırım ve kapatma giderlerinin amortismanı, yakıt ve işletme-bakım maliyetleri 
dikkate alınarak hesaplandığı için karşılaştırma bakımından en uygun değeri oluşturmaktadır. 
Görüldüğü gibi, % 3 iskonto oranı için (düşük faizli gelişmiş ülkeler) nükleer santrallar büyük 
farkla en ucuz alternatiftir. % 10 iskonto oranı için, o ülkenin şartlarına, inşaat süresine 
vs. bağlı olarak, tahmin edilen maliyetler daha değişkendir. Ortalama değerler bakımından, 
kömür santralları biraz daha ucuz, doğal gaz santralları biraz daha pahalıdır. 

Şekil 38'e göre, % 10 iskonto oranı için nükleer santral birim üretim maliyeti  5 ile 13  
ABD cent/kwh arasında değişmektedir. Bilindiği gibi, Akkuyu’da 15 yıl süreyle üretilen 
enerjinin 1.ve 2  ünitelerde % 70’inin, 3.ve 4. ünitelerde % 30’unun 12,35 ABD cent/kwh 
bedelle TEAŞ tarafından satın alınması garanti edilmiştir. Buna göre, belirlenen bedel 
yüksektir ve yapılan tahminlerin üst sınırını oluşturmaktadır.

Şekil 39'da kömür, gaz ve nükleer santralların işletme maliyetinde ilk yatırım, işletme-
bakım ve yakıt maliyetlerinin oransal payları gösterilmiştir [96). Görüldüğü gibi, gaz 
santrallarının ilk yatırım ve işletme-bakım giderleri çok düşüktür (% 13), yakıt en büyük 
payı almaktadır (% 87). Nükleer santralın ilk yatırım payı oldukça yüksektir (% 66), yakıt 
(kullanılmış yakıtların geçici depolandırılmaları dahil) % 34 pay almaktadır.

Gaz ve kömür santrallarında yakıt giderlerinin en büyük payı alması önemli bir risk 
oluşturmaktadır. Hızla değişebilen yakıt fiyatları, ona bağlı olarak toplam birim üretim 
bedelinin değişimini beraberinde getirmektedir. Şekil 39’da gösterildiği gibi, uranyum 
bedeli toplam yakıt harcamalarının yaklaşık % 40’ını oluşturmaktadır. İmalatla ilgili 
kalemler oldukça stabil, az değişen değerlerdir. Bu nedenle, bir nükleer santralın ilk 
yatırım bedelleri  karşılandıktan sonra birim üretim maliyeti çok az değişmektedir ve 
genellikle de düşük kalmaktadır.
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Şekil 38

Şekil 39
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      Son yıllarda A.B.D.’de, Kanada’da ve bazı Avrupa ülkelerinde sıkça rastlanan bir uygulama 
da, uzun bir süreden beri çalıştırılmakta olan nükleer reaktörlerde bazı revizyonlar ve 
özellikle nükleer güvenlik yönünde bazı iyileştirmeler yapılarak, işletme ömürlerinin 
50-60 yıla çıkarılmasıdır.  Bu çoğu zaman, ekonomik bakımdan da büyük bir avantaj 
getirmektedir. Kuruluş giderlerinin büyük bir bölümünü veya tamamını amortize etmiş 
bir reaktörde, sınırlı bir onarım harcamasıyla, oldukça düşük olan yakıt ve işletme-bakım 
(%34) bedeli karşılığında santralı 20-30 yıl daha işletmek imkan dahiline girmektedir.

Soru: Kullanılmış yakıtların ve radyoaktif artıkların nerede depolanacağı sorunu 
çözülmüş müdür ?

Cevap: İlk atom bombalarının geliştirildikleri 1940-1950 yıllarında denemeler açık 
ortamlarda yapılmış ve radyoaktif artıklar denize dökülmüştür. Bunların çevreye verdiği 
kirlilik denizde ve atmosferde bulunan radyasyon düzeyinin hızla yükselmesine yol açmıştır. 
Bunun üzerine, testlerin açık ortamlarda yapılması ve artıkların denize dökülmeleri veya 
sürekli açık ortamlarda depolanmaları yasaklanmıştır.

Halen, radyoaktif artıkların filtrelenerek belirli bir süre nükleer santrallardaki özel 
bölümlerde korumalı kaplar içinde, kullanılmış yakıtların da, azalarak da olsa enerji 
üretmeye devam ettikleri için, 10 yıl veya daha uzun bir süre soğutmalı havuzlar içinde 
bekletilmeleri yoluna gidilmektedir.

Kullanılmış yakıtlarda tekrar enerji üretiminde kullanılabilecek plütonyum ve büyük 
miktarda geri kalan uranyum 238 izotopu bulunduğu için, en ekonomik çözüm, kullanılmış 
yakıtların yeniden arıtılarak (reprocessing) ayrıştırılan plütonyum ve urayum’un tekrar 
enerji üretiminde kullanılmasıdır. Geri kalan az miktardaki artığın içindeki kısa ömürlü 
radyoizotopların, aktiviteleri belirli bir düzeye inene kadar özel korumalı kaplar içinde 
bekletildikten sonra, camlaştırılarak veya başka bir koruyucu işleme tabi tutularak  
kurşun veya başka tür korumalı kaplar içinde yer altındaki kullanılmış ve terk edilmiş tuz 
madenleri veya özel inşa edilmiş mahzenlerde nihai olarak depolanmaları gerekmektedir. 
Henüz biriken artık miktarı çok fazla olmadığı ve yeniden arıtma tesisleri az sayıda ülkede 
bulunduğu için, nükleer santrallerin çoğunda da kullanılmış yakıtlar yeniden arıtılmadan 
havuzlar içinde bekletilmektedir.

Özetle: Kullanılmış yakıtlar ve radyoaktif artıklar halen geçici olarak nükleer santrallerde 
soğutma havuzlarında, özel korumalı bölümlerde veya depolarda tutulmaktadır. Uzun 
vadede Türkiye’de de nihai yeraltı tesislerinin kurulması için ön çalışmaların hemen 
başlatılması gereklidir.

2.3.5.  Değerlendirmeler, Öneriler

40 yıllık bir çabanın sonunda sözleşmeleri imzalanıp resmiyet kazanmış , çok gecikerek 
de olsa, temeli atılmış Akkuyu ve ÇED raporu teslim edilen Sinop nükleer santralleri, 
yalnızca birer enerji üretim tesisi olmaktan çıkarılmalı, nükleer teknolojiye girişi sağlamak 
ve uzun vadeli bir nükleer programın altyapısını oluşturmak için ele geçirilen bir fırsat 
olarak değerlendirilmelidir. 

2011 yılında imzalanan 18 maddelik uluslar arası enerji satış sözleşmesiyle karara 
bağlanan ve kısa bir süre önce Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları tarafından düğmeye 
basılarak temeli atılan 4x1200 MWe gücünde Akkuyu nükleer santralı acilen yeterli 
teknik eğitime ve deneyime sahip, gerekli yetkilerle donatılmış bir uzman ekip tarafından 
sahiplenilmelidir.
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Santralın yeri ve mülkiyeti dahil, tüm kuruluş ve işletme yetkileri halen hisselerin 
% 100’üne sahip olan Rusya devlet kuruluşu Rosatom tarafından Türkiye kanun ve 
kurallarına göre kurulan Akkuyu NGS A.Ş. ye devredilmiş olsa da, kendi politik ve ekonomik 
çıkarlarını ön planda dikkate alacak bir ticari kuruluşa teslim edip uzaktan seyretmek 
sakıncalıdır. Tasarımdan başlayarak, inşaat, montaj, testler, işletmeye alma ve işletmede 
kalite kontrolünü, zamanlamayı, ekonomik faktörleri takip edecek, olabilecek aksaklıkları 
Türkiye’deki karar makamlarına aktarıp önlem alınmasını sağlayacak uygulayıcı bir kuruluş, 
tercihen EÜAŞ’a bağlı bir üst organizasyon oluşturulmalıdır.

 Bir nükleer uygulamada nükleer güvenlik her şeyin başında gelir  Nükleer santralın 
tesis ve işletmesindeki tüm değerlendirme, lisanslama ve denetimlerden sorumlu olan 
TAEK, olabildiğince kısa bir süre içinde kadrosunu geliştirerek ve benzer tesislerde iş 
başında eğiterek, teknik konuları yabancı müşavirlere delege edip yalnızca idari prosedür 
ve denetimlerle sınırlı kalmamalıdır. Süre baskısı veya maliyet sınırlaması gibi idari veya 
politik nedenlerle nükleer güvenlik ve uygulamaların ikinci. plana itilmesi kesinlikle 
önlenmelidir. Bu amaçla, gerekirse  kuruluş kanunu revize edilerek, TAEK’nın her türlü 
politik ve ticari etkilerin dışında, tam bağımsız olarak çalışması ve karar alabilmesi 
sağlanmalıdır. 

Sinop nükleer santralı projesi gerekli kadroları oluşturmak ve eğitmek bakımından 
büyük bir fırsattır. 1971-1986 döneminde yapılan çalışmaları örnek alarak, hazırlanmış 
dokümanları inceleyerek “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması”nın yapılması aşamasında 
olabildiğince idari ve teknik konularda uygulayıcılarla birlikte çalışmalıdır. Unutmamalıdır 
ki, bir teknolojiye giriş, her şeyden önce  ne aldığını, ne yapılacağını öğrenmekle başlar. 
Nükleer teknoloji gibi son derece karmaşık ve çok dikkatli uygulama gerektiren konularda, 
en azından verici tarafın dediklerini ve yaptıklarını anlayacak ve değerlendirecek kadar 
konulara aşina bir alıcı taraf gereklidir. 

Kanımızca 1971- 2011 yılları arasında geçen 40 yıl içinde, nükleer santrallerin kurulması 
amacıyla çok yoğun çalışmalar yapılmasına, sözleşmeler için tüm dokümanlar ve 
finansmanın hazır olmasına rağmen son imzaların atılıp işe başlanamamasının en önemli 
nedenlerden biri finansal yetersizliğin yarattığı sorunlar, diğeri de, kuruluşlar arasındaki 
kopukluklar ve üst düzeyde ana politikaları saptayacak bir kuruluşun olmamasıydı. 1982 
-83 yılları arasında karar alınmasına rağmen, doğruca Başbakan Yardımcılığına veya Devlet 
Bakanlığına bağlı, ülkenin tüm nükleer enerji uygulamalarını en üst düzeyde saptayan ve 
koordine eden, Atom Enerjisi Kurumu, Çevre Müsteşarlığı, TÜBİTAK gibi ilgili kuruluşların 
katıldığı bir  “Yüksek Atom Enerjisi Konseyi” ile  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı 
“Genel Enerji ve Tabii Kaynaklar Konseyi” kurulamamıştır Şekil 30. Finansman sorunları 
yaşanan o yıllarda, ihalenin şartlarını ve sağlanan finansman olanaklarını anlatma fırsatını 
bulamadığınız, sık sık değişen bir Başbakan, zaman kazanmak için, kararı ileri bir tarihe 
erteliyor veya sonuçta devlete çok daha pahalıya gelen “yap - işlet - devlet” gibi çözümlere 
yöneliyordu. 1979 ve 1985 yıllarında ele geçirilen fırsatlar değerlendirilebilseydi, bugün 
20 yıldan beri işletmede olan, üretim maliyeti 3-4 defa daha düşük 3 adet nükleer 
reaktörümüz olurdu. Büyük olasılıkla, edindiğimiz deneyimle nükleer teknolojiye girme 
ve o günlerde planlandığı şekilde nükleer kapasiteyi 10.000 MWe’ın üstüne çıkarmamız 
mümkün olurdu. Bu sayede, halen elektrik tüketimimizde en büyük payı alan (% 40) ithal 
kömür ve doğal gaz santrallarına ve büyük sorunlar yaratan ithal yakıt dış ödemelerine 
ihtiyaç kalmazdı.
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Yukarıdaki açıklamaların ışığında, Akkuyu ve Sinop’tan sonra atılacak adımlar için, her 
dış ödemeleri ve bunların finansman yöntemini de kapsayacak şekilde bir enerji üretim 
tesisleri planlaması yapılmalı ve karar mevkiindeki idarecilerin değişmesiyle etkilenmeyecek 
şekilde sürekliliği olan bir uygulama planına bağlanmalıdır. Aksi halde, Türkiye’nin yeni 
nükleer santraller kurması ve nükleer teknolojiye girmesi çok zor olacaktır.
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3 - NÜKLEER  YAKIT 

3.1 - NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMLERİ

Nükleer yakıtlar nötron absorpsiyonuyla parçalanabilen ve buna bağlı olarak nötron, 
başka atomlar ve aktif ışınlar üreten atom numarası yüksek elementler olarak tanımlanabilir.

Bazı izotoplar (U233, U235, Pu239, Pu241) nötron absorpsiyonu sonucunda hemen parçalanabilir. 
Nötron absorpsiyonuyla parçalanmayan, fakat, parçalanıcı izotoplara dönüşebilen U238 

ve Th232 “üretken izotopları” oluştururlar. Doğada yalnızca U235, U238 ve Th232 izotopları 
bulunmaktadır. Diğerleri (Pu239, Pu241, U233) üretken izotopların nükleer reaktörlerde nötron 
absorpsiyonu ile meydana gelirler. 

U238 izotopu reaktörde bir nötron absorbe ederek, atom çekirdeğindeki elektron 
emisyonuyla Np239’a, o da ikinci bir elektron emisyonuyla Pu239’a dönüşür.

Benzer şekilde, Th232 izotopu reaktörde bir nötron absorbe ederek, kuşaktaki elektron  
emisyonuyla Th233’e, o da atom çekirdeğindeki elektron emisyonlarıyla Pa233 ve U233e 
dönüşür.

Meydana gelen Pu239, Pu241 veya U233 izotoplarının bir kısmı reaktör içinde iken nötron 
absorbe edip parçalanarak enerji üretirler veya kullanılmış yakıtların yeniden arıtılmaları 
(reprocessing) suretiyle ayrıştırılarak yeni yakıt elemanları üretiminde kullanılabilirler.

Doğal uranyum’da bulunan parçalanıcı U235 izotopunun oranı son derece düşüktür (% 
0,711). Geri kalanı (% 99,289) U238 izotopundan oluşur. Parçalanma sırasında açığa çıkan 
ortalama 2,5 nötrondan en az bir tanesinin tekrar U235 izotopu tarafından absorbe edilerek 
zincirleme reaksiyonun devam ettirilebilmesi ancak ağır-su veya grafit gibi çok az nötron 
yutan moderatör kullanılan reaktörlerde mümkündür. Çok yaygın olarak kurulan hafif-
su moderatörlü reaktörlerde zincirleme reaksiyonu oluşturabilmek  için parçalanıcı U235 
izotopunun % 3-4 seviyelerine çıkarılması, yani doğal uranyum’un zenginleştirilmesi 
gereklidir. 

Yaygın olarak kurulmakta ve işletilmekte olan ağır veya hafif-su tipi reaktörler için doğal 
veya zenginleştirilmiş uranyumlu yakıt çevrimleri Şekil 40 ve Şekil 41'de gösterilmiştir 
[97]. Doğal uranyum’un aranması, çıkarılması, arıtılarak %70-80 saflıkta “sarı pasta”nın 
(yellow cake) üretilmesi, UO2 veya U3O8’e dönüştürülmesi, gerekiyorsa zenginleştirilmesi, 
yakıt elemanı imalatı, kullanılan yakıtın depolanması veya yeniden arıtılarak meydana 
gelen Plutonyum ve artan U238’in (depleated Uranyum) tekrar yakıt elemanı imal edilerek 
(Mox: mixed okside) enerji üretiminde kullanılması yakıt çevrimini  oluşturur.  

Doğal uranyum’lu yakıtla çalışan “ağır-su tipi reaktörlerde” sarı pasta saflaştırılarak 
UO₂ haline getirilir. Granül malzeme tabletçikler halinde preslendikten sonra (pellet) 10-
15 mm çapında Zircaloy tüpler içine yerleştirilip gaz geçirmeyecek şekilde tapalanarak 
yakıt çubukları imal edilir ve demetler halinde reaktör içine yerleştirilir. Kullanılmış yakıt 
ya doğruca korumalı hale getirilerek depolanır ya da yeniden arıtılarak yakıt olarak 
kullanılabilir. 
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Zenginleştirilmiş uranyum’lu yakıtla çalışan “hafif-su tipi reaktörlerde” sarı pasta 
kimyasal işleme tabi tutularak UF₆’ya dönüştürülür ve zenginleştirme tesislerine sevk 
edilir. % 3-4 oranında zenginleştirilen Uranyum UO₂ tabletçikleri haline getirilerek yakıt 
elemanı imalatında kullanılır.  Kullanılmış yakıtın içindeki geri kalan U235, meydana gelen 
Pu239 ve arta kalan çok miktardaki U238’in yeniden arıtılarak tekrar yakıt olarak kullanılması 
oldukça yaygın bir uygulamadır.

Doğada oldukça bol miktarda bulunan Th232 parçalanıcı olmayan bir “üretken izotop” 
olduğu için, başlangıçta, parçalanabilmesi ve zincirleme reaksiyonun devam ettirilebilmesi 
ancak yüksek oranda zenginleştirilmiş U235 ile bir arada olmasıyla mümkündür. Daha 
sonraki yakıt yüklemelerinde Th232 den elde edilen U233 izotpu U235’in yerini alabilir.

U²³⁵-U²³⁸

Şekil 41
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Toryum yakıt çevrimi Şekil 42 toryum ve uranyum hammadelerinin çıkarılmaları ve 
arıtılmalarıyla başlar [97]. Yakıt elemanı fabrikasyonu sırasında zenginleştirilmiş uranyum’la 
toryum bir araya getirilir. A.B.D., Almanya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkelerde 
geliştirilmekte ve kurulmakta olan prototip yüksek sıcaklıklı gaz (THTR) tipi reaktörlerde 
toryum-uranyum yakıt elemanları mikro küreciklerden oluşmaktadır. Her mikro kürecik 
çekirdeğinde ayrı ayrı veya karışım şeklinde toryum ve uranyum bulunur. Çekirdeklerin 
etrafı iki veya dört kat silikonlu karbon tabakasıyla kaplanır. Yaklaşık 0,6 mm çapındaki 
mikro kürecikler ya grafitten yapılmış içi boş kürelere, ya da altıgen grafit bloklar içinde 
uzunlamasına açılmış kanallara doldurulurlar.

Şekil 42
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3.2-  URANYUM  KAYNAKLARI

OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) ortaklaşa 
hazırladıklari soru formları ile, Çin ve Doğu Bloku ülkeleri hariç, dünyadaki uranyum 
kaynakları hakkında derledikleri verilere göre 1 Ocak 1987 itibarıyla çeşitli ülkelerdeki 
görünür ve muhtemel uranyum kaynakları Tablo 51 ve Tablo 52‘de gösterilmiştir [98]. 
Kaynaklar, toplam birim fiyatlar (80-130 $/kg U) ve miktarlar hakkında yapılan tahminlerin 
kesinliği (Görünür, muhtemel I, muhtemel II) dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır. 
Görüldüğü gibi, ele alınan ülkelerdeki 130 $/kg U fiyat altında kalan toplam uranyum 
kaynakları 4.526.000 ton U olarak belirlenmiştir. Çin ve Doğu Bloku ülkelerindeki uranyum 
kaynakları toplam 265.000 ton U tahmin edilmiştir.

Tablo 51
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Yukarıda belirtilenlerin ötesinde, dünyada bulunduğu kabul edilen, fakat henüz 
keşfedilmemiş “mümkün kaynaklar” Tablo 53 ve Tablo 54‘de gösterilmiştir. Buna göre, yer 
yüzünde görünür ve muhtemel I-II  kaynakların 1,5-2 katı kadar daha uranyum kaynakları 
bulunabileceği beklenmektedir.

Şekil 43’de 1981-1987 yılları arasında uranyum aramaları için yapılan toplam harcamalar 
gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, yapılan harcamalar 1983 yılına kadar hızla azalmış olup, 
takip eden yıllarda da oldukça düşük düzeyde devam etmektedir. Bu azalış, 1979 yılında 
meydana gelen Three Mile Island (TMI) kazasından sonra ABD ve Avrupa ülkelerinin önemli 
bir bölümünde yeni nükleer santral siparişlerinin durdurulması veya ertelenmesi nedeniyle 
Uranyum stoklarında meydana gelen artış ve buna bağlı olarak Uranyum fiyatlarındaki 
azalıştan kaynaklanmaktadır.

1965-1987 yılları arasında çeşitli ülkelerde Uranyum üretimindeki değişimler  Şekil 44'de 
gösterilmiştir [98]. Görüldüğü gibi, 1973-74 yıllarındaki petrol krizi nedeniyle hızla çoğalan 
nükleer santral siparişleri dolayısıyla uranyum üretimleri büyük bir hızla artmıştır. 1979 
daki TMI kazasının pek çok ülkede olumsuz bir ortam yaratması ve ekonomik büyümenin 
yavaşlaması 1980 yılından sonra, Kanada hariç, diğer ülkelerde Uranyum üretiminde 
durgunluğa ve azalmalara yol açmıştır.

1990-2000 yılları arasında, birim fiyatların “80 $/kg U” veya “130 $/kgU” altında kalacağı 
ve “bağlantısı yapılmış” veya “bağlantısı yapılmış, planlanmış, muhtemel”alternatiflerine 
göre yapılan üretim kapasitesi tahminleri Tablo 55‘te verilmiştir [98]. Aynı kategori için 
tahminler hemen hemen aynı kalmakta, hatta 2000'li yıllar için değerler bir miktar 
düşmektedir. Bu da, yakın gelecekte nükleer santral kapasitelerinde önemli artışlar 
olmayacağı varsayımını teyit etmektedir.

Tablo 52
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Tablo 53

Tablo 54

6364-7664
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Şekil 43
URANYUM ARAMALARINDA KAYDEDİLEN GELİŞMELER

ÜLKELERİN URANYUM ÜRETİMLERİ (1965 - 1987)
Şekil 44
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Kullanılmış yakıtların yeniden arıtılmaması ve yalnızca PWR ve BWR tipi reaktörlerin işletmede 
oluşu (yüksek tahminler), veya kullanılmış yakıtlardaki plütonyum’un yeniden arıtılarak tekrar 
yakıt olarak kullanılması (plütonyum recycle) veya hızlı üretken reaktörlerin (fast breeder) 
devreye girmesi (düşük tahminler) gibi farklı stratejiler esas alınarak tahmin edilen 1990-2030 
yılları arasındaki yakıt ihtiyaçları Şekil 45'te gösterilmiştir [98]. Düşük tahminler için, 2010-
2015 yıllarından sonra görünür kaynakların yetersiz kalacağı, ancak, muhtemel kaynaklarla 
birlikte ihtiyacı karşılayabileceği sonucuna varılmaktadır. Yüksek tahminler için yeni Uranyum 
kaynaklarının bulunmaları ve üretilir hale getirilmeleri gerekmektedir.

Uzun vadede, halen işletilmekte olan uranyum madenlerinin yetersiz kalması halinde 
yararlanılabilecek diğer uranyum kaynakları üzerinde ön çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin, 
deniz suyunda Uranyum konsantrasyonu çok düşük (3 ppb) olmasına rağmen, okyanuslarda 
yaklaşık 4 milyar ton uranyum bulunduğunu dikkate alan bazı ülkelerde deniz suyundan 
deneysel olarak Uranyum üretilmiştir. Bununla beraber, üretim maliyeti çok yüksek olduğu 
için (500-1000 $/kg U) yakın gelecekte değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Diğer minerallerin kazanılması sırasında uranyumun yan ürün olarak üretilmesi üzerinde 
de çalışılmaktadır Tablo 56 [98]. Ülkemizde de bu hususta ön çalışmalar yapılmıştır.ABD’de 
Kuzey ve Güney Dakota bölgelerinde 1000-4000 ppm içeren bazı linyit kaynakları bir süre 
değerlendirilmiş, ancak maliyetin 130 $/kg U’un oldukça üstünde olacağı tespit edilerek 
çalışmalar durdurulmuştur.

Japonya şartları için, 1995 yılında yapılan, 2150 tarihine kadar çok uzun bir dönemi 
kapsayan bir araştırmaya göre en geç 2060 yılına kadar hızlı üretken (fast breeder) 
reaktörler devreye girmediği takdirde, Uranyum kaynaklarının yetersiz kalacağı ve yeni 
kaynak araştırmalarının gerekeceği sonucuna varılmaktadır Şekil 46 [99].

Şekil 45
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Tablo 56

Şekil 46
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3.2.1. Uranyum Fiyatları

1960 yıllarına kadar yalnızca askeri amaçlarla kullanılan Uranyumun fiyatı 16-21 $/kg U 
iken, artan stoklar nedeniyle 1972 yılında fiyat 13 $/kg U’ya kadar düşmüştür. Petrol krizi 
sonrasında Uranyum fiyatları hızla artarak 1978 yılında 115 $/kg U’ya kadar yükselmiştir. 
1978-1988 yılları arasında Uranyum fiyatlarındaki gelişmeler Şekil 47‘de gösterilmiştir. 
1979 yılından itibaren spot U fiyatları hızla düşerek 1986-87 yıllarında 45 $/kg U düzeyine 
kadar inmiştir. Uzun dönemli sözleşmeler 65-75 $/kg U dolaylarında stabilize olmuştur.

27 Mart 1984 tarihinde 1000 MWe gücünde Akkuyu nükleer santralı ilk yakıt yüklemesi 
ve takip eden 4 yakıt değişimi için benzerlerine kıyasla oldukça elverişli olan 42 $/kg U 
fiyat alınmıştı.

3.2.2. Türkiye’de  Uranyum ve  Toryum  Kaynakları

İleriki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanacağı gibi, toplam yakıt çevrimi giderlerinin  
yaklaşık %40’ını Urayum hammaddesi temini oluşturmaktadır. Yakıt harcamalarının 
olabildiğince yerli kaynaklardan karşılanması ve dış ülkelere bağlı olmamak açısından 
yurtiçi Uranyum ve Toryum kaynakları özel bir önem taşımaktadır.

Türkiye’de Uranyum arama çalışmaları 1956-1957 yıllarında MTA Genel Müdürlüğü 
tarafından başlatılmıştır. Bilinen rezervlerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

Şekil 47

1978 - 1988 YILLARI ARASINDA SPOT URANYUM FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER
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  Rezerv (ton U₃O₈)       Ortalama tenör  (% U)
Köprübaşı – Manisa 3040   0,05
Uşak – Fakılı  510   0,05
Küçükçavdar – Aydın 520   0,05
Ayvacık – Çanakkale 250   0,08
Şebinkarahisar – Giresun 300   0,04
Demirtepe – Aydın 1300   0,08
Sorgun – Yozgat  2500   0,10
Toplam:             8400  U3O8  (7120 ton U)

Bulunan 7120 ton U görünür ve muhtemel kaynak sınıfındandır. Yapılan araştırmalar 
oldukça sınırlı olduğu için, ülkenin tümünün modern yöntemlerle yeniden uçakla aranması 
ve sondaj çalışmaları bilinen sahaların genişletilmesine imkan sağlayacaktır. Söz konusu 
havadan Uranyum arama çalışması 1987 yılında başlatılmıştır.

Nükleer enerji programı kapsamında uranyum cevherleri ve sarı pasta üretiminden 
Etibank sorumludur. MTA tarafından arama ve teknolojik çalışmaları tamamlanmış olan 
Köprübaşı havzasında, TAEK ile işbirliği içinde, bir pilot tesis kurularak ön fizibilite etütleri 
yapılmıştır. 4 yataktaki 1500 ton uranyum’un 933 tonu işletilebilir rezerv olarak belirlenmiş, 
% 80 verimle 750 ton Uranyum üretilebileceği sonucuna varılmıştır. 1987 yılı sonlarında 
Etibank tarafından madencilik ve proses maliyetleri hesaplanmış ve o tarihlerde geçerli 
olan 40 $/kg U satış fiyatının çok üstünde olduğu bulunmuştur. Sonuçta, Köprübaşı 
rezervlerinin miktarının çok az, Uranyum tenörü bakımından fakir olması ve nükleer 
santral kuruluşunun ertelenmesi nedeniyle pilot tesis yanında kurulması planlanan proses 
tesisinden vaz geçilmiştir. 

Yan ürün olarak fosforik asit üretimi sırasında uranyum elde edilmesiyle bağlantılı 
olarak Etibank tarafından çalışmalar yapılmıştır. 705 milyon ton olan Mardin – Mazıdağı 
fosfat rezervlerinden 125.000 ton/yıl konsantre üretim kapasitesi olan pilot tesis 1976 
yılında işletmeye alınmıştır. 1979 yılı itibariyle Türkiye’de kurulu ve kurulacak fosforik 
asit tesislerinde yan ürün olarak elde edilebilecek uranyum miktarları Tablo 57‘de 
gösterilmektedir [100]. MTA, TAEK ve TÜGSAŞ (Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.) tarafından 
1981 yılında Samsun Azot Fabrikası’nda yapılan ön etütlerde kazanılabilecek uranyum 
maliyetinin 115 $/kg U olabileceği (ticari fiyatın yaklaşık 3 katı) görülmüştür. uranyum 
satış fiyatlarının 100 $/kg U üstüne çıkması halinde fosfat tesislerinde yan ürün olarak 
uranyum üretilmesinin ekonomik olabileceği sonucuna varılmıştır.

Önceki bölümlerde açıklandığı gibi, doğada bulunan toryum  (Th232), doğruca termik 
nötron absorpsiyonuyla parçalanan bir izotop olmadığı için, ancak yüksek oranlarda 
zenginleştirilmiş parçalanıcı bir izotopla (U233, U235 veya Pu239) birlikte üretken malzeme 
olarak değerlendirilebilir. Kurulmuş olan “yüksek sıcaklıklı gaz” veya “hızlı üretken” prototip 
reaktörlerde Toryum kullanılmış; fakat, ticari üniteler aşamasına gelememiştir. Halen Almanya, 
Japonya, Rusya, Hindistan gibi bazı ülkelerde araştırma ve geliştirmeler devam etmektedir.

Görünür ve muhtemel Toryum kaynakları Tablo 58'de gösterilmiştir [98]. Türkiye’de 
Eskişehir  Beylikahır bölgesinde bulunan 380.000 ton ThO2 eşdeğerine sahip kaynaklarıyla 
ülkemiz dünya ülkeleri arasında önde gelmektedir. Her ne kadar cevherin düşük tenörlü 
(% 0,2) ve kompleks 4 ayrı yapıda oluşu (nadir toprak metalleri, florit, barit, manganez) 
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ekonomik açıdan olumsuz sonuçlar verse de, uzun vadede toryum yakıtlı ticari üniteler 
kurulması aşamasında, özellikle de yan ürünlerle birlikte kullanılması suretiyle, ekonomik 
olarak değerlendirilmesi söz  konusudur.

Tablo 57

Tablo 58
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3.2.3. Geleceğe Dönük Beklentiler

Önceki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, 1986 yılında meydana gelen 
Chernobyl kazasının tüm dünyada yarattığı büyük şok, pek çok ülkede nükleer projelerin 
ertelenmesine ve bazı durumlarda iptaline yol açması nedeniyle, 1990-2000 yılları arasında 
nükleer yakıt tüketiminde de duraksamalara, hatta azalmaya yol açmıştır. Üretim fazlalığı 
nedeniyle, satış fiyatlarındaki düşüş yeni nükleer hammade aramalarında ve üretiminde 
kısıtlamalar yapılmasını gerektirmiştir.

2017 yılı itibarıyla, uranyum kaynakları ve üretimleri Tablo 59 A ve Tablo 59 B'de 
gösterilmiştir [102].

Tablo 59 A

Tablo 59 B
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Ocak 1987’de geçerli olan değerlerle (Tablo 53 ve Tablo 54) kıyaslandığında, görünür ve 
muhtemel uranyum kaynaklarının (Tablo 59 A) hemen hemen aynı kaldığı görülmektedir. 
Aynı şekilde, 2015-2035 yılları arasında 130 $/kg fiyat altında kalan uranyım üretimi 
(Tablo 59 B) için tahmin edilen değerlerin de çok az fark ettiği dikkati çekmektedir. Bu da, 
uranyum kaynak ve üretim değerlerinin uzun süreden beri sabit kaldığını doğrulamaktadır.

3.3. DÖNÜŞTÜRME HİZMETLERİ

Yaklaşık % 70-90 saflıktaki U3O8 den oluşan sarı pasta, doğal uranyum yakıtlı nükleer 
santrallar için, nitrik asit kullanılarak uranilnitrat eriyiği haline getirilip ısıtılarak su ve nitrik 
asit buharlaştırılır ve UO3 haline getirilir. UO3, 600 °C sıcaklıkta hidrojenle indirgenmeye 
tabi tutularak, doğruca yakıt elemanı imalatında kullanılmak üzere katı haldeki UO2 ye 
dönüştürülür.

Zenginleştirilmiş Uranyum yakıtlı santrallar için UO2 ısıtılarak ve üzerinden hidrojenflorür 
gazı geçirilmek suretiyle gaz halindeki UF6 ya dönüştürülür.

Bilinen kimyasal işlemler yoluyla yapılan dönüştürme hizmetleri nükleer yakıt 
üretiminin en sorunsuz ve ucuz adımını oluşturur.

3.4 ZENGİNLEŞTİRME

Bilindiği gibi, doğada bulunan uranyumun % 0,711’i parçalanıcı izotop U235 ve geri kalanı  
(% 99,289) parçalanıcı olmayan U238 izotopundan oluşur. Oysa, askeri amaçlarla patlayıcı bir 
kütle oluşturabilmek için U235 oranının % 90 ve üzerinde olması gerekir. Bu amaçla, 1939-1940 
yıllarında A.B.D. ((Department of energy: DOE) ve Rusya’da difüzyon metoduyla parçalanıcı 
U235 oranını istenilen düzeyde artıran teknolojiler geliştirilmiş ve üretim yapılmıştır.

Difüzyon metodu, UF6 gazı haline getirilen U235 ve U238 izotoplarının, farklı büyüklüklerde 
ve ağırlıklarda olmalarından yararlanılarak, özel gözenekli ortamlardan geçirilmek suretiyle 
ayrıştırılmalarına dayanmaktadır. Her geçirme işlemi, gaz halindeki UF6’nın ortalama 
1,0043 defa zenginleştirilmesine yol açar. Dolayısıyla, % 0,711 olan U235 oranını hafif su 
tipi santralarda gereken % 3-4 düzeyine çıkarabilmek için, işlemi defalarca tekrar etmek 
gerekir. Bu da, çok büyük yatırımlara, enerji tüketimine ve maliyetlere yol açmaktadır.

Takip eden yıllarda, Avrupa’da (Hollanda, İngiltere, Almanya) daha az yatırım ve enerji 
tüketimi gerektiren “santrifüj” yöntemi geliştirilmiştir. Gaz halindeki UF6 çok yüksek 
hızlarda döndürülen santrifüjlerde, merkezkaç güçlerin farklı oluşundan yararlanılarak, 
değişik ağırlıktaki izotoplar ayrılır. İzotoplar arasındaki ağırlık farklarının çok küçük 
olması nedeniyle her bir işlemdeki zenginleştirme oranı da oldukça küçüktür ve yüzlerce 
kademenin kullanılmasını gerektirir. Bununla beraber, ilk yatırım ve üretim maliyetleri daha 
düşük olduğu için, yeni kurulan ve halen işletilmekte olan tesislerin büyük çoğunluğu 
santrifüj sistemiyle çalışmaktadır.

Brezilya’da geliştirilmiş olan “jet nozzle” metodu da prensipte santrifuj kuvvetiyle farklı 
ağırlıktaki U235 ve U238 izotoplarının ayrılmasından yararlanmaktadır. Yarım daire şeklindeki 
kanala yüksek hızla püskürtülen UF6 içindeki daha ağır olan U238 izotopları kanal yüzeyine 
daha yakın olan kesitte kısmen ayrışmaktadır.

A.B.D., Japonya gibi bazı ülkelerde de lazer yöntemiyle (AVLIS) zenginleştirme teknolojisi 
geliştirilmiştir. Bu tesisler henüz prototip üniteler olarak kurulmaktadır.
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Tablo 60’da 1985-1995 yıllarında dünyadaki zenginleştirme kapasitesi gösterilmektedir. 
Görüldüğü gibi, o tarihlerde toplam zenginleştirme kapasitesi yaklaşık 40 milyon SWU’dur 
(seperative work unit). Mevcut tesislerin önemli bir bölümü difüzyon teknolojisiyle 
çalışmaktadır [101]. 

Tablo 61’de 2015-2016 yıllarındaki mevcut zenginleştirme kapasiteleri, Tablo 62’de 
çeşitli ülkelerdeki zenginleştirme ihtiyaçları ve 2035 yılına kadar yapılan tahminler 
gösterilmektedir [102]. Görüldüğü gibi, halen işletilmekte olan tesislerin tamamı daha 
ekonomik olan santrifüj sistemine dayanmaktadır. A.B.D.’de URENCO tarafından Haziran 
2010’da işletmeye açılan New Mexico tesislerinde 2016 yılında 4,7 milyon SWU üretilmiştir 
ve 20 milyon SWU kapasitesindeki difüzyon teknolojisiyle çalışan zenginleştirme tesisleri 
tümüyle durdurulmuştur. Fransa’da 1978’den beri difüzyon teknolojisiyle üretim yapan 
Eurodif  tesisleri 2012 yılında durdurularak, santrifüj teknolojisiyle çalışan Georges Besse II 
ünitesi devreye girmiş ve 2016 yılında 7,4 milyon SWU zenginleştirme üretmiştir. İngiltere, 
Almanya ve Hollanda tarafından başlangıçtan itibaren santrifüj teknolojisine göre çalışan 
URENCO tesislerinde 2016 yılında toplam 15,2 milyon SWU üretilmiştir.

2016 yılındaki toplam zenginleştirme kapasitesi, Çin hariç, 53,25 milyon SWU’dur. 
2035 yılına kadar yapılan tahminlerde, A.B.D. hariç, üretim kapasitesinde önemli bir artış 
olmayacağı varsayılmaktadır. Bunda, 2011 yılında Japonya’daki Fukushima kazasından sonra 
tüm dünyada hakim olan olumsuz atmosfer ve nükleer santral sayısındaki duraklama 
önemli rol oynamaktadır.

Tablo 60
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Tablo 61

Tablo 62
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3.5 YAKIT ELEMANI İMALATI

İlk nükleer araştırma ve prototip reaktörlerin kurulduğu yıllarda metal uranyumdan yakıt 
elemanları da kullanılmıştır. Takip eden yıllarda, yakıt çubukları genellikle nötron absorpsiyonu 
düşük olan Zirkonyum veya İngiltere’de yüksek sıcaklıklı gaz tipi reaktörlerde kullanılan 
paslanmaz çelik zarflar (13-15 mm çapında borular) içine yerleştirilen UO2 tabletçikleri halinde 
üretilmiş ve üretilmektedir. Yakıt çubukları, Uranyum’un parçalanması sırasında meydana gelen 
gaz veya katı radyoaktif maddeleri tutacak, soğutma suyu ve diğer maddelere karışmayacak 
şekilde alt ve üstten hermetik olarak kapatılarak dairesel veya prizmatik bir yakıt demeti 
haline getirilirler. Şekil 48 ve Şekil 49'da tipik yakıt demetleri gösterilmektedir [97].

Şekil 48

Şekil 49

AĞIR SULU REAKTÖRLERDE KULLANILAN YAKIT DEMETİ

HAFİF SULU REAKTÖRLERDE KULLANILAN YAKIT DEMETİ



169

Dünden Bugüne Türkiye’de Nükleer Enerji

Doğal uranyum yakıtlı reaktörlerde doğruca sarı pastadan (U3O8) kimyasal yöntemlerle 
saflaştırılarak elde edilen UO2 toz haline getirilir, preslenerek ve 800 °C sıcaklıkta 
sinterlenerek istenilen boyutlarda UO2 tabletçikleri (pellet) elde edilir. Zenginleştirilmiş 
Uranyum yakıtlı reaktörlerde, zenginleştirilmiş UF6 gazı kimyasal yöntemlerle önce U3O8, 
takip eden adımlarda da tekrar UO2 tabletçikleri haline getirilir.

Aşırı nötron kaybını önlemek amacıyla yaklaşık 1 mm kalınlığında son derece hassas 
yöntem ve kontrollarla üretilen zirkonyum zarflar ve yakıt demetleri imalatı radyoaktif 
maddelerin yakıt çubuklarının içinde kalması ve soğutucuya karışmaması açısından büyük 
önem taşır. İmalatın hassaslığı ve reaktör çekirdek tasarımlarının farklılığı nedeniyle, yakıt 
elemanı imalatı genellikle nükleer traktör firmaları tarafından veya onların sıkı kontrolları 
altında yapılır.

Tablo 63'de 1985 yılındaki mevcut yakıt üretim kapasiteleri, ihtiyaçları ve 1990-1995 
yılları için yapılan tahminler gösterilmektedir [101]. 1990-1995 yılları arasında ihtiyaçlarda 
artış olacağı tahmin edilirken, mevcut kapasitelerde artış beklenmemesi, mevcut tesislerde 
bir kapasite fazlası olduğuna işaret etmektedir.

Tablo 63
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Tablo 64 ve Tablo 65’te 2017 yılı itibarıyle mevcut ve 2035 yılına kadar tahmin edilen 
yakıt elemanı üretim kapasiteleri ve ihtiyaçları gösterilmiştir [102]. Güney Kore ve büyük 
olasılıkla bu tablolarda gösterilmeyen Çin hariç, tüm ülkelerde 2035 yılına kadar kapasite 
artışı öngörülmemesi dikkati çekmektedir.

Tablo 64
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Tablo 65
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3.6 KULLANILMIŞ YAKITLARIN DEPOLANMASI

Nükleer yakıtların belirli bir süre enerji ürettikten sonra, parçalanıcı izotopların azalması, 
meydana gelen radyoaktif parçacıkların nükleer reaksiyonu olumsuz etkilemesi ve koruyucu 
zirkonyum zarfların hasar görmemelerini sağlamak amacıyla reaktör kalbinden çıkarılarak 
yerine yeni bir yakıt paketinin yüklenmesi gereklidir. Doğal uranyum yakıtlı CANDU tipi 
reaktörlerde yük altındayken yakıt değişimi yapılabildiği için, santral durdurulmadan 
gerekli bölgelerde kullanılmış yakıtlar çıkarılarak yenileri yüklenebilir. Zenginleştirilmiş 
Uranyum yakıtlı hafif su tipi ve diğer reaktörlerde genellikle santral durdurularak bir 
bölgede veya tümünde yakıt değişimi yapılır. Çıkarılana kadar bir parti yakıttan elde 
edilen enerji (burn-up) megawatday/ton (MWd/t) olarak ifade edilir. Doğal Uranyum yakıtlı 
CANDU tipi reaktörlerde burn-up yaklaşık 7.000 MWd/t; zenginleştirilmiş Uranyum yakıtlı 
BWR ve PWR tipi reaktörlerde yaklaşık 32.000 MWd/t’dur.

Kullanılmış yakıt içinde meydana gelen radyoaktif izotoplar, azalarak da olsa radyasyon 
yaymaya ve enerji üretmeye devam ettikleri için Şekil 50 [104], reaktörden çıkarıldıktan 
sonra tesisteki havuzlar içinde soğutulmaya devam edilir. Havuzdaki su soğutularak yaklaşık 
40 °C sıcaklıkta tutulur ve su içinde bulunan radyoaktif maddeler iyon değiştiricilerde 
tutularak temizlenir. Edinilen deneyimler, kullanılmış yakıtlarda işletme sırasında veya 
çıkarılırken herhangi bir mekanik hasar olmadıkça, çok uzun bir süre (20-30 yıl) havuzlar 
içinde depolanabileceklerini göstermiştir. Hasarlı olan yakıt elemanları ayrılarak özel korumalı 
kaplar içinde tutulurlar. Sıcaklığı özel korumalı kaplar içinde taşınabilecek kadar düştükten 
sonra, yakıt elemanları bir yeniden arıtma tesisine (reprocessing) gönderilerek özel kimyasal 
yöntemlerle geri kalan parçalanıcı izotop U235 ve meydana gelen Pu239, Pu241 veya U233 gibi 
izotoplar ayrıştırılarak, tekrar enerji üretmek amacıyla yakıt üretim tesislerine gönderilebilir. 
Alternatif olarak, kullanılmış yakıt içindeki radyoaktif parçalanma  ürünleri ayrıştırılarak 
camlaştırma veya başka bir yöntemle katı hale getirilip, özel korumalı kaplar içinde yer-
altı tuz madenlerine veya nihai yer-altı depolama tesislerine gönderilebilir. Kullanılmış yakıt 
içindeki artıkların önemli bir bölümünü oluşturan U238 ayrıştırılıp üretken malzeme olarak 
tekrar reaktörlerde enerji üretiminde kullanılabilirler.

Şekil 50 Activity and Decay Heat vs. Decay Time for PWR (Burn up 34000 MWd /t U)
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1986 yılında meydana gelen Chernobyl kazasından sonra yeni nükleer tesisler 
kurulmasının duraklamasına kadar, genellikle, kullanılmış yakıtların oldukça kısa bir süre 
(birkaç yıl) santraldaki soğutma havuzlarında tutulduktan sonra yeniden arıtılarak tekrar 
enerji üretiminde kullanılması ve  radyoaktif artıkların nihai yer altı tesislerde depolanması 
öngörülmekteydi. Kaza sonrasında, yeni kurulan nükleer tesislerin çok azalması  ve 
işletilmekte olan reaktör sayısının hemen hemen aynı kalması sonucunda, kullanılmış 
yakıtların santraldaki havuzlarda veya özel olarak kurulan yer üstü tesislerde uzunca bir 
süre depolanmaları  ve yeniden arıtılmadan soğutulmaya devam edilmesi ön plana çıkmıştır. 
Bunda, yeniden arıtma sonunda elde edilecek U235, Pu239 gibi parçalanıcı izotopların askeri 
amaçlarla kullanılmasını önlemek düşüncesiyle karşılaşılan politik güçlükler ve  planlanan 
nihai yer altı depolama tesislerine karşı çevrede oturan halkın direnişinin yarattığı sorunlar 
da önemli bir rol oynamıştır. İşletmede bulunan çok sayıda nükler santralda, mevcut tesislere 
yeni soğutma havuzları eklenerek geçici depolama kapasitelerinin artırılmasıyla veya yeni 
toplu yer-üstü depolama tesisleri kurularak çözüm üretme yoluna gidilmektedir.

Tablo 66'da 1985 yılı itibarıyla kısa dönem kullanılmış yakıt depolama kapasitesi ve 1995 
yılına kadar yapılan tahminler gösterilmiştir [101]. Tablo 67 ve Tablo 68’de kullanılmış yakıt 
depolama kapasiteleri, toplam depolama ihtiyacı ve 2035 yılına kadar yapılan tahminler 
gösterilmektedir [102].  

Tablo 66
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Tablo 67
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3.7 YENİDEN ARITMA

Kullanılmış yakıtların yeniden arıtılması (reprocessing) çeşitli bakımlardan son derece 
sorunludur; çok gelişmiş bir teknolojik altyapı ve çok dikkatli bir uygulama gerektirir. 
Kullanılmış yakıtlar yüksek aktivite içeren ve bu nedenle ancak uzaktan kontrollü, 
otomatik robotlarla çalışabilen bir uygulama gerektirmektedir. Çevrenin ve çalışanların 
radyoaktif maddelerden ve etkilerden korunmaları şarttır.

Başlangıçta, yeniden arıtma tesisleri bazı gelişmiş ülkelerde askeri amaçlarla kullanılmış 
yakıtın içindeki plütonyumun ayrıştırılması amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle de, nükleer 
teknolojiye sahip olmayan ülkelerde yeniden arıtma tesislerinin kurulması çok katı kontrol 
şartlarına bağlıdır.

Tablo 69 ve Tablo 70’de yeniden arıtma kapasiteleri ve ayrıştırılan plütonyum’un tekrar 
yakıt elemanı imalatında kullanılması gösterilmiştir [102]. 1990 yıllarından beri nükleer 
santral sayısındaki duraklama, uranyum temini ve zenginleştirmesindeki kapasite fazlalığı 
nedenleriyle, planlanmış yeniden arıtma tesislerinin önemli bir bölümü iptal edilmiştir. 
Fransa dışında çok az ülkede plütonyum yeni yakıt elemanı imalatı ve enerji üretiminde 
kullanılmaktadır.

Tablo 68
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Tablo 69

Tablo 70
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3.8 RADYOAKTİF ATIKLARIN YER ALTINDA DEPOLANMASI

Nükleer santrallar kurmuş olan pek çok ülkede, büyük bir bölümü kullanılmış yakıtlardan 
kaynaklanan radyoaktif artıkların yer altındaki terk edilen tuz madenlerinde, benzer 
maden ocaklarında veya özel olarak inşa edilen yer-altı tesislerinde depolanması için 
yapılan çalışmalar, uzun süreden beri devam etmelerine rağmen, daha önce de belirtilen 
güçlükler nedeniyle, Finlandiya hariç, henüz kesin bir çözüme bağlanamamıştır.

Finlandiya’da 2010 yılında kazı çalışmaları planlanan 420 m. derinliğe ulaşmıştır. 2012 
yılında inşaat lisansı için müracaat edilmiş ve 12 Kasım 2015’te  inşaat lisansı alınmıştır. 
Aralık 2016’da nükleer güvenlikle ilgili kazı işleri başlatılmıştır. 2020 yılında işletme lisansı 
alınması planlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

A.B.D.’de 2008 yılında nükleer güvenlik kuruluşuna (NRC) Nevada Jucca Mountain’da 
yüksek aktiviteli radyoaktif artıkların depolanma tesisleri için lisans müracaatı yapılmış; 
fakat, 2011 yılında iptal edilmiştir. Ekim 2016 itibarıyla, NRC tarafından işletme lisansı 
verilen 77 adet bağımsız kullanılmış yakıt depolama tesisi bulunmaktadır.

Fransa’da Cires’deki “çok düşük radyoaktiviteli atıkların” depolandığı tesiste 2003-2016 
yılları arasında yaklaşık 329.571 m3 atık depolanmıştır. Bu, toplam depolama kapasitesinin 
% 51’ini oluşturmaktadır. 1992 yılında işletmeye açılan düşük ve orta derecede radyoaktif 
atıkların depolandığı L’Aube tesislerinde 2016 yılı sonuna kadar yaklaşık 316.692 m³ atık 
depolanmıştır. Bu, toplam kapasitenin % 31.6’sını oluşturmaktadır.

Yüksek aktiviteli atıkları depolamak amacıyla Andra yer-altı laboratuarının 490 m. 
derinlikteki 1500 m2 uzunlukta galerileri 2005 yılında çalışmaya başlamıştır. 2010 yılında 
Ciego yer-altı depolama tesislerinde 30 km²’lik bir alan devlet tarafından onaylanmıştır. 
2018 yılında Ciego tesisleri için lisans müracaatının yapılması öngörülmektedir.

3.9 TÜRKİYE’DE NÜKLEER YAKIT TEMİNİ AMACIYLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2.6 bölümünde açıklandığı gibi, ilk nükleer santral nükleer yakıt temini ve ilgili hizmetler 
için hazırlanan ihale şartnamesinde (5.Cilt) ilk yakıt yüklemesi + dört yıllık yakıt değişimi 
temini ve seçenek olarak da, beş yılın ötesindeki uzun süreli nükleer ham-madde ve 
hizmetlerin temini öngörülmüştü. Mümkün olduğu ölçüde, aşağıda belirtilen bölümlerin 
her biri veya birkaçı için ayrı paketler halinde teklif verilmesi talep edilmekteydi:

-  Sarı pasta temini

-  Dönüştürme hizmetleri

-  Zenginleştirme

-  Yakıt elemanı imalatı

Opsiyonel olarak da, kullanılmış yakıtların taşınması, yeniden arıtılması ve radyoaktif 
atıkların depolanmaları için teklif verilmesi önerilmektedir.

İhale aşamasında, alınan tekliflerin değerlendirilmeleri sonucunda birinci sırayı alan 
ASEA ATOM (İsveç devlet kuruluşu) ile yapılan görüşmelerde varılan mutabakat uyarınca, 
ilk yükleme için yakıt elemanı imalatı ve nakliyesinin kendileri tarafından yapılması ve 
gerekli zenginleştirilmiş uranyumun COGEMA (Fransız devlet kuruluşu) tarafından temin 
edilerek ASEA ATOM’a teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. COGEMA bağlı kuruluşları Comurex 
vasıtasıyla gerekli miktar ve zamanlarda sarı pastayı temin edecek ve Eurodif (Fransız 
devlet kuruluşu) vasıtasıyla da dönüştürme ve zenginleştirme hizmetleri yapılacaktır. 
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COGEMA ile yapılan görüşmelerde, kullanılmış yakıtların taşınmaları ve yeniden 
arıtılmaları hususlarında da esaslar tespit edilmiş; fakat, kesin verilerin yakıt ihalesi 
kesinleştikten sonra belirlenmesi öngörülmüştür.

Uygulanacak fiyatlar alınmış ve sözleşme taslaklarının hazırlanmış olmasına rağmen, 
Türkiye’de 12 Eylül 1980 tarihinde meydana gelen politik olaylar nedeniyle ihale iptal 
edildiği için yakıt sözleşmeleri de yürürlüğe konulamamıştır.

1980-1983 yılları arasında yapılan ön çalışmalar ve yenilenen şartlarla tekrar teklifler 
alınmış ve 1983-1985 yılları arasında KWU (Almanya) ve AECL(Kanada) firmalarıyla paralel 
olarak görüşmeler yapılmıştır. İlk ihalede olduğu gibi, şartnamede sarı pasta temini, 
dönüştürme ve zenginleştirme hizmetleri için ayrı teklifler verilmesi ve nükleer reaktör 
teklifinin ilk yakıt ve takip eden 4 yıllık yakıt yüklemelerini kapsaması öngörülmüştür.

KWU firması, 1 Ağustos 1983 tarihinde, 990 MW gücünde, zenginleştirilmiş uranyum 
yakıtlı PWR tipi bir ünite için verdiği teklifinde, sarı pasta, dönüştürme ve zenginleştirme 
hizmetlerinin tarafımızca temin edileceği varsayımıyla; ilk yakıt + takip eden 4 yakıt 
değişimi için teklif tarihinde geçerli olmak üzere 42.000.000 DM (yaklaşık 15.262.737 USD) 
fiyat vermiştir. Bu fiyat aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

- Yakıt demetlerinin termik, hidrolik ve mekanik tasarımı,

- TEK tarafından temin edilen zenginleştirilmiş UF6’nın zenginleştirmeyi yapan firmanın 
tesislerinde, koruyucu kaplar içinde (containment) teslim alınarak kendi üretim tesislerine 
taşınması, yakıt demetlerinin imal edilerek santral alanında TEK’e teslim edilmesi,

-İlk yakıt yüklemesi sırasında gerekli kontrollar ve teknik destek.

Görüşmeler sırasında KWU, ilk yakıt yüklemesi ve birinci yakıt değişimi için gereken 
zenginleştirilmiş UF6 temininin de kendileri tarafından üstlenilmesini önermiştir. Buna 
göre, spot piyasadan uygun fiyatla temin edilecek UF6, koruyucu kaplar, nakliye, sigortalar 
vb. hizmetler için belirli bir ücret ödeyerek, yakıt demetleri imal edilene kadar kendi 
tesislerine getirilecek ve korunacaktır. Bu bağlamda hazırlanan sözleşme taslağına 
göre, gerekli harcamalar için, geri ödemeleri santralın işletmeye alınacağı tarihe kadar 
ertelenecek bir kredi temini önerilmiştir.

İlk yakıt yüklemesi ve birinci yakıt değişimi için öngörülen Uranyum miktarları Tablo 
71’de gösterilmiştir [105]. Mart 1984 itibarıyla verilen birim fiyatlar:

- Doğal Uranyum :  19 USD/lb U3O8

- Dönüştürme :  1,5     “

- Zenginleştirme :  240 DM/kg SWU

Yukarıdaki verileri ilk yakıt yüklemesi +4 yeniden yükleme için uygulamak suretiyle, 
söz konusu kapsam için hesaplanan toplam fiyat ve oransal olarak maliyet payı:

                      Miktar       Birim fiyat     Toplam              Oran

 - Doğal Uranyum   : 1.008.010 kgU   41,887 USD/kgU    42.222.515 USD    35,82 %   

 - Dönüştürme   : 1.008.010 kgU   3,3 USD/kgU        3.326.433 USD      2,82 %   

 - Zenginleştirme    : 654.514 kgSWU  87,2 USD/kgSWU   57.073.621 USD     48,41 %   

 - Yakıt elemanı imalatı: nükleer santral teklifine dahil     15.262.737 USD    12,95 % 

                      Toplam: 117.885.306 USD
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AECL firması, 18 Temmuz 1983 tarihind, 630 MW gücünde, doğal uranyum yakıtlı, ağır 
su moderatörlü,  CANDU tipi bir ünite için verdiği teklifinde, ilk yakıt yüklemesi için yakıt 
hammaddesinin temini de dahil olacak şekilde fiyat vermiştir.

CANDU tipi reaktörlerde, zenginleştirmeye ihtiyaç olmadan üretilen 12,15 mm çapında 
UO2 tabletçikleri, 0,42 mm kalınlıkta ve 495 mm uzunluğunda zirkonyum (Zr₄) koruyucu 
zarflar içine yerleştirilerek ve her iki uçta hermetik olarak izole edilmek suretiyle yakıt 
elemanları imal edilmektedir. 37 adet yakıt elemanı dairesel şekilde ara tutucularla 
bağlanarak bir yakıt demeti oluşturulmaktadır Şekil 51, [106]. zirkonyum-niobiyum 
alaşımından imal edilen 103,4 mm çapındaki basınçlı boruların her biri içinde 12 adet 
yakıt demeti bulunmaktadır ve iki uçtan soğutma kanallarına bağlanmaktadır Şekil 52, 
[106]. Reaktör içinde kalma ömrünü tamamlayan veya arızalanan yakıt demetleri, kontrol 
odasından kumanda edilmek suretiyle, santral durdurulmadan reaktör tankından çıkarılıp, 
yerine yeni yakıt dementleri monte edilebilmektedir.

₆₆

20,582

Tablo 71

₆

235

235
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Şekil 51

Şekil 52

Fuel bundle fabrication

Reactor Assembly
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İlk yakıt yüklemesi için 4560 adet yakıt elemanı gereklidir. Bir yakıt elemanı için 
yaklaşık 18,9 kg doğal uranyum kullanılmaktadır. Buna göre, ilk yakıt yüklemesi için 
yaklaşık 86,2 ton doğal uranyum kullanılacaktır. 

Genel olarak, varsayılan maliyet dağılımı:

-% 50  doğal uranyum temini

-% 10  dönüştürme hizmetleri

-% 40  yakıt elemanı imalatı          

olarak belirlenmiştir.

Teklif verildiği tarih itibarıyla, sarı pastanın UO2 ye dönüştürme bedeli dahil, doğal 
uranyumun birim fiyatı 50,5 USD/kgU ve yakıt elemanı imalat bedeli dahil toplam birim 
nükleer yakıt bedeli  101,7 USD/kg U olarak belirlenmiştir. Bu durumda , ilk yakıt yüklemesi 
için (86,2 ton) ödenecek toplam bedel yaklaşık 8.766.540 US $ olacaktır. 4 yeniden yakıt 
değiştirme dahil toplam yakıt bedeli yaklaşık 30 milyon US $ tahmin edilmektedir.

KWU için hesaplanan maliyetlerle kıyaslandığında, zenginleştirme giderleri ve 85 
tonluk ılk yakıt yüklemesi için 410 ton doğal uranyum gerektiği, buna karşılık ünite 
gücünün % 57 daha büyük olduğu dikkate alınarak, CANDU tipi nükleer santrallarda 
birim yakıt maliyetinin 2,5-3 kat daha düşük olacağı sonucuna varılmaktadır. Öte yandan, 
CANDU tipi doğal uranyum yakıtlı reaktörlerde bir ton uranyumdan üretilebilecek enerji 
(burn-up) yaklaşık 7.000 MWd/t iken, bu değer zenginleştirilmiş uranyum yakıtlı PWR tipi 
reaktörlerde (KWU) 33.000 MWd/t, yani 4,7 katı olmaktadır. 

Özetle: doğal uranyum yakıtlı CANDU tipi reaktörlerde yakıt birim üretim maliyeti 
daha düşüktür; fakat, aynı enerjiyi üretebilmek için daha fazla yakıt tüketmek gereklidir. 
Daha ekonomik olması nedeniyle, son yıllarda CANDU tipi reaktörlerde de düşük oranda 
zenginleştirilmiş uranyum kullanılması öngörülmektedir.
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4- ULUSLAR ARASI  İLİŞKİLER

4.1 TÜRKİYE’DE  ATILAN İLK  ADIMLAR

Nükleer teknolojinin öncelikle askeri amaçlarla geliştirilmiş olması, yapılan çalışmaların 
A.B.D., Rusya, İngiltere gibi birkaç ülke ile sınırlı kalmasına yol açmıştır. 1955 yılında 
“Nükleer Enerjinin Barışçı Maksatlarla Kullanımı” amacıyla düzenlenen 1. Cenevre 
Konferansı o zamana kadar gizli tutulan bilgilerin önemli bir bölümünün açıklanmasına 
ve uygulamaların hızla yayılmasına yol açmıştır.

1.2 bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, ülkemiz zaman geçirmeden nükleer 
alanda yapılan çalışmaları başlatmış, 1956 yılında 6821 sayılı yasa ile Başbakanlığa bağlı 
Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) kurulmuştur. Türkiye, 14.6.1957 tarih ve 7015 sayılı yasa ile, 
1957 yılında Viyana’da çalışmalarını başlatan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA, 
IAEA) üye olmuştur. Böylece, uzman toplantılarına iştirak ederek, uluslararası sözleşmelerin 
ve projelerin hazırlanması ve yürütülmesiyle ilgili çalışmalara katılarak nükleer alandaki 
gelişmeleri takip etmeye başlamıştır.

UAEA’nın çalışmaları başlıca aşağıdaki konuları kapsamaktadır [107]:

- Konferanslar, seminerler düzenleyerek ve yayınlar yoluyla nükleer alandaki gelişmelerin 
üye ülkelerce izlenmesinin ve uygulanmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak,

- Gelişmekte olan ülkelere teknik yardım yoluyla, uzman ve ekipman, eleman 
yetiştirilmesi için burs, iş başında eğitim olanakları sağlamak, kurslar düzenlemek,

- Nükleer alanda, hukuki bağlantılar, nükleer güvenlik ve lisanslama, fiziksel koruma 
gibi konularda uluslararası kural ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamak,

- Nükleer güvenlik denetimi (Safeguards) yoluyla nükleer teknoloji, tesis ve maddelerin 
barış dışı amaçlarla kullanılmadığını denetlemek ve bu yolda önlemler almak.

Türkiye, 1961 yılında 271 sayılı yasa ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
Nükleer Enerji Ajansı’na (NEA) üye olmuştur. 1957 yılından itibaren Paris’te çalışmalarını 
sürdürmekte olan OECD-NEA  başlangıçta Avrupa Nükleer Enerji Ajansı olarak yalnızca 
Avrupa ülkelerini kapsamakta iken 1972’de A.B.D., Japonya, Avustralya gibi ülkelerin de 
katılmasıyla “Nükleer Enerji Ajansı” adı altında uluslararası bir kuruluş haline gelmiştir.

OECD-NEA ile ilişkilerimiz, üye ülkeler arasında bilimsel ve teknik işbirliğinin, özellikle 
teknik komitelerinin periyodik toplantıları çerçevesinde geliştirilmesi, üye ülkelerin 
nükleer enerji mevzuatları arasında özellikle üçüncü şahıslara karşı sorumluluk, sigorta, 
radyasyon korunması gibi konularda uyum sağlanması; ulusal nükleer güç programlarının 
gözden geçirilerek Avrupa’nın toplam enerji üretim ve tüketimindeki yerinin belirlenmesi 
yönünden ekonomik çalışmaların yapılması;  nükleer hukuk disiplininin geliştirilmesi v.b. 
gibi konuları kapsamaktadır.

4.2 NÜKLEER  SİLAHLARIN  YAYILMASININ  ÖNLENMESİ  ANLAŞMASI

İngilizce “Non Proliferation Treaty: NPT” olarak adlandırılan Nükleer Silahların Yayılmasının 
Önlenmesi Anlaşması (NSYÖA) ile ilgili olarak ilk adım 1957 yılında IAEA’nın kuruluşuyla 
atılmıştır. IAEA statüsünün 2. maddesi kuruluşun amacını “Atom enerjisinin tüm dünyanın 
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barış, sağlık ve gelişmesine olan katkıların artırılması” olarak tanımlamaktadır. Aynı 
maddede “Ajans etkili olabildiği ölçüde, kendi tarafından veya aracılığıyla veya denetimi 
ve kontrolu altında sağlanan yardımdan askeri amaçlarla yararlanılmasını önleyecektir” 
denilmektedir.

Ekim 1958’de Irlanda delegesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na (BMGK) nükleer 
silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla bir karar taslağı sunmuştur. 1961 yılında BMGK 
A.B.D. ve Rusya’nın ortaklaşa sundukları teklifi onaylamıştır. Buna dayanarak, 18 ülkenin 
katıldığı bir “Eighteen Nation Disarmement Committee: ENDC” kurulmuş, 1962-1968 yılları 
arasında yapılan çalışmalarla bir taslak oluşturulmuş ve BMGK’nın 12 Haziran 1968 tarihli 
oturumunda onaylanmıştır.

NPT’nin onaylanmasından bir hafta sonra, nükleer silahlara sahip olan A.B.D., İngiltere 
ve Rusya (Nuclear Weapon States:NWS), BMGK’nın 225 sayılı kararıyla, nükleer silahlarla 
saldırıya uğrayan veya saldırıya uğrama tehlikesiyle karşılaşan nükleer silahlara sahip 
olmayan (Non Nuclear Weapon States: NNWS) ülkelere destek olunacağı kararını alarak 
onlara garanti vermiştir.

NPT’nin onaylanmasından 2 ay sonra, Ağustos 1968’de, Cenevre’de 96 ülkenin katıldığı 
“Nükleer Silahlara Sahip Olmayan Ülkeler Konferansı’nda” girişilen taahhütlere karşılık, 
genel silahsızlanma, nükleer silahlardan arındırılmış bölgeler teşkil edilmesi, nükleer 
silah yapımı amacıyla parçalanıcı hammadde üretimine son verilmesi ve nükleer silah 
rezervlerinin azaltılması ve yok edilmesi yolunda tedbirler alınması kararlaştırılmıştır. 
Ayrıca, nükleer teknolojiye yeni giren gelişmekte olan ülkelere “Nükleer Silahlara Sahip.
NWS” ülkelerin B.M:Geliştirme Programı (UNDP) ve Dünya Bankası (IBRD) kanallarıyla fon 
sağlamak ve IAEA’ya tahsis etmek suretiyle yardım etmesi karara bağlanmıştır.

NPT  A.B.D., İngiltere, Rusya ve 40 ülkenin imzalaması ve onaylamasından sonra 5 Mart 
1970 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sonradan imzalayan ve onaylayan ülkelerle birlikte 
bu sayı, Aralık 1975 de 97’ye çıkmıştır Tablo 72 [108]. Görüldüğü gibi, sonradan nükleer 
silahlara sahip olan Çin, Fransa ve Hindistan NPT’yi imzalamamış ülkeler arasındadır. Eylül 
1979’da Japonya, İsviçre, Panama ve Singapur’un katılmasıyla imzalayan ülkeler sayısı 
101’e erişmişti. Türkiye.1969 yılında  NPT’yi imzalamış; fakat onaylamayan ülkeler arasında 
yer almıştır ve 1980. yılında onaylayacaktır. 

İngilizce NPT metni ve önemli maddelerin Türkçe tercümeleri [109]  Ek 9'da verilmektedir.

4.3 Gelişmeler  Ve  Yapılan  Sözleşmeler

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde (ÇNAEM) 1 MW gücündeki Swimming 
Pool tipi araştırma reaktörünün kurulmasına zaman geçirmeden başlanması amaçlandığı 
için A.B.D. ile 10 Haziran 1955 tarihinde ilk “Atom Enerjisi Sivil Kullanımı İşbirliği” anlaşması 
imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma 29 Nisan 1961; 13 Haziran 1965 ve son olarak 11 Mayıs 
1966 tarihlerinde  revize edilmiştir [110] Ek.10. Sözleşmenin 1. maddesine göre, işbirliği 
aşağıdaki alanlarda, eğitim ve uygulama için gereken bilimsel, teknik ve ekonomik bilgileri 
kapsayacaktır.

- Araştırma, test reaktörleri ve reaktör deneylerinin tasarım, tesis ve işletilmeleri,

- Fiziksel ve biyolojik araştırmalar, tıp, ziraat ve endüstri için gereken radyoaktif izotop 
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ve kaynaklar, özel nükleer veya yan ürün malzemeler ve bu amaçla radyoaktif izotopların 
üretilmesi,

- Yukarıdakilerle ilgili sağlık ve güvenlik konuları.

11 Mayıs 1966’da yürürlüğe giren 5. maddede yapılan değişiklikle, yeni bir 6.madde 
oluşturularak, sözkonusu malzeme ve tesislerde yapılacak güvenlik ve koruma hizmetlerinin 
üstlenilmesi amacıyla IAEA’ya devredilmesi öngörülmüştür.

Yukarıda belirtilen karar uyarınca, taraflarca yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye 
hükümeti ile IAEA arasında 30 Eylül 1968 tarihinde imzalanan ve Haziran 1969 da yürürlüğe 
giren sözleşme ile sözkonusu bilgi, tesis ve malzemelerin askeri amaçlarla kullanılmaması 
için güvenlik denetimi hizmetlerinin IAEA tarafından üstlenilmesi sağlanmıştır [111] Ek.11.

Ülkemizde olduğu gibi, nükleer silahlara sahip olmayan ülkeler, NPT’nin yürürlüğe 
girmesinden önce aldıkları malzeme ve tesisler için ikili “Güvenlik Denetimleri Anlaşmaları” 
yapmışlardır. NPT yürürlüğe girdikten sonra Haziran 1970-Mart 1971 döneminde 48 IAEA üyesi 
ülkelerin temsilcileri bir “Güvenlik Denetimi Anlaşması” modeli geliştirmişlerdir. Bu modele 
göre, NPT’yi onaylayan ülkelerin kendi şartlarına uygun bazı değişiklikleri ve eklemeleri 
belirleyerek bir IAEA Güvenlik Anlaşması yapmaları gerekmektedir. Bu anlaşmada, genel 
hükümler dışında, her nükleer tesis için yeri, tasarımı, nükleer maddelerin akışını, önemli 
kontrol adımlarını, raporlama, örnek alma ve denetim usullerini açıklayan hususlar yer alacaktır.

NPT’yi onaylayan ülkelerde, IAEA güvenlik denetimini kolaylaştırmak ve mümkün kılmak 
için kendi “Milli denetim organizasyonu”nun kurulması ve nükleer tesislerin işletilmesi ve 
kontrolu hususunda öngörülen kayıtların tutulmasını sağlamak zorunludur. Kontrol işlemleri, 
büyük ölçüde, geliştirilen otomatik fotoğraf, film ve kayıt sistemleriyle yapılmaktadır.

1974 yılında 6. ülke olarak Hindistan’ın ilk nükleer bombasını patlatması üzerine, 17 
ülke bir malzeme ve ekipman listesi hazırlayarak, bundan sonra herhangi bir ülkeye, 
NPT’yi imzalamasa dahi, bu malzeme ve ekipmanın ancak IAEA Güvenlik Denetimi’ne tabi 
olması kaydıyla satılmasını kararlaştırmışlardır.

Güvenlik Denetimi sırasında IAEA, herhengi bir ülkenin NPT anlaşmasına uymadığını 
veya nükleer malzeme ve tesisleri askeri amaçlarla kullandığını tesbit ederse, bu ülkeye her 
türlü yardımı kesmek,  malzeme ve ekipmanların iadesini istemek, IAEA üyelik haklarının 
kullanılmasını durdurmak, NPT’yi imzalamış diğer ülkeleri, UN Güvenlik Komitesi’ni  ve 
Genel Konseyi’ni durumdan haberdar etmek suretiyle tedbir almak haklarına sahiptir.
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Tablo 72



186

Dünden Bugüne Türkiye'de Nükleer Enerji

NPT anlaşmasının 8. maddesince öngörülen “İlk gözden geçirme konferansı”

Mayıs 1975’de Cenevre’de yapılmıştır. Yayınlanan deklarasyonda özetle aşağıdaki 
hususlara değinilmiştir:

- Her türlü nükleer denemelerin durdurulması silahlanma yarışını durduran ilk adım 
olacaktır,

- IAEA Güvenlik Denetimi kuvvetle desteklenmeli ve ihracat şartları sıkılaştırılmalıdır,

- Nükleer malzemelerin kullanımı, depolanması, ve taşınması sırasında daha güvenilir 
koruma tedbirleri geliştirilmelidir,

- Nükleer patlayıcıların barışçı amaçlarla kullanılmasından NNWS ülkeler de  yararlanmalıdır: 
fakat, bu nükleer patlayıcıların yayılmasına yol açmamalıdır,

- Nükleer silahlardan arındırılmış bölgelerin tesis edilmeleri nükleer silahların yayılmasıyla 
ilgili sorunların büyük ölçüde çözümlenmesine yardımcı olacaktır.

1975 yılında F. Almanya’nın Brezilya ile 8 nükleer santral ve tüm yakıt çevrimini 
kapsayan tesislerin satışını öngören bir sözleşme yapması ve Fransa’nın Pakistan ve Güney 
Kore ile yeniden arıtma tesislerinin satışına dair sözleşmeler yapması üzerine, özellikle 
A.B.D. ve Rusya’nın yoğun çabaları sonucunda, nükleer teknolojiye sahip olan 6 ülke 
(A.B.D., Rusya, İngiltere, Kanada, F.Almanya ve Fransa) Londra’da bir araya gelerek “Nükleer 
madde ve teçhizat ihracatı ve güvenlik denetimi ile ilgili genel hükümler” üzerinde 
anlaşmaya varmışlardır. Londra Kulübü olarak adlandırılan bu ülkelerin sayısı daha sonra 
15’e çıkmıştır.

Önceleri gizli tutulan ve Şubat 1978’de IAEA’ya sunulan muhtıralarla açıklanan Londra 
Kulübü kararlarında, hazırlanan listedeki malzeme ve ekipmanların bir ülkeye satışı için:

-  Alıcı ülkelerin silah yapımında kullanmayacaklarını taahhüt etmeleri,

-  Yetkilenmemiş kullanımları önlemek amacıyla etkin fiziksel koruma önlemlerinin 
alınması,

- Zenginleştirme, yeniden arıtma ve ağır su üretimine dönük tesislerde IAEA Güvenlik 
Denetimi’nin süre kısıtlaması olmaksızın ve aynı tipteki diğer tesislerin tümüne 
uygulanması,

- Hassas teknolojilerin transferinde ülkelerin çekimser davranması, ülkelerin milli 
tesisler kurmak yerine uluslarası bölgesel tesislere katılmalarının teşvik edilmesi,

-   Zenginleştirme tesislerinde teknoloji ve ekipman satan ülkelerin izni olmadan % 
20’nin üstünde zenginleştirme yapılmaması,

- Silah yapılmasında kullanılabilecek madde veya ekipman bulunan tesis ve malzemelerin 
(kullanılmış yakıt vs.) depolanması, yeniden arıtılması, tekrar kullanılması ve başkasına 
devri hususlarında alıcı ve verici kuruluşların karşılıklı anlaşmalarının ömgörülmesi,

-   Listelerdeki ekipman ve malzemelerin üçüncü bir ülkeye devri sırasında üçüncü 
ülkenin de aynen ilk alıcı ülkenin şartlarına uymasının garanti edilmesi ve ilk verici ülkenin 
onayının alınması gibi şartların yerine getirilmesini esas alacaklarını belirtmişlerdir.
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Lonra Kulübü kararlarının yanı sıra, A.B.D. başkanı Carter 1977 yılında “Nükleer silahların 
yayılmasının durdurulması” konulu uzun bir konuşma yaparak A.B.D. deki  yeniden arıtma 
ve hızlı üretken reaktörlerle ilişkili çalışmaları belirsiz bir süre durdurmuştur [112] Ek.12. 
A.B.D. hükümeti 1978’de çıkardığı bir kanunla herhangi bir ülkeye nükleer ekipman veya 
malzeme satılabilmesi için yukarıdaki şartlara ilaveten 18 ay içinde bu ülkeyle bir “Nükleer 
Enerjinin Barışçı Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması” yapılması ve evvelce yapılmış 
anlaşmaların söz konusu kanuna göre yeniden revize edilmelerini şart koşmuştur. 

Benzer şekilde Kanada, herhangi bir ülkeye nükleer hammadde veya tesis verilmesi 
halinde, IAEA Güvenlik Denetimi’nin yansıra, kendisi tarafından da denetim yapılmasını 
ve kullanılmış yakıt depolanması, yeniden arıtımı ve tekrar kullanımı için Kanada’nın 
onayının alınmasını şart koşmaktadır. Avustralya hükümeti’de uranyum satışları için  
benzer şartların yerine getirilmesini talep etmektedir.

A.B.D., Kanada ve Avustralya dışında nükleer teknolojiye sahip ülkelerin bazıları, yalnızca 
NPT’nin onaylanmış olmasını ve IAEA Güvenlik Denetimini yeterli bulmakta, diğerleri alıcı 
ülkeyle ikili anlaşma yapılmasını istemektedir.

11 Ağustos – 7 Eylül 1980 tarihleri arasında Cenevre’de yapılan 2. NPT revizyonu 
toplantısında, nükleer teknolojiye sahip ülkelerin tek taraflı olarak NPT hükümlerinin 
ötesinde uyguladığı bazı kısıtlamaların daha makul bir çerçeveye oturtulması için çaba 
harcanmış; fakat, taraflar arasında uzlaşma sağlanamayarak toplantı herhangi bir sonuca 
varmadan sonlandırılmıştır.

Yukarıdaki gelişmelerin ışığında, A.B.D. ile 1955-1966 yıllarında yapılmış olan ikili 
işbirliği anlaşmalarının değişen şartlara göre revize edilmeleri için 1980 yılında başlatılan 
çalışmalar sonucunda, 31.5.1963 tarihli 244 sayılı kanuna refere edilerek, Türkiye’deki 
Güvenlik Denetimi hizmetlerinin IAEA tarafından üstlenilmesi amacıyla yapılan anlaşma 
Bakanlar Kurulu’nca 20.8.1981 tarihine karara bağlanarak 1 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir [113] Ek.13.

A.B.D. ile 1960 lı yıllarda yapılan ikili işbirliği anlaşmasının, değişen şartlara göre revize 
edilerek imzaya açılması için 1984 yılında bir taslak metin oluşturulmuş [114] Ek.14.; fakat, 
yürürlüğe konulamamıştır.

Kanada ile yapılan ikili işbirliği anlaşması 18 Haziran 1985’de imzalanmış 12.2.1986 tarih 
ve 3260 sayılı kanunla onaylanmış ve 23.2.1986 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır [115]
Ek.15. 

Federal Almanya ile 1984 yılında yapılan görüşmeler tamamlanarak ikili işbirliği 
sözleşmesi paraf edilmiş fakat, onaylanarak yürürlüğe girmemiştir [116] Ek.16.

26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen Chernobyl kazasından sonra nükleer 
santral ihaleleriyle ilgili çalışmalara son verildiği için, ikili işbirliği sözleşmeleri de 
sonuçlandırılamamıştır.

4.3.1 Fiziksel  Korunma  Sözleşmesi

Türkiye’de nükleer maddelerin kullanımı, taşınması veya depolanması sırasında 
uygulayacakları fiziksel korunma önlemleri esaslarını düzenleyen ve IAEA tarafından 
3.3.1980 tarihinde imzaya açılan sözleşme Türkiye tarafından 23.8.1983 tarihinde 
imzalanmıştır. 8.1.1984 tarih ve 3070 sayılı kanun ile onaylanarak 7.8.1996 tarihli resmi 
gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir [117] Ek.17.
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4.3.2  Üçüncü  Şahıslara  Karşı  Hukuki  Sorumluluk, Paris Sözleşmesi

Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluk hakkında Paris 
Sözleşmesi 29 Temmuz 1960’da 15 devlet ile beraber Türkiye tarafından da imzalanmış,  
8.5.1961  tarihli ve 299 sayılı kanunla onaylanmıştır. Adı geçen uluslararası sözleşmede ek 
protokol ile 1964’de yapılan değişiklik, 1.6.1967 tarih ve 878 sayılı kanunla, 1982 yılında 
yapılan değişiklik de 24.6,1984 tarih ve 3062 sayılı kanunla onaylanmış ve yürürlüğe 
girmiştir [118] Ek.18.

Paris sözleşmesi ve ekleri OECD’ye üye ülkelerin, nükleer alanda yaratılan risk nedeniyle 
üçüncü şahısların maruz kalacakları zararların karşılanmasını, genel sorumluluk kuralları 
dışında özel şekilde düzenlemektedir. Bu sözleşme uluslararası ortak kuralları getirmekle 
beraber, devletleri  tamamlayıcı düzenleme yapmakta serbest bırakmaktadır.

Paris Sözleşmesi 4 ana prensip içermektedir:

a) Bir nükleer kaza halinde olacak hasarda, olayda kusuru ve/veya ihmali olup olmadığına 
bakılmaksızın, nükleer tesisin işletmecisi sorumlu olacaktır,

b) Sorumluluk, hasara yol açan her bir kaza için, resmen tesbit edilmiş olan bir tutarla 
sınırlandırılmış olacakrır,

c) Sorumluluk tutarı, sigorta veya diğer bir parasal garanti ile kapsanmış olacaktır,

d) Sorumluluk doğruca söz konusu işleticiye yönlendirilecektir, yani, onun dışında her 
hangi bir kuruluş veya kişi sorumlu tutulmayacaktır.

Paris sözleşmesinin tartışıldığı yıllarda, nükleer kazalar sırasında meydana gelecek hasarın 
tazmin limitlerinin artırılması amacıyla yapılan görüşmeler 31 Ocak 1963 tarihinde imzalanarak 
“Brüksel Sözleşmesi” adı altında yürürlüğe girmiştir. Brüksel Sözleşmesinde öngörülen hususlar 
31 Ocak 1964  tarihinde yapılan revizyon sırasında Paris sözleşmesine dahil edilmiştir.

Paris Sözleşmesi bir kaza halinde yapılacak uygulamaların yalnızca sözleşmeye taraf olan 
ülke sınırları içinde bağlayıcı olmasını öngörmektedir. Kaza sonucunda Paris Sözleşmesi’ne 
taraf olmayan komşu ülkelerde meydana gelen hasar ve tazminatla ilgili hususları 
kapsamamaktadır. Bir ülkede meydana gelen bir kaza sonucunda  Paris sözleşmesi olmayan 
bir ülkede olabilecek hasarın ne şekilde ve ne boyutta karşılanabileceği, söz konusu ülkeler 
arsında yapılacak özel ikili  sözleşmelerle belirlenecektir. İsveç, Paris Sözleşmesi’nin revize 
edilerek, Paris Sözleşmesi’ne taraf olmayan ülkelerde veya radyoaktif maddelerin taşınması 
sırasında çevrede meydana gelebilecek hasarların da  karşılanmasını öngören bir anlaşma 
önermiş ve İsveç’te bu kuralların uygulanmasını karara bağlamıştır. Bu anlaşma sınırlı 
sayıda ülkeler tarafından imzalanmış ve yaygın bir uygulamaya girememiştir.

Brüksel Sözleşmesi nükleer hasar halinde tazminat kapsamının ayrıntılarını belileyen 
hükümler içerdiği için, genel olarak, üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluğun 
kurallarını koyan Paris Sözleşmesi ile beraber uygulanmak zorundadır. Bu nedenle, Brüksel 
Sözleşmesi’ne taraf olabilmek için Paris Sözleşmesi’ni imzalamış olmak zorunluluğu 
getirilmiştir. Paris ve Brüksel Sözleşmeleri’ne göre, 1985 yılı itibarıyla üstlenilmesi gereken 
tazminat sınırları gösterilmiştir.

Chernobyl kazasından sonra, bir ülkede olan bir nükleer kazanın pek çok ülkeyi 
etkileyebileceği, üçüncü şahısların zararlarının karşılanmasında mevcut sözleşmelerin 
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yetersiz kaldığı, aralarında farklılıklar bulunduğu ve bu sözleşmelere taraf olmayan 
ülkelerin zararlarının karşılanamayacağı görülmüştür. Bu nedenle, tüm ülkelerin taraf 
olacağı bir uluslararası düzen oluşturmak amacıyla, Eylül 1986 dan itibaren OECD/NEA 
ile IAEA Paris Sözleşmeleri arasında uyum sağlanması için bir çalışma başlatılmıştır. Paris 
ve Brüksel Sözleşmelerine taraf olan ülkelere yeni hazırlanan protokolu kabul etme şartı 
getirilmesi, IAEA’ya üye diğer ülkelerin de Paris ve Brüksel Sözleşmeleri’ne taraf olmaları 
öngörülmektedir.

4.3.3 Nükleer  Kaza  Halinde  Erken  Bildirim ve Karşılıklı Yardımlaşma  Sözleşmeleri

Başlangıçta, her ülkenin kendi nükleer güvenlik kuruluşunun koyduğu esaslar 
çerçevesinde sorumluluk üstlenmesi nedeniyle, ülkeler arasındaki uygulamalarda önemli 
farklılıklar oluşmuştur. 1979 yılında A.B.D. de olan Three Mile Island (TMI) kazasından 
sonra, çeşitli batı ülkelerinin iştirakiyle, bir nükleer kaza sırasında alınacak önlemlerin 
uluslararsı düzeyde belirlenmesi amacıyla yoğun çalışmalar yapılmıştır. Nisan 1983 de 
IAEA tarafından hazırlanan “Nükleer kazalar ve radyolojik tehlikelerle ilgili olarak karşılıklı 
tehlike hali yardımlaşma esasları” aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülke tarafından 
kabul edilmiştir. 1985 yılında yayınlanan “Güvenlik Serileri-72” de bir nükleer kaza halinde 
halkın korunması için gerekli müdahale prensipleri belirlenmiştir.

Chernobyl kazasından etkilenen komşu ülkelerin kazadan oldukça geç habedar edilmesi 
ve yapılan uygulamalarda ülkeler arasında önemli farklılıklar olduğunun görülmesi üzerine, 
IAEA tarafından hızla “Nükleer Kaza  Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi” ve “Nükleer 
Kaza ve Radyolojik Tehlike Durumunda Karşılıklı Yardım Sözleşmesi” hazırlanarak imzaya 
açılmıştır (26.9.1986). Bu sözleşmeler herhengi bir ülkede olan kazadan en kısa zamanda 
diğer ülkelerin haberdar edilmesini, bu ülkelerin önceden hazırlamış oldukları tehlike 
durum planlarını ve gerekli yardımlaşmayı zaman kaybetmeden yürürlüğe koymaları için 
uyulacak esasları belirlemektedir. Söz konusu sözleşmeler ülkemiz tarafından 18.1.1990 
tarih ve 3610 sayılı kanunla onaylanarak yürürlüğe girmiştir [119] Ek.19.
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EK-1

ATOM ENERJİSİ İLE İLGİLİ KURULUŞLARIN DÜZENLENMESİ 
 
1. GİRİŞ: 
 
Ülkemizde nükleer enerjiyle ilgili çalışmalar, çok uzun süreden beri devam etmekteyse de, bugüne 
kadar istenilen düzeye gelememiş ve gerekli atılımlar yapılmamıştır. Bunun, kuruluşlar arasındaki 
ilişkilerin kopukluğundan, üst düzeyde ana politikaları saptayacak kuruluşların olmamasından, 
kuruuluşların insan gücünün sayı ve deneyiminin yeterince geliştirilememesi ve sürekliliğinin 
sağlanamamasından kaynaklandığı söylenebilir.  
 
Yönetime ve çalışmalara işlerlik kazandırabilmek için en üst düzeyden başlayarak kuruluşlar 
arasındaki ilişkilerin açık olarak tanımlanması gerekmektedir. Bunun dışında, kuruluşların 
sürekliliği, eleman temini, eğitim ve kullanımındaki yeterliliği, yatırım kararlarının alınabilmesi ve 
hızla yürütülebilmesi için gerekli statülerin sağlanması, başarılı sonuç alabilmek açısından büyük 
önem taşımaktadır.  
 
Türkiye’de atom enerjisiyle ilgili kuruluşların yeniden düzenlenmesine ilişkin görüşlerimiz aşağıda 
özetlenmektedir. 
 
2. ATOM ENERJİSİYLE İLGİLİ KURULUŞLARIN GENEL DÜZENLENMESİ: 
Atom enerjisiyle ilgili kuruluşların önerilen genel düzenlenmesi TABLO 1.’de şematik olarak 
verilmektedir. Önerilen düzenleme mevcut kuruluşlar arasında yapılacak değişikliklerin en düşük 
düzeyde tutulmasını esas almıştır. Ayrıntılar hakkındaki bazı düşünceler aşağıda verilmektedir.  
 
2.1. Bilimsel Yapılı Kuruluşların Bağlandığı Başbakan Yardımcılığı veya Devlet Bakanlığı: 
Bilimsel yapılı olan Yüksek Atom Enerjisi Konseyi, Atom enerjisi Kurumu,  TÜBİTAK, Çevre 
Müsteşarlığı gibi kuruluşların tek bir başbakan yardımcıılığna veya Devlet Bakanlığına bağlanması 
önerilmektedir. Gerekçeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 
 Bu kuruluşlar çok yakından ilgili okduklarından iyi bir koordinasyon sağlanması, 

kopuklukların ve paralel çalışmaların önlenmesi. 
 Bu Başbakan Yardımcılığı veya Devlet Bakanlığının politik öneminin azaltılmasını ve  

bilimsel yetenekleri olan bir Bakana verilmesini sağlayarak sözkonusu kuruluş ve kadroların 
gelişmesini ve sürekliliğini engelleyen politik etkilerin en düşük düzeye indirilmesi. Bu 
şekilde, bir yandan Bakanın kuruluşların sorunlarına daha büyük ilgi duyması sağlanırken, 
bir yandan da çoğu akademik kariyer yapmış kuruluş yönetici ve elemanlar üzerinde yeterli 
ölçüde etki yaratmak da kolaylaşacaktır . 

 
2.2. Yüksek Atom Enerjisi Konseyi: 
 
Ülkenin tim nükleer enerji uygulamalarını en üst düzeyde saptayan ve koordinasyonunu sağlayan 
bir Yüksek Atom Enerjisi Konseyi’nin oluşturulması önerilmektedir. Konseyin yetki ve görevleri 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
 

 Atom enerjisiyle ilgili genel politikaları saptamak, 
 İlgili kuruluşlarca, genel politika çerçevesinde yürütülen çalışmaları denetlemek ve gerekli 

durumlarda politikayı revize etmek, 
 gerekli hallerde, Devletin diğer kademelerinde alınması gereken önlemleri belirlemek ve 

yürütülmesini sağlamak. 
 
Bu konsey aşağıdaki şekilde oluşturulabilir: 
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       Başkan : Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı 
       Üyeler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 
       (aynı zamanda Genel Enerji Planlama Konseyi Temsilcisi olarak)  
       Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
       Genel Kurmay Başkanlığı yetkili temsilcisi (Örneğin: ARGE Başkanı) 
       Dış İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri (veya Ekonomik İşler Yrd.) 
       D.P.T Müsteşarı 
       Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 
       TÜBİTAK Genel Sekreteri 
        Çevre Müsteşarı 
        Türkatom Genel Müdürü 
        Üniversitelerarası Kurul adına yetkili bir temsilci 
 
Konseyin oluşturulmasında kanımızca üzerinde durulması gereken en önemli bir husus, kişilerin 
yerine üst düzeyde karar yetkisi olan makamların temsil edilmesidir. 
Konsey en az üç ayda bir olmak üzere belirlenecek aralıklarda toplanarak bir önceki dönemin 
gelişmelerini gözden geçirip, bunun ışığında sonraki dönemin veya dönemlerin hedeflerini tartışıp 
karara bağlamalıdır.  
Konseyin kararları ilgili kuruluşlar açısından bağlayıcı olmalıdır. Kararlar çoğunlukla alınmalıdır; 
ancak, ilgili kuruluşun alınacak karara katılmış olması zorunlu olmalıdır. Konsey yalnızca görevleri 
kapsamındaki kararları almalıdır. İdari, mali, personel vs. konularında karar ve uygulama yetkisi 
ilgili kuruluşların kendisine ait olmalıdır.  
 
Yukarıdaki şekilde bir Yüksek Atom Enerjisi Konseyi oluşturulmasının gerekçesi şöyle 
özetlenebilir: Şimdiye kadarki uygulamada, genellikle Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
nükleer alanda isim yapmış öğretim görevlilerinden oluşmakta ve kişiler üç yıl için seçilmekteydi. 
Komisyonda çoğunlukla koordinasyonu sağlanacak kuruluşların temsilcileri bulunmuyordu. Bu 
durumda alınan genel politika kararları havada kalıyor, uygulamaya etkisi olmuyor, ilgili 
kuruluşlarla koordinasyon sağlanmıyor, kopukluklar önlenemiyordu. Öte yandan, A.E.K. Genel 
Sekreterliğiyle ilgili idari, mali ve çeşitli uygulamayla ilgili kararların Komisyonca alınması 
gerektiğinden, yönetimde önemli aksaklıklara yol açılıyordu. 
 
Ayda bir veya daha uzun aralıklarla toplanan ve yönetimin sorunları hakkında ayrıntılı bilgisi 
olmayan komisyon üyeleri nükleer alandaki genel politika konularından çok AEK yönetimine 
dönük ayrıntılarla uğraşmak durumunda kalıyorlardı. 
 
3. ATOM ENERJİSİ KURUMU: 
 
Atom enerjisi Kurumu (A.E.K) Yüksek Atom Enerjisi Konseyinin (Y.A.E.K) aldığı kararlar 
doğrultusunda çalışmaları ilgili kuruulşlar nezdinde üzleyen ve koordine eden, uluslararası 
kuruluşlarla ve halkla ilişkileri düzenleyen, nükleer alandaki eğitim ve dökümantasyonu koordine 
eden ve bağımsız bir yönetime sahip bir kuruluş olarak teniden TABLO 2.’de gösterildiği şekilde 
düzenlenebilir. Nükleer Güvenlik ve Nükleer Araştırma Kurumlarının A.E.K ile ilişkili, fakat 
yönetimde bağımsız ve döner sermayeli Genel Müdürlükler olarak düzenlenmesi önerilmektedir.  
A.E.K Merkez öğrgütünün yetki ve görevleri şöyle özetlenebilir: 
 

 Y.A.E.K’nın sekreterya işlerini yürütmek, toplantılar için gerekli bilgi ve dökümanları 
derlemek, karaların ilişkili kuruluşlara iletilmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak. 

 
 Nükleer Araştırma ve Nükleer Güvenlik Kurumları, Türkatom ve diğer kuruluşların 

çalışmalarını izlemek ve koordine etmek. 
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 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (U.A.E.A) ve nükleer konulardaki diğer Uıluslararası 
kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, koordine etmek, gerekli hukuksal düzenlemeleri yapmak. 

 Nükleer enerji uygulamalarının tanıtılması, halkla ilişkileri yürütmek. 
 Nükleer alandaki eğitim ve dökümantasyonu koordine etmek. 

 
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Nükler Güvenlik Kurumu ve Nükleer Araştırma Kurumu Grnel 
Müdürleri, Yüksek Atom Enerjisi Konseyi’nin göstereceği adaylar arasından Bakanlar Kurulu 
Kararıyla A.E.K Merkez örgütü Başkan Yardımcıları, A.E.K Başkanının göstereceği adaylar 
arasından Y.A.E.K kararıyla belirli bir süre (örneğin 5 yıl) için atanmalı ve bu süre içinde emeklilik, 
hastalık, görevini kötüye kullanma, yüz kızartıcı suçlar ve ülke çıkarlarına aykırı davranış dışında 
görevinden alınamamalıdır. 
 
A.E.K Merkez Örgütünün yönetiminin hertürlü atama, idari, mali ve teknik hususlar Merkez 
Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütülmesi önerilmektedir. Merkez Yönetim Kurulu’nun 
aşağıdaki şekilde oluşması uygun olacaktır. 
 

 A.E.K Başkanı 
 Başkan Yardımcıları  
 Nükleer Güvenlik Kurulu Gn.Md. 
 Nükleer Araştırma Kurumu Gn.Md.  

 
Kararlar oy çoğunluğuyla alınmalı, eşitlik halinde Başkanın 2 oy hakkı olmalıdır. 
 
3.1. Nükleer Araştırma Kurumu: 
 
A.E.K ile ilgili bağımsız bir Genel Müdürlük şeklinde yönetilmesi önerilen Nükleer Araştırma 
Kurumu’nun çalışmaları öncelikle nükleer santral, yakıt çevrimi tesisleri, güvenlik ve lisanslama 
alanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Araştırmalar Y.A.E.K’nın saptayacağı genel 
politika çerçevesinde ülke sanayisini geliştirecek, yerli katkıyı arttıracak, yeni teknolojilerin  
uygulanmasını kolaylaştıracak ve sağlayacak şekilde planlanmalıdır. 
 
Kurumun Yöntetimi: Yönetim Kurulu Kararlarına göre yürütülmelidir.  
Yönetim Kurulunun aşağıdaki şekilde oluşması önerilmektedir.  

 Genel Müdür 
 A.E.K’nın İdari dışındaki iki Başkan Yardımcısı 
 Merkez Müdürleri (ÇNAEM, ANAEM, Lalahan) 

Yöneyim Kurulu kararları oy çoğunluğuyla alınmalı, eşit durumlarda Genel Müdür 2 oy sahibi 
olmalıdır.  
 
Mali yönden, Kurum döner sermayeli (veya benzeri) bir örgütlenmeye sahip olmalı, özellikle 
tesislerle ve nükleer güvenlikle ilgili araştırmalar, ilgili kuruluşlar tarafından finanse edilmelidir. 
Gerekli durumlarda mevcut araştırma potansiyelinden nükleer enerji dışındaki kuruluşların ve 
endüstrinin de yararlanması mümkün olabilmelidir. Araştırma programları TÜBİTAK, Üniversiteler 
ve diğer kuruluşlarla koordine edilerek, tekrarlamalara yol açılmalıdır.  
 
3.2. Nükleer Güvenlik Kurumu: 
 
A.E.K ile ilgili bağımsız bir Genel Müdürlük şeklinde yürütülmesi önerilen Nükleer Güvenlik 
Kurumu, nükleer güvenlik konularındaki her türlü kural, yönetmelikler, standard ve kodların 
belirlenmesini, lisanslama işlerinin yürütülmesinde, denetim ve kontrollerin yapılmasını, fiziksel 
koruma ve nükleer maddelerin sayımı gibi işlerin yürütülmesini sağlamalıdır.  
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Yönetim işleri aşağıdaki şekilde oluşturulmalı, önerilen yönetim kurulunca yürütülmelidir. 
 

 Genel Müdür 
 A.E.K’nın idari dışındaki iki Başkan Yardımcısı 
 Lisanslama, denetim ve kontrol, nükleer madde sayıma dönük Genel Müdür Yardımcıları. 

 
Yönetim Kurulu’nun kararları oy çoğunluğuyla verilmeli, eşitlik halinde Genel Müdürün 2 oyu 
olmalıdır. 
 
Her türlü idari, mali, teknik hususları yürütmekle yükümlü olan Yönetim Kurulu’nun yanı sıra, 
nükleer lisanslamaya ilişkili kuralları koymak, Yönetmelik, Kod ve Standardları, Yer, Kuruluş ve 
İşlet Lisanalarını karara bağlamak üzere bir Nükleer Lisanslama Konseyi oluşturulmalıdır. Böyle bir 
Konsey aşağıdaki şekilde oluşabilir. 
 
Başkan : - Nükleer Güvenlik Kurumu Genel Müdürü 
Üyeler  : - Lisanslama, deneltim ve nükleer sayımla ilgili 3 Gn.Md.Yrd. 
               - Nükleer Araştırma Kuruumu’nun nükleer güvenlikle ilgili yetkili temsilcisi. 
               - Çevre Müsteşarlığı Yetkili Temsilcisi 
               - Sağlık Bakanlığı Yetkili Temsilcisi  
               - Tarım Bakanlığı Yetkili Temsilcisi 
               - İmar ve İskan Bakanlığı Yetkili Temsilcisi 
               - Turizm Bakanlığı Temsilcisi 
               - Türkatom Gn.Md.Yrd. (Nükleer Güvenlik) 
               - Türkatom Gn.Md.Yrd. (Santraller) 
               - Türkatom Gn.Md.Yrd. (Yakıt Çevrimleri) 
 
Nükleer Lisanslama Konseyi’nin kararları oy çoğunluğuyla alınmalı, eşitlik halinde Genel Müdürün 
oyu çift sayılmalı kesin ve bağlayıcı olmalıdır. Nükleer Lisanslama Konseyi kararlarına esas teşkil 
edecek araştırma ve çalışmalar için ayrıca Uzman veya Danışman Kurulları oluşturabilmelidir. 
 
Nükleer Lisanslama yönünden çok önemli bir husus da nükleer tesislerin yer seçimi ve 
lisanslamasında çeşitli Bakanlık ve yetkili kuruluşların ayrı ayrı onay vermesi yerine, üst düzeydeki 
temsilcileri aracılığıyla tüm yetkilerini Nükleer Lisanslama Konseyinde toplanmasının 
sağlanmasıdır. Bu hususta Çevre Müsteşarlığı ile de sıkı bir işbirliği yapılması zorunludur. 
 
Nükleer Güvenlik Kurumu da döner sermayeli (veya benzer) mali bir yapıya sahip olmalıi 
lisanslamaya dönük çalışma araştırma ve denetimlerin ilgili kuruluşlar tarafından finanse edilmesi 
sağlanmalıdır. 

 
4. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ÇERÇEVESİNDE YAPILMASI ÖNERİLEN 
DÜZENLEMELER: 
 
4.1. Genel Enerji ve Tabii Kaynaklar Konseyi: 
 
Geleceğe dönük olarak ülkenin genel enerji tüketim tahminlerini ve üretim programlarını kaynak 
envanterlerini, öngürülen aramaları, kaynakların tüketici sektörlere dağıtımını, ikincil enerji 
üretimlerini vs. görüşmek ve karara bağlamak, genel politikaları saptamak, ilgili kuruluşların 
çalışmalarını koordine etmek, Ülkenin uzun vadeli bir enerji ve kaynak programını oluşturmak ve 
bu programların yürütülmesi için devletin diğer kademeleri ile yapılması gereken girişimleri 
belirlemek üzere bir Genel Enerji ve Tabii Kaynaklar Konseyi kurulması önerilmektedir. Bu Konsey 
aşağıdaki şekilde oluşturulabilir: 
Başkan : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
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Üyeler  : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakalığı Müsteşarı 
Müsteşar Yardımcıları 
Planlama ve Koordinasyon D. Bşk. 
Enerji D. Bşk. 
Dış İlişkiler D. Bşk. 
Enerji Araştırma Kurumu Genel Müdürü 
Enerji Bakanlığıyla İligli Kuruluşlar Genel Müdürleri 
 (Türkatom, TEK, TPAO, DSİ, TKİ, ETİBANK) 
D. P. T. Müsteşarı 
Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 
 
Konseyin kararları, ilgili kuruluşun karara katılması kaydıyla, oy çoğunluğuyla alınmalı ve 
bağlayıcı olmalıdır. Konsey belirli aralıklarla toplanarak genel politikaları saptamalı, bir önceki 
dönemin gelişmelerini gözden geçirip, bunun ışığında bir sonraki dönemin veya dönemlerin 
hedeflerini karara bağlamalıdır.  
 
Genel Enerji ve Tabii Kaynaklar Konseyi’nin kuruluşunun gerekçeleri şöyle açıklanabilir: Şimdiye 
kadar, küçük gruplar tarafından bazı planlama çalışmaları yapılmasına rağmen, tüm sektörleri ve 
enerji dallarını kapsayacak şekilde genel bir enerji planlaması yapılmamıştır. Sektörler için ayrı ayrı 
yapılan planların uygulanmasında sık sık çelişkilerle karşılaşılmıştır. 
 
Kanımızca, herşeyden önce ön çalışmaların ve araştırmaların yapılabilmesi için gerekli uzman 
kadrosu sağlanamamış, tek bir yönetim altında sürekli bir çalışma yapamamıştır. Bunun yanı sıra, 
çok sayıda ilgili kuruluşu tek elden koordine edecek ve bağlayıcı kararlar alacak bir örgüt 
oluşturulamamıştır. Konseyin bu boşluğu doldurması düşünülmektedir.  
 
4.2. Enerji Araştırma Kurumu: 
 
4.1 maddesinde belirtildiği şekilde tüm enerji alanını ve tabii kaynakları kapsayacak şekilde uzun 
süreli ve ayrıntılı plan ve programlar oluşturmak, bunun için gerekli araştırmaları yürütmek üzere 
kurulması önerilen Enerji Arştırma Kurumu’nun Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE) ve Türkatom 
(nükleer), ve T.K.İ’nin görev alanları içinde kalan araştırma çalışmaları ilgili kuruluşlara 
devredildikten sonra geri kalan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü(M.T.A) kadrolarının 
birleştirilmeleri suretiyle oluşturulması önerilmektedir. Enerji Araştırma Kurumu’nun görevleri 
şöyle özetlenebilir: 
 

 Genel Enerji ve Tabii Kaynaklar Konseyi’nin sekreterya hizmetlerini ve alınacak kararlarla 
ilgili ön çalışma ve araştırmaları yürütmek.  

 Ülke çapında ve bölgesel olarak birincil ve ikincil enerji tüketim tahminlerini ve üretim 
programlarını yapmak, yurtdışından alınması gereken kaynakları, miktarlarını, gerekli 
finansman ihtiyacını vs. belirlemek ve izlenecek politikalar için öneriler oluşturmak. 

 Kaynak envanterini çıkarmaki yeni aramaların kapsamı, gerekli yatırım, finansman, eleman 
ihtiyaçlarını belirlemek. 

 Kaynak ve hammaddelerin tüketici sektörlere dağılımı ve koordinasyonu için gerekli 
program ve planları saptırmak. 

 Ülke çapında genel jeolojik ve kaynak araştırmalarını (Türkatom, TPAO, TKİ ve DSİ 
kapsamına girenler hariç) yürütmek. 

 Yeni enerji kaynaklarıyla ilgili (Güneş, Jeotermal, biogaz, rüzgar vs.) yürütmek ve ülke 
çapında koordine etmek. 

 Gerekli durumlarda, diğer ilgili kuruluşlar veya özel sektör adına kaynak araştırmaları 
yapmak. 
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Enerji Araştırma Kurumu döner sermayeli(veya benzer bir şekilde) ve idari yönden bağımsız bir 
kuruluş olmalı, Genel Müdür, Enerji ve Tabii Kaynaklar Konseyi’nin göstereceği adaylar arasından 
Bakanlar Kurulu Kararıyla belirli bir süre için atanmalıdır, ve zorunlu nedenler dışında 
değiştirilmemelidir. Kendi adına araştırma yaptıran kuruluşlar veya Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığıyla ilgili diğer kurumlar belirli bir oranda 
 
Enerji Araştırma Kurumunun finansmanına katılmalıdırlar. 
 
4.3. Türkatom A.O. 
 
Genel Enerji ve Tabii Kaynaklar Konseyi (G.E.T.K.K) ve Yüksek Atom Enerjisi Konseylerin 
(Y.A.E.K.) öngördüğü genel politikalar çerçevesinde Türkiye’de atom sanatlarının, yakıt çevrimine 
ait tesislerin,kullanılmış yakıt ve radyoaktif artıkların depolanması için planlama , etüd,proje, inşaat, 
imalat ve işletmesine dönük her türlü işleri yürütmekle görevlendirilen, özel kanunla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili bir Anonim Ortaklık olarak Türkatom A.O.’nın kurulması 
önerilmektedir  
Kuruluşun başlıca görevleri: 
 

 G.E.T.K.K. ve Y.A.E.K.’nın belirlediği genel politika çerçevesinde TEK-üretim programına 
entegre edilmek üzere uzun vadeli üretim planlarını ve ilişkin yapılabilirlik etüdlerini 
hazırlamak, 

 Atom sanatlarının yer seçimi ve kuruluşu ile ilgili her türlü 
araştırma,proje,ihale,tesis,lisanslama ve işletme çalışmalarını yürütmek 

 nükleer yakıt hammaddesi arama ver üretimi, dönüştürme ve zenginleştirme hizmetleri 
temini,yakıt elemanı fabrikasyonu kullanılmış yakıtların depolanması,yeniden arıtılması ve 
radyoaktif artıkların depolanması işlerini araştırmak,planlamak,yurtdışından temin 
etmek,ve/veya yurt içi tesislerini krumak,bu amaçlarla Uluslararası kuruluşlara iştirak etmek 
veya yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,hertürlü alım,satım,teknoloji transferi v.s. gibi 
işleri yürütmek 

 Ülkede nükleer tesislerin projelendirme ve imalatını gerçeklerştirmek için gerekli 
girişimlerde bulunmak,mevcut veya yeni kurulacak özel veya kamu ortaklıklarına iştiark 
etmek, alt kuruşlar kurmak. 

 
Kuruluş gerekçeleri şöyle özetlenebilir: 

 
 Şimdiye kadar, çok büyük güncel sorunlarla başetmek dumunda olan Türkiye Elektirk 

Kurumuna bağlı Nükleer Santraller Dairesi ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün 
Radyoaktif Minareller Dairesi ve diğer ilgili bölümleri çerçervesinde nükleer konulara 
ilişkin çalışmalar, kadro temini, eğitimi v.s. geri planda kalmaktadır. Nükleer yakıt 
çevrimine dönük tesisler konusunda Etibank tarafından hemen hiçbir çalışma 
yapılamamaktadır. Bu bakımdan, bu dağınık çalışmaların esas görevi yalnızca nükleer 
tesisler kurmak olan bir tek kuruluşta toplamak yerinde olacaktır. 

 
 Çoğunlukla yeni teknolojilerin transferine daynan, dış ülkelerle ve Uluslararası kuruluşlarla 

çok sıkı bir ilişki içinde bulunması gereken bir alanda kadro kuruluşu, eğitimi, deneyimlerin 
tek bir kuruluşta birikmesi daha kolay olacaktır. 

 Nükleer yakıt çevrimi birbirini tamamlayan çeşitli adımlardan oluşmaktadır. Bu adımların 
değişik kuruluşlarca yapılması koordinasyon güçlüklerine ve kopukluklara yol açacaktır. 
Yakıt zenginleştirmesi ve yeniden arıtılması hassas teknoloji özellikleri dolayısıyla yakın 
gelecekte ancak Uluslararası kuruluşlara katılmak suretiyle güvence altına alınabilecektir. 
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Kullanılmış yakıtların ve radyoaktif artıkların depolanması gibi üretken olmayan tesislerin 
kurulması ve finansmanı önerilen çözümün dışında çok zor gerçekleştirilebilir.  

 Nükleer yakıt hammaddesi aramaları ve üretimi nükleer santrallerin işletme güvenliği 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yöndeki çalışmaların hızlandırılabilmesi nükleer 
santrallerin kuruluşunda önemli bir itici rol oynayacaktır. Ayrıca, dış ülkeler ve kuruluşlarla 
yapılması mümkün olan işbirliği, nükleer santral için gerekli dış finansmanın sağlanmasında 
da yardımcı olabilir. 

 
Gerekli finansmanın sağlanmasında TEK veya M.T.A dışındaki kuruluşların katkısından da 
yararlanılabilecektir. 
Türkatom, TEK, MTA ve ETİBANK’ın ilgili Daire ve Bölümlerinin birleşmesiyle oluşturulmalıdır. 
Akkuyu Nükleer Santral Tesisleri, M.T.A  Uranyum Arama ve Pilot Tesisleri Türkatom’a 
devredilmelidir. 
 
Türkatom’un finansman kaynakları; 
 

 Hazineye ait sermaye payları 
 İştirak eden kuruluşların sermaye payları 
 Halka açık sermaye payları 
 İç ve dış krediler 
 İç ve dış tahviller vs. den oluşabilir. 

 
Kuruluşun sermayesinde kamu payının %51’in üstünde olması yerinde olacaktır. 
Elektrik üretimine geçene kadar başka yollardan gelir sağlanması olanaksız olduğundan ortaklığın 
özkaynakları ilk nükleer santralin yurt içi ödemelerini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. Bu 
nedenle sermayenin 40 milyar TL olarak belirlenmesi ve belirli bir program uyarınca 8 yıl içinde 
tümünün ödenmesinin garanti edilmesi yerinde olacaktır. Bu sayede dış kredi sağlanması 
kolaylaşacaktır. 
 
Santrallerde üretilen elektrik, her türlü masraf, amortizasyon, kredi geri ödemeleri ve faizleri 
çıktıktan sonra ortaklığa %....... net kar sağlayacak şekilde belirlenen bir tarifeyle TEK’e 
satılacaktır.  
 
Türkatom’un önerilen organizasyon şeması TABLO 3’de verilmektedir. Genel Müdür 
G.E.T.K.K’nın göstereceği adaylar  arasından belirli bir süre (örneğin 5 yıl) için Bakanlar 
Kurulu’nca atanmalı ve bu süre içinde emeklilik, hastalık, görevini kötüye kullanma, yüz kızartıcı 
suçlar ve ülke çıkarlarına aykırı davranış dışında görevinden alınamamalıdır. Ortaklığın diğer 
elemanları Yönetim Kurulunca onaylanacak Yönetmeliklere göre Genel Müdür tarafından 
atanabilmelidir. 
 
Genel kurul ortaklığa katılan kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır ve yılda bir defa toplanarak; 
 

 Kuruluşun, G.E.T.K.K ve Y.A.E.K kararları uyarınca genel politikalarını belirlemek, 
 Finansman kaynaklarını sağlaması, kullanımı, kar dağıtımı vs. hakkında karar almak, 
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca gösterilecek adaylar arasından 

Denetim Kurulu üyelerini seçerek  
 Yönetim Kurulunu denetlemek 

görevlerini yürütecektir. 
 
Yönetim Kurulu: 
 
Başkan :  Genel Müdür 
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Üyeler  :  Genel Müdür  Yardımcısı (santraller) 
                Genel Müdür  Yardımcısı (Yakıt) 
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yetkili temsilcisi (en az Daire Başkanı seviyesinde) 
                Maliye Bakanlığı Yetkili Temsilcisi (en az Daire Başkanı seviyesinde) 
                
oluşacak, kararlar oy çoğunluğuyla alınacak, eşitlik halinde Başkanın oyu 2 sayılacaktır. 
 
5. PERSONEL POLİTİKASI 
 
Yeni ve hassas bir teknoloji dalında yapılacak çalışmaların başarısı, her şeyden önce, sayıca ve 
deneyimi yönünden yeterli bir kadronun oluşturulabilmesi, oluşturulan kadronun sürekliliği ve 
geliştirilebilmesi, eğitim yönünden kısıtlamalarla karşılaşmadan yurt-içi ve yurt-dışı olanaklardan 
olabildiğince yararlanabilmesine bağlıdır. 
Çalıştırılacak personelin seçimi, ücret politikası ve eğitimi her türlü politik girişimlerden uzak 
tutulmalı ve 3. ve 4. bölümlerde söz konusu edilen üst düzeydeki yöneticiler dışındaki İlgili 
Yönetim Kurullarınca onaylanan yönetmeliklere göre karara bağlanmalıdır. Sözleşmeli ve tatmin 
edici bir ücret uygulanmalıdır. Başarılı elemanlar primle teşvik edilmelidir. Özellikle yurtdışı 
eğitimler diğer devlet kuruluşlarına uygulanan izin ve kısıtlamaların dışında tutulmalıdır. 
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EK-2
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EK-3
TÜRKATOM KANUN TASLAĞI
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EK-4
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EK-5
21 Kasım 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete

Sayı : 26707

KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE
ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

 
             Kanun No. 5710                                                                                                   Kabul     Tarihi : 9/11/2007  

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

             Amaç ve kapsam

             MADDE  1  – (1)  Bu  Kanunun   amacı;   enerji   plan   ve   politikalarına   uygun   biçimde,   elektrik   enerjisi   üretimi
gerçekleştirecek nükleer güç santrallarının kurulması, işletilmesi ve enerji satışına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;

             a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

             b) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

             c) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

             ç) İÇH: İşletmeden çıkarma hesaplarını,

             d)   Perakende   ve/veya   toptan   satış   lisansı:   Elektrik   enerjisinin   perakende   ve/veya   toptan   satış   faaliyetleri
için EPDK’dan alınan lisansları,

             e) Santral: Elektrik enerjisi üretilen nükleer güç santrallarını,

             f) Şirket: Santral kuran, elektrik enerjisi üreten ve satan şirket veya şirketleri,
             g) TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

             ğ) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

             h) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

             ı) URAH: Ulusal radyoaktif atık hesabını,

             ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ile Enerji Üretim ve Ticaretine

İlişkin Usul ve Esaslar

             Santral kuracak şirketin belirlenmesi

             MADDE 3 – (1) Nükleer güç santrallarının yapılmasına ilişkin seçim süreci Bakanlık tarafından ve bu Kanundaki
usuller uygulanmak suretiyle başlatılır.

             (2) TAEK, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren nükleer santral kurup işletecek şirketlerin karşılaması gereken
ölçütleri bir ay içinde yayınlar.

             (3)  Bu  Kanuna   göre   yapılacak   nükleer   güç santralları için   yarışmaya   katılacaklarda   aranacak   şartlar,   şirketin
seçimi, yer tahsisi, lisans bedeli, altyapıya yönelik teşvikler, seçim süreci, yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerjinin
miktarı, süresi ve enerji birim fiyatını oluşturma usul ve esasları bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iki ay içerisinde
Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe girecek bir yönetmelikle belirlenir.

             (4)   Bu   Kanuna   göre   yapımı   öngörülen   nükleer   güç santralları için   üçüncü   fıkrada   belirtilen   yönetmeliğin
yayımlanmasından sonra en geç bir ay içerisinde teklif almak üzere TETAŞ tarafından ilana çıkılır.

             (5) Alınan tekliflerden, TAEK tarafından belirlenen ölçütleri karşıladığı TAEK tarafından belgelenen şirketlerin
teklifleri  yarışmaya sokulur,  bu ölçütleri  karşılamayan şirketlerin   teklifleri  yarışma dışı  bırakılır.  Alınan teklifler  TETAŞ
tarafından bu Kanun ve çıkarılacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirildikten sonra en uygun teklif belirlenerek,
ilgili şirketle sözleşme imzalanmasına izin alınmak üzere Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. TETAŞ tarafından gönderilen
teklifin uygun görülmesi halinde, Bakanlar Kurulunca ilgili şirketle TETAŞ arasında sözleşme imzalanması hususunda izin
verilir.  EPDK  tarafından,   sözleşme   imzalanması  uygun görülen   şirkete   ilgili  mevzuat   çerçevesinde   lisans  verilir.  EPDK
tarafından   lisans   verilmesini  müteakip,   ilgili   şirketle  TETAŞ arasında, santralın işletmeye  girmesinden   itibaren onbeş yılı
aşmayan enerji satışını düzenleyen sözleşme imzalanır.

             Uygulama esasları

             MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamında üretilen elektrik enerjisinin satışında aşağıda yer alan esaslar uygulanır:

             a) Seçilen şirketin sözleşme gereği üreteceği enerji, şirketle TETAŞ arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde
TETAŞ  tarafından satın  alınır.  Bu enerji, santralın devreye girmesinden  itibaren  her  yıl,   faaliyette  bulunan perakende ve
toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere yapılacak ikili anlaşmalar çerçevesinde satılır. Perakende ve toptan satış lisansına sahip
tüzel  kişilerin alacakları  enerji  miktarı,  bu  tüzel  kişilerin  bir  önceki yıla  ait  Türkiye  toplam enerji   tüketimindeki  payları
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oranında   her  yıl   belirlenir.  Bu  Kanun  kapsamında   toptan   ve  perakende   satış   lisansı   sahibi   tüzel  kişiler   tarafından   ikili
anlaşmalarla üstlenilecek elektrik enerjisi alımına ilişkin hükümler lisanslarına dercedilir.

             b)  TETAŞ tarafından toptan ve perakende satış  şirketlerine yapılacak enerji  satışına  ilişkin  usul ve esaslar   ile
tarafların yükümlülükleri Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

             (2)  Ancak TETAŞ’la sözleşme   yapmayı   talep   etmeyen   şirketler,   elektrik   piyasası   ve   nükleer   tesislere   ilişkin
mevzuata uymak kaydıyla bu Kanunun şirket seçimi ve ikili anlaşmalara ilişkin 3 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü
ve beşinci fıkraları ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hariç diğer hükümlerine tabi olurlar.

             Lisans, izin ve yükümlülükler

             MADDE 5  – (1)  Şirket,   bu  Kanun  ve   diğer  mevzuatın  gerektirdiği   her   türlü   izin,   ruhsat   ve   lisansı   almakla
yükümlüdür.

             (2) Atık yönetimi kapsamında geçici depolama veya nihai depolama yerinin belirlenmesine,  depolama tesisinin
inşasına, lisanslanmasına, işletilmesine ve işletmeden çıkarılmasına, geçici depolama yerinde muhafaza edilecek veya nihai
depolama yerinde bertaraf edilecek kullanılmış yakıt ya da yüksek radyoaktif seviyeli atıkların taşınmasına ve işlenmesine,
radyoaktif atıkların yönetimini sağlayacak araştırma, geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin maliyetleri ve nükleer
güç santralının söküm   işleminden   dolayı   oluşacak   maliyetleri   karşılamak   amacıyla,   Bakanlık   ve   Hazine   Müsteşarlığı
tarafından   yapılacak   düzenleme   ile   URAH   ve   İÇH   oluşturulur.   URAH   ve İÇH’ye ilişkin   işlemler   tüm   vergilerden
müstesnadır.   Bu   hesapların   oluşturulması,   nemalandırılması   ve   idaresine   ilişkin   usul   ve   esaslar,   Bakanlık   ve   Hazine
Müsteşarlığı tarafından birlikte hazırlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet
Bakanının   onayı   ve   Resmi   Gazetede   yayımlanması   ile   yürürlüğe   girer.   Ödenecek   payları   zamanında   yatırmayanlar
için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. URAH ve İÇH
adına tahsil edilen gelirler amacı dışında kullanılamaz.

             (3)   Şirket,   TAEK’in   yayınlayacağı   ölçütler   çerçevesinde   yakıt   temininden   ve   işletme   döneminin
sonunda santralın devreden çıkarılması ve sökümünden sorumludur.

             (4) Şirket, santralın kurulması  aşamasında oluşabilecek herhangi bir  zararın tazminine yönelik yatırım sigortası
yaptırmak zorundadır. Ayrıca santralın faaliyeti süresince oluşacak atıkların taşınması, depolanması ve/veya bertaraf edilmesi
ile ilgili her türlü finansal maliyetlerin ve santralın işletme süresinin sonunda işletmeden çıkarma masraflarının karşılanması
için oluşturulacak hesapların her birine 0,15 cent/kWh (ABD Doları cinsinden) katkı payı ödemekle yükümlüdür.

             (5)   Nükleer   yakıt,   radyoaktif   madde   veya   radyoaktif   atık   taşınırken   veya santralda bir   kaza   olması
durumunda 29/7/1960 tarihli   Nükleer   Enerji  Alanında   Üçüncü   Şahıslara   Karşı   Kanuni   Sorumluluk   Hakkındaki   Paris
Sözleşmesi ve ek değişiklikleri ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

             (6) Santralı kuran şirket, yıllık gelirinin yüzde birini araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırmak zorundadır.

             Kamu iştiraki ve yatırımı

             MADDE 6 – (1) Bu Kanundan yararlanmaya hak kazanan şirket ile bir iktisadi devlet teşekkülü, 8/6/1984 tarihli
ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde iştirak ilişkisi kurabilir.

             (2) Bakanlığın görev vermesi halinde kamu şirketleri bu Kanun kapsamındaki santralları yapabilir,  yurt dışında
benzer yatırımları yapabilir veya yatırımlara iştirak edebilir. Bu amaçla Bakanlar Kurulunca, yurt içinde veya yurt dışında
santral kurmak, kurdurmak, işletmek ve/veya işlettirmek ve üretilen elektriğin satışını yapmak üzere özel hukuk hükümlerine
tabi şirket kurulmasına karar verilebilir. Bu kapsamda kurulacak şirkette özel sektör şirketlerinin hisse sahibi olmasına izin
verilebilir. Kurulacak şirketin denetimi 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre yapılır.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

             Teşvikler

             MADDE 7 – (1)  Bakanlar  Kurulu,  kurulacak santrala ilişkin   teknoloji  edinmeye yönelik  yatırımlar   ile   işletme
personelinin eğitimini teşviklerden yararlandırabilir.

             (2) Bu Kanun kapsamında üzerinde santral kurulacak taşınmazların Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunması halinde, bu taşınmazlar üzerinde şirket lehine Maliye Bakanlığı tarafından, diğer kamu
kurum veya kuruluşlarının mülkiyetinde bulunması halinde ise Bakanlar  Kurulu kararı  ile bedelsiz olarak kullanma izni,
irtifak   hakkı   tesis   edilir.  Sözleşme   sürelerinin   sonunda  nükleer   güç santralının sökülmesi   zorunludur.  Söküm  işinden  ve
taşınmazın   çevre   kuralları   kapsamında   kabul   edilebilir   hale   getirilerek  Hazineye   iadesinden   şirket   sorumludur.   Söküm
maliyeti   5   inci  maddenin   ikinci   fıkrası   kapsamında  oluşturulan İÇH’den karşılanır.  Bu   işlemler   için   İÇH  kaynaklarının
yetersiz kalması durumunda İÇH’den oluşmuş kaynakların yüzde yirmibeşine kadar maliyetler Hazine tarafından, bunun da
yetmemesi halinde şirket tarafından karşılanır.

             Uygulamaların koordinasyonu

             MADDE 8 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında gerekli koordinasyon Bakanlık tarafından sağlanır.

             Yaptırımlar

             MADDE 9 – (1) Bu Kanunun hükümlerine aykırı hareket eden toptan ve/veya perakende satış lisansı sahibi tüzel
kişiler hakkında EPDK tarafından 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesi hükümleri
çerçevesinde işlem yapılır.

             Düzenleyici kurum

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TAEK, nükleer faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini yerine getirecek
yeni bir kurum kurulana kadar 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu gereğince bu görevine
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devam eder. TAEK görevlerini yerine getirirken özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde kadro aranmaksızın uygun nitelikli
yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli personel çalıştırabilir. Bunlara ödenecek ücret ve diğer mali haklar Başbakan tarafından
belirlenir.

             Yerli kömür yakıtlı santralların teşviki

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) EÜAŞ, yerli kömür yakıtlı elektrik santralı yapılması amacıyla kömür tahsis (rödovans)
ihalesi yapabilir.

             (2) İhale neticesinde yapılacak santralların 1000 megavat (MW) ve üzeri güçte olması ve santralın tamamının 2014
yılı sonuna kadar işletmeye girmesi halinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

             a) İhalede isteklilerce, yıllara sari olarak rödovans bedeli ile onbeş yıllık süre için birim elektrik enerjisi satış fiyatı
ve asgari üretim taahhüdü olarak üretim miktarı teklif edilir. İhalede seçim ise teklif edilen rödovans bedeli ile elektrik enerjisi
satış   fiyatının   ihalenin   yapıldığı   tarihe   indirgenmiş   değerlerinin   şartnamede   belirlenen   esaslar dahilinde birlikte
değerlendirilmesi sonucu yapılır.

             b) İhalenin sonuçlanmasından itibaren üç ay içerisinde, santrallardan üretilecek elektrik enerjisinin alımına ilişkin
olarak, ihalede seçilen şirket veya şirketler ile TETAŞ arasında ihale sonucu belirlenen elektrik enerjisi satış fiyatı ve asgari
üretim   miktarı   üzerinden, santralın işletmeye   geçme   tarihinden   itibaren onbeş yıl   süreli   enerji   satış   anlaşması
imzalanır. TETAŞ’ın enerji  alımına  ilişkin  usul  ve esaslar  şartnamede belirlenir.  TETAŞ tarafından bu Kanun hükümleri
çerçevesinde satın alınacak enerji, santralın devreye girmesinden itibaren her yıl, faaliyette bulunan perakende ve toptan satış
lisansı sahibi tüzel kişilere, yapılacak ikili anlaşmalar çerçevesinde satılır. Perakende ve toptan satış lisansına sahip bu tüzel
kişilerin alacakları enerji miktarı bu tüzel kişilerin bir önceki yıla ait Türkiye toplam enerji tüketimindeki payları oranında her
yıl   belirlenir.  Bu  Kanun  kapsamında   toptan   ve   perakende   satış   lisansı   sahibi   tüzel   kişiler   tarafından   ikili   anlaşmalarla
üstlenilecek elektrik  enerjisi  alımına ilişkin  hükümler  lisanslarına dercedilir.  TETAŞ tarafından toptan ve perakende satış
şirketlerine yapılacak enerji satışına ilişkin usul ve esaslar ile tarafların yükümlülükleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren
iki ay içerisinde Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

             c) Santral sahası hariç olmak kaydıyla, ihale konusu maden sahası ile ihale konusu projenin gerçekleşmesi için
zorunlu olan baraj ve su alma yapı yerlerinin kamulaştırmaları şartnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde EÜAŞ tarafından
bedeli de ödenmek sureti ile yapılır. Yerleri kamulaştırılanların iskanı 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununa göre
yapılır.

             ç)  Yapılacak   olan santralların sözleşmelerinde   öngörülen   sürede   işletmeye   alınamaması   halinde   uygulanacak
yaptırımlar şartname ve sözleşmelerde yer alır.

             d) Gerekli enerji nakil hatları TEİAŞ tarafından, şirketle TETAŞ arasında yapılacak olan sözleşmede belirlenecek
olan   santral   ünitelerinin   işletmeye   giriş   programına   uygun   olarak   yapılır.   Gecikmeden   dolayı   oluşan   zararlar   TEİAŞ
tarafından karşılanır.

             e)   İhale   kapsamındaki santrallar için,   Endüstri   Tesislerinden   Kaynaklanan   Hava   Kirliliğinin   Kontrolü
Yönetmeliğinde   belirlenen emisyon sınır   değerlerini   sağlamak   kaydıyla,   Hava   Kalitesinin   Korunması   Yönetmeliğinde
belirlenen hava kalitesi sınır değerleri, projenin uygulanmasına imkan verecek şekilde Çevre ve Orman Bakanlığınca yeniden
belirlenir.

             (3) 3/6/2007 tarihli  ve  5686 sayılı  Jeotermal  Kaynaklar  ve  Doğal  Mineralli  Sular Kanununun geçici 5 inci
maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren uygulanmaz.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
20/11/2007
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EK-6

6 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete
Sayı : 27721

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/918

             12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 15/7/2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin
Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 16/8/2010 tarihli ve HUMŞ/182338 sayılı yazısı
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                             F. N. ÖZAK                  M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU

HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE AKKUYU

SAHASI'NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE

İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA

GİRİŞ

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

             Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına üye oldukları ve 1 Temmuz 1968 tarihli Nükleer

Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf oldukları hususlarını dikkate alarak;

             Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun, 26 Eylül 1986 tarihli Nükleer Kazaların Erken Bildirimine İlişkin Sözleşme, 17

Haziran  1994 tarihli  Nükleer  Güvenlik  Sözleşmesi  ve  26  Ekim 1979 tarihli  Nükleer  Maddelerin  Fiziksel  Korunması  Sözleşmesi’ne  taraf
olduklarına işaret ederek;

             6  Ağustos  2009  tarihli  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti  ile  Rusya  Federasyonu  Hükümeti  arasında  Nükleer  Bir  Kazanın  Erken

Bildirimine ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşma'yı dikkate alarak;

             Türkiye Cumhuriyeti'nin katılım sürecinde olduğu ve Rusya Federasyonu'nun da taraf olduğu, 5 Eylül 1997 tarihli Kullanılmış Yakıt

İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmesi'ne de işaret ederek;
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             Türkiye Cumhuriyeti'nin Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Taraf Sorumluluğuna İlişkin 29 Temmuz 1960 tarihli Paris Sözleşmesi ile

Viyana  Sözleşmesi  ve  Paris  Sözleşmesi'nin  Uygulanmasına  İlişkin  21  Eylül  1988  tarihli  Ortak  Protokol'e  taraf  olduğunu  ve  Rusya
Federasyonu'nun 21 Mayıs 1963 tarihli Nükleer Zararlar İçin Sivil Sorumluluğa İlişkin Viyana Sözleşmesi'ne taraf olduğunu tanıyarak;

             Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti  ve  Rusya  Federasyonu  Hükümeti  arasında  15  Aralık  1997  tarihli  Enerji  Alanında  İşbirliği

Anlaşması'na dayalı olarak Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımı alanında, Taraflar arasında işbirliğinin daha etkin hale getirilmesi
yönünde çaba göstererek;

             Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti  ile  Rusya  Federasyonu  Hükümeti  arasında  6  Ağustos  2009  tarihli  Nükleer  Enerjinin  Barışçıl

Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Enerji
Bakanlığı arasında 6 Ağustos 2009 tarihli Nükleer Güç Mühendisliği Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol hükümleri uyarınca;

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında 15 Aralık 1997 tarihli Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve

Korunmasına İlişkin Anlaşma kapsamındaki haklar ve yükümlülüklere işaret ederek ve

             Türkiye Cumhuriyeti'nde Bir Nükleer Güç Santrali İnşasında İşbirliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısının 13 Ocak 2010 tarihli Ortak Bildirisi'ne atıfta bulunarak,

             aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

MADDE 1

TANIMLAR

             İşbu  Anlaşma'nın  diğer  bölümlerinde  tanımlanan  terimlere  ek  olarak,  aşağıda  belirtilen  tanımlar  işbu  Anlaşma  kapsamında

kullanılacaktır:

             Anlaşma; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Akkuyu Sahasında bir Nükleer Enerji Santrali

Tesisi ve İşletilmesine İlişkin Anlaşma anlamına gelir.

             Yetkilendirilmiş Kuruluşlar; Yetkili Makamlar, Türk Kuruluşları ve Rus Kuruluşları anlamına gelir.

             Yetkili Makamlar; işbu Anlaşma'nın 4. maddesi kapsamında taraflarca belirlenen makamlar (ve ikameleri) anlamına gelir.

             Proje Anlaşmaları; Projeyle ilgili olarak, Proje Şirketi için Elektrik Satın Alma Anlaşması da dahil,  ancak bu anlaşma ile sınırlı

olmamak üzere, aşağıdaki her bir anlaşma anlamına gelir:

             (a) Türk Tarafı veya Türk Tarafı'nca kontrol edilen (doğrudan veya dolaylı olarak) veya çoğunluk hissesine sahip olunan (doğrudan

veya dolaylı olarak) herhangi bir kuruluş (işbu Anlaşma tarihinde veya daha sonra) ve

             (b) Proje Şirketi, herhangi bir Proje Katılımcısı ve/veya Rus Tarafı,

             UAEA; Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı anlamına gelir.

             Ortak Protokol; Viyana Sözleşmesi ve Paris Sözleşmesi'nin Uygulanmasına İlişkin 21 Eylül 1988 tarihli Ortak Protokol anlamına

gelir.

             ETKB; Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı anlamına gelir.

             NGS; nükleer ada(lar), türbin adası(ları), santral dengesi ve sahada bulunan tüm yan hizmetler altyapısı da dahil, ancak bunlarla sınırlı

olmamak kaydıyla, Projenin parçası olarak, sahada inşa edilecek nükleer güç santrali anlamına gelir.

             Nükleer Yakıt; tam kontrol çubuğu ve yakıt demetleri halindeki nükleer yakıt anlamına gelir.

             Paris  Sözleşmesi; Nükleer  Enerji  Alanında  Üçüncü  Şahıslara  Karşı  Hukuki  Sorumluluğa  İlişkin  29  Temmuz 1960 tarihli  Paris

Sözleşmesi anlamına gelir.

             Taraflar; Türk Tarafı ve Rus Tarafı anlamına gelir.

             Elektrik Satın Alma Anlaşması (ESA); NGS tarafından üretilen elektriğin alımı ve satışına ilişkin Proje Şirketi ve Türkiye Elektrik

Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) arasındaki Anlaşma anlamına gelir.

             Proje; saha incelemeleri, tasarım, inşaat, hizmete alma ve tüm işletme ömrü boyunca işletme, atık yönetimi ve sökümü de kapsamak

üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi anlamına gelir.

             Proje Şirketi; Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemeleri kapsamında, NGS'nin işletilmesi de dahil, ancak bununla sınırlı olmamak

kaydıyla, projenin yürütülmesi amacıyla kurulan anonim şirket anlamına gelir.

             Proje Katılımcıları; Proje Şirketi'nin her bir yüklenicisi veya alt yüklenicisi (herhangi bir düzeyden) veya kreditörlerinin ve doğrudan

veya dolaylı hissedarlarının herhangi birisi de dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Proje Şirketi Tedarik Zinciri'nin her
bir üyesi anlamına gelir.

             Rosatom; Rusya Federasyonu Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu "Rosatom" anlamına gelir.

             Rus Kuruluşları; Rus Yetkili Makamı tarafından ilgili amaca matuf olarak yetkilendirilen Rus devletinin kontrolündeki herhangi bir

kuruluş anlamına gelir.

             Saha; işbu Anlaşma tarihinde Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) ait olan ve Proje Şirketi'ne tahsis edilecek olan Türkiye Cumhuriyeti

Mersin İli sınırları içerisinde Akkuyu'da bulunan alan anlamına gelir.

             Türk Kuruluşları; Türk Yetkili Makamı tarafından ilgili amaca matuf olarak yetkilendirilen Türk devletinin kontrolündeki herhangi

bir kuruluş anlamına gelir.

             Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3 ve Ünite 4; NGS'nin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü VVER 1200 (AES 2006 Tasarımı) tipi güç üniteleri
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anlamına gelir.

MADDE 2

PROJENİN ONAYLANMASI

             Taraflar, işbu Anlaşma'yla uyumlu olarak Projenin uygulanmasını onaylarlar. İşbu Anlaşmada aksi belirtilmediği sürece, Taraflar işbu

Anlaşma'yı, tüm Türk lisans gereksinimleri de dahil olmak üzere Türk ulusal kanunları, düzenlemeleri ile uyumlu olarak uygularlar.

MADDE 3

AMAÇ VE KAPSAM

             1. Taraflar Proje'yle ilgili olarak işbirliği yaparlar.

             2. Söz konusu işbirliği, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki hususları kapsar:

             2.1. NGS'nin tasarımı ve inşası;

             2.2.  Proje'nin  uygulanması  için  gerekli  olan,  şebeke  bağlantılarıyla  ilgili  altyapı  da  dahil  olmak  üzere,  ancak  bununla  sınırlı

olmaksızın, altyapının geliştirilmesi ve inşası;

             2.3. Proje'nin uygulanmasının yönetilmesi;

             2.4. NGS'nin tasarımı, inşası ve işletiminin tüm aşamalarında Proje'nin güvenilir kalitesinin temin edilmesi;

             2.5. NGS'nin işletmeye alımı;

             2.6. NGS'nin emniyetli ve güvenilir işletimi;

             2.7. NGS tarafından üretilen elektriğin alımı ve satımı;

             2.8. NGS'nin modernize edilmesi, denenmesi ve bakımı;

             2.9. Tüm işletme ömrü boyunca NGS ile bağlantılı olarak aşınma ve yıpranmaya yönelik yedek parçaların tedariki;

             2.10. NGS için ekipman işletmesiyle ilgili tanı ve inceleme düzenlemelerinin geliştirilmesi ve kullanımı;

             2.11. NGS işletme personelinin eğitimi ve yeniden eğitimi;

             2.12. NGS işletme personelinin eğitimi için simülatörler de dahil olmak üzere teknik eğitim tesislerinin geliştirilmesi ve kullanımı;

             2.13. NGS emniyeti ile ilgili bilimsel destek;

             2.14. NGS'nin fiziksel olarak korunması;

             2.15.  Nükleer  ve radyoaktif  materyallerin NGS'teki,  NGS'ye gelişlerinde veya NGS'den ayrılışlarında bütünlüklerinin ve fiziksel

korumalarının sağlanması;

             2.16. Taze nükleer yakıt tedariki;

             2.17. NGS işletiminden doğan radyoaktif atıkların arındırılması ve emniyetli yönetimi;

             2.18. NGS inşası ve işletiminde kullanım için sistemlerin, ekipmanın, bileşenlerin ve materyallerin tasarımı, imalatı, geliştirilmesi ve

üretimi;

             2.19. NGS işletiminden doğan kullanılmış nükleer yakıtın güvenli yönetimi;

             2.20. Kullanılmış nükleer yakıtın taşınması;

             2.21. NGS'ye ilişkin acil durum müdahale planlaması;

             2.22. NGS'nin sökümü;

             2.23. Türkiye'deki nükleer yakıt üretim tesislerinin kurulması ve işletimi de dahil olmak üzere nükleer yakıt döngüsü;

             2.24. Teknoloji transferi ve

             2.25.  Lisanslama ile nükleer tesisler ve aktivitelerin  ve radyasyon emniyeti  ve güvenliğinin denetimi alanında bilgi  ve deneyim

alışverişi.

             3. İşbu madde kapsamındaki işbirliği konuları, Türk Kuruluşları ve Rus Kuruluşları tarafından, Türk Tarafı'na mali yük getirilmeden

yürütülür.  Türkiye  Cumhuriyeti'nde  nükleer  yakıt  üretim  tesislerinin  kurulması  ve  işletimi  de  dahil  olmak  üzere  nükleer  yakıt  döngüsü
hakkındaki işbirliği ve teknoloji transferi Taraflarca mutabakata varılacak ayrı koşullar çerçevesinde yürütülecektir.

MADDE 4

YETKİLİ MAKAMLAR

             1. İşbu Anlaşma'nın uygulanması amacıyla, Taraflarca aşağıda belirtilen Yetkili Makamlar tayin edilmiştir:

             1.1. Rus Tarafı adına, Rosatom ve

             1.2. Türk Tarafı adına, ETKB.

             2. Taraflar, Yetkili Makam yerine bir ikame tayin ettiklerinde veya belirlenen Yetkili Makamın adında bir değişiklik yaptıklarında,

diplomatik kanallar vasıtasıyla birbirlerini derhal haberdar ederler.
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             3. İşbu Anlaşma ile öngörülen işbirliği, Yetkili Makamlara ek olarak, Türk Kuruluşları ve Rus Kuruluşları tarafından yürütülür.

MADDE 5

PROJE ŞİRKETİ

             1.  Rus  Tarafı,  işbu  Anlaşma'nın  imza  tarihinden  itibaren  3  (üç)  ay  içinde  Proje  Şirketi'nin  kurulması  için  gerekli  işlemlerin

başlatılmasını sağlar.

             2. Proje Şirketi, NGS tarafından üretilen elektrik de dahil olmak üzere, NGS'nin sahibidir.

             3. Proje Şirketi, Rus Tarafı'nca yetkilendirilen şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak başlangıçta % 100 (yüzde yüz) hisse payına

sahip olacak şekilde, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve düzenlemeleri kapsamında anonim şirket şeklinde kurulur.

             4. Rus Yetkili Kuruluşları'nın Proje Şirketi'ndeki toplam payları, hiçbir zaman %51’den (yüzde elli birden) az olamaz. Proje Şirketi'nin

geride kalan azınlık hisselerinin dağıtımı, her zaman, ulusal güvenlik ve ekonomi konularında ulusal çıkarların korunması amacıyla Tarafların
rızasına tabidir.

             5. Hisselerin dağıtımı, yöneticilerin atanması, paydaşların yatırım biçimi, hisselerin transferine ilişkin kısıtlamalar, Proje Şirketi ve

Proje'ye uygulanabilir finansman mekanizmaları da dahil; ancak, bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte, Proje Şirketi'nin şirket yönetimine ilişkin
konular, ulusal güvenlik ve ekonomi konularında ulusal çıkarların korunması amacıyla Türk Tarafı 'nın rızasına tabidir.

             6. Bu projenin yatırım ve işletim dönemlerini kapsayan risklerin sigortalanması sorumluluğu Proje Şirketi'ne aittir.

             Rus Tarafı,  Proje Şirketi'nin başarısızlığı halinde,  işbu Anlaşma'dan kaynaklanan yükümlülüklerini  yerine getirmeyi temin etmek

amacıyla gerekli tüm yetkinlik ve kabiliyete sahip olması öngörülen Proje Şirketi'nin halefini belirlemede tüm sorumluluğu üstlenecektir. Türk
Tarafı,  bunun karşılığında, yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve
düzenlemelerine uygun olarak, gerekli tüm izin ve lisansların zamanında ve uygun şekilde alınmasının temini açısından gerekli tüm önlemleri
alacaktır.

             Her bir Güç Ünitesi için ESA'nın sona ermesini müteakip, ancak her bir Güç Ünitesinin ticari işletmeye giriş tarihinden sonra 15 (on

beş) yıldan daha erken olmamak kaydıyla, Proje Şirketi, NGS ömrü boyunca, NGS Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3 ve Ünite 4 için, Türk Tarafı'na yıllık
bazda Proje Şirketi'nin net kârının % 20'sini verecektir.

MADDE 6

PROJENİN UYGULANMASI

             1. Rus Tarafı, Proje Şirketi'nin, işbu Anlaşma'nın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde, NGS inşasının başlaması için gerekli

tüm belgeler, izinler, lisanslar, rızalar ve onayları almak için gerektiği şekilde başvurmasını sağlar. Eğer Proje Şirketi, işbu 6. Madde'nin bu
bendinde bahsi geçen gerekli belgeler, izinler, lisanslar, rızalar ve onayları almak için başvuruda bulunmaz ise işbu Anlaşma ve Proje Şirketi'ne
yapılan arazi tahsisi, Türk Tarafı'na herhangi bir yükümlülük getirmeden feshedilecektir.

             2. Proje Şirketi, Rus Tarafı'nın tam desteği ile NGS inşasının başlaması için gerekli tüm belgeler, izinler, lisanslar, rızalar ve onayların

verilmesinden itibaren yedi yıl içinde Ünite 1'i ticari işletmeye alır.  Proje Şirketi,  Rus Tarafı'nın tam desteği ile, Ünite 1'in ticari işletmeye
başlanmasından itibaren, Ünite 2, Ünite 3 ve Ünite 4'ü ardarda bir yıl aralıklarla ticari işletmeye alır. NGS ünitelerinin ticari işletmeye erken veya
geç girişi durumunda, Taraflar'ın sorumlulukları ESA'ya göre belirlenir.

             3. NGS inşası için genel yüklenici, JSC "Atomstroyexport" (ASE) olacaktır.

             4. Taraflar, Türk şirketlerinin, ASE tarafından emtiaların tedariki, hizmetlerin icrası ve Proje'nin inşa aşaması ile bağlantılı olarak

çalışmaların yürütülmesinde tedarik zincirinin üyeleri olarak büyük ölçüde istihdam edilmesinde mutabakata varmışlardır. Proje Şirketi, tedarik
zincirinin üyelerini istihdam ederken yeni yapılan nükleer güç santrali projelerinin özelliklerini ve özel emniyet gereksinimlerini dikkate alır.

             5.  Taraflar,  Türk  vatandaşlarının  ücretsiz  olarak  eğitilmesi  ve  NGS işletme  gereksinimlerinde  yaygın  olarak  istihdam edilmesi

hususlarında mutabakata varmışlardır.  Söz konusu eğitim, Türk Tarafı'na mali yük getirmeden sahada tam donanımlı simülatör kurulmasını,
bununla sınırlı olmamak kaydıyla da kapsar.

             6. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki kanun ve düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde, Proje'yle

ilgili olarak Proje Şirketi'ni destekler ve Proje Şirketi'yle işbirliği yapar.

MADDE 7

ARAZİ TAHSİSİ VE ERİŞİM

             1. Türk Tarafı, sahayı mevcut lisansı ve mevcut altyapısı ile birlikte bedelsiz olarak, NGS'nin söküm sürecinin sonuna kadar Proje

Şirketi'ne tahsis eder. Santralin kurulacağı ve Türk devletine ait ilave arazi de Proje Şirketi'ne bedelsiz olarak tahsis edilir. Gerekli olursa, Proje
Şirketi, ilave arazi için Orman Fonu'na gerekli ödemeleri yapar.

             2. Türk Tarafı, Proje Şirketi'ne, yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemeleri kapsamında, Proje ile ilgili olarak ihtiyaç

duyulan, özel mülkiyete konu diğer tüm arazilerin kamulaştırılması hususunda kolaylık sağlar. Türk Tarafı, yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti
kanun ve  düzenlemelerinin  izin  verdiği  ölçüde,  Proje  Şirketi  adına  veya  Proje  Şirketi  rızasıyla,  istihdam edilenler,  yükleniciler,  acenteler,
temsilciler için veya böyle bir erişim isteyen diğer kişiler için söz konusu arazilere erişimi garanti  eder.  Proje Şirketi,  söz konusu araziye
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ulaşımlarından önce belirtilen kişilere ait kimlik bilgilerini içeren listeleri Türk Tarafına verir. Türk Tarafı, yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti
kanun ve düzenlemeleri izin verdiği ölçüde, Proje'yle ilgili olarak yabancıların çalışmasına ilişkin gerekli izinlerin verilmesini kolaylaştıracaktır.
Türk Tarafı, ulusal güvenlik sebebiyle, belirli kişilerin böyle arazilere erişimlerini reddetme hakkını saklı tutacaktır.

MADDE 8

LİSANSLAMA, ONAYLAR VE DÜZENLEMELER

             1.  NGS,  nükleer  güvenlik  ve  radyasyon koruması  kapsamında  Türkiye  Cumhuriyeti  kanun ve  düzenlemeleri  ile  uyumlu  olarak

lisanslanır ve denetlenir.

             2. Proje  Şirketi,  Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükteki  kanun ve düzenlemeleri  uyarınca ihtiyaç duyulabilecek,  tüm diğer  gerekli

lisanslar, izinler ve onayları hükümet kuruluşlarından alır.

             3. Türk Tarafı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükteki kanun ve düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde, Proje Katılımcılarının Türkiye

kanun  ve  düzenlemeleri  ile  uyumlu  olması  kaydıyla,  Türkiye  Cumhuriyeti  kanunları  kapsamında  Proje'yle  ilgili  olarak,  işbu  Anlaşma'da
öngörülen, malların teslimatı, çalışmaların yürütülmesi veya hizmetlerin yerine getirilmesi hususları da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı
olmamak  kaydıyla,  herhangi  bir  Proje  Katılımcısı  tarafından  ihtiyaç  duyulabilecek  tüm  onaylar,  izinler,  lisanslar,  kayıtlar  ve  rızaları
kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alır.

             4.  Proje  Şirketi,  elektrik  iletim  sistem  bağlantısı,  sistem  işletmesi  ve  elektrik  piyasa  işletmesine  ilişkin  yürürlükteki  Türkiye

Cumhuriyeti kanun, düzenleme ve kurallarına tabi olacaktır.

             NGS, Proje Anlaşmalarında mutabakata varılacak teknik parametreler ile uyumlu olduğu ölçüde, Türk iletim sistemi dengelemesine

katılacaktır.

MADDE 9

PROJE FİNANSMANI

             NGS'nin  tasarım ve  inşası  finansmanına  yardımcı  olmak açısından  Rus Tarafı,  ASE'ye,  Proje'de  kullanılmak üzere Rus  menşeli

malların (iş ve hizmetler) alınması için tercihli şartlar ile finansman sağlar.

MADDE 10

ELEKTRİK SATIN ALMA ANLAŞMASI

             1. Türk Tarafı, Proje Şirketinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektrik üretimi lisansı almasından sonraki otuz gün içinde,

Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3 ve Ünite 4 için sabit miktarlı elektriğin satın alınması amacıyla, TETAŞ'ın Proje Şirketi ile ESA imzalamasını sağlar.

             2. Proje Şirketi, ESA süresince NGS'nin tüm üniteleri için aylık elektrik üretim miktarlarını Ünite l'in ticari işletmeye alınmasından en

az bir yıl önce TETAŞ'a sunar.

             Ayrıca, Proje Şirketi, ESA'da belirtildiği şekilde, gelecek yıla ilişkin "uzlaştırma dönemi" elektrik üretim miktarları tablosunu her yıl

Nisan ayında sunar. Proje Şirketi, söz konusu tabloların ilkini, NGS'nin her bir ünitesinin ticari işletmeye alınmasından dört ay önce sunacaktır.

             3. Tüm ESA dönemi boyunca ünite başına taahhüt edilen miktardan daha fazla üretim gerçekleşmesi durumunda, fazla üretilen bu

elektrik miktarı, ESA hükümlerine uygun olarak satın alınır.

             4. ESA'da belirtilen miktardan daha az üretim olması durumunda, Proje Şirketi, eksik üretilen elektrik miktarını temin etmek suretiyle

yükümlülüklerini yerine getirir.

             5. TETAŞ, Proje Şirketi'nden, ESA'da belirtildiği şekilde, NGS'de üretilmesi planlanan elektriğin -Ünite 1 ve Ünite 2 için % 70'ine

(yüzde yetmiş) ve Ünite 3 ve Ünite 4 için % 30'una (yüzde otuz)- tekabül eden sabit miktarlarını her bir güç ünitesinin ticari işletmeye alınma
tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl boyunca 12.35 (on iki nokta otuz beş) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) senti/kWh ağırlıklı ortalama fiyattan
(Katma Değer Vergisi dahil değildir) satın almayı garanti eder.

             6. Proje Şirketi, Ünite 1 ve Ünite 2'de üretilmesi planlanan elektriğin % 30'unu (yüzde otuz) ve Ünite 3 ve Ünite 4'de üretilmesi

planlanan elektriğin % 70'ini (yüzde yetmiş), kendisi veya enerji perakende tedarikçileri vasıtasıyla serbest elektrik piyasasında satacaktır.

             7. Birim fiyat; yatırım bedeli, sabit işletme bedeli, değişken işletme bedeli ve yakıt bedelinden oluşur. Birim fiyatın detayları aşağıdaki

şekildedir:

             7.1. Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3 ve Ünite 4'ün ticari işletmeye alınmasına ilişkin olarak, Proje Şirketi tarafından yapılan tüm sermaye

harcamaları (lisans bedelleri, geliştirme bedelleri ve masrafları ve finansman sağlamaya ilişkin bedeller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla) söz konusu Ünitelerin ticari işletmeye alınmasından sonraki 15 yıl içinde geri döner.

             7.2. ESA süresince Proje Şirketi'nin Projeye ilişkin tüm işletme maliyeti [lisans bedelleri, yakıt tedariki ve yakıt döngüsüne ilişkin

maliyet ve karşılıklar (içsel veya dışsal, gönüllü veya zorunlu) kullanılmış yakıt ve atığın taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi, söküm ve
sahanın yeniden kullanılabilir hale getirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla], sigorta primleri ve vergileri, Ünite 1, Ünite 2,
Ünite 3 ve Ünite 4'ün modernizasyonuna ilişkin yapılan veya yapılacak olan giderler, gerçekleşmesine bağlı olarak ödenecektir. (Tereddüte mahal
vermemek için, gelecekteki maliyetler için ayrılan karşılıklar, söz konusu karşılıklar ayrıldığında harcama olarak kabul görecektir.)

             7.3. Projenin Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3 ve Ünite 4'ünün ticari işletmeye alınmasını tamamen veya kısmen finanse etmek için temin
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edilen herhangi bir borç finansmanına ilişkin borç planı ödemesi (faiz, ana para ve harçlar), gerçekleşmesine dayalı olarak finanse edilir.

             7.4. Projenin Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3, Ünite 4’ünün ticari işletmeye alınmasıyla ilgili olarak Proje Şirketi'ne doğrudan veya dolaylı

yatırımcılar tarafından yapılan yatırımlar, söz konusu Ünitenin ticari işletmeye alınmasından sonra 15 yıl içinde eşit oranlı amortisman yöntemi
bazında geri ödenir.

             8. Birim fiyat bileşenlerine eskalasyon uygulanmaz.  ESA dönemi içinde birim fiyatta artış talep edilmez.  İşbu Anlaşma'nın imza

tarihinden sonra Türk kanunları ve düzenlemelerindeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek maliyetteki değişiklikler, ESA'ya göre TETAŞ
tarafından satın alınan elektrik yüzdesi ile orantılı olarak TETAŞ'a yansıtılır.

             9. Proje Şirketi, ESA çerçevesinde TETAŞ tarafından alınan elektrik için kullanılmış yakıt ve radyoaktif yakıt yönetimi hesabına 0.15

ABD senti/kWh ve işletmeden çıkarma hesabı için 0.15 ABD senti/kWh tutarında ayrı bir ödeme yapar. ESA dışında satılan elektrik için Proje
Şirketi yürürlükteki Türk kanunları ve düzenlemeleri uyarınca gerekli ödemeleri ilgili fonlara yapacaktır.

             10. ESA'nın ayrılmaz bir parçası olarak TETAŞ ve Proje Şirketi arasında mutabakata varılan tarife kademelerinde, elektrik fiyatındaki

yıllık değişim, Projenin geri ödemesinin sağlanması açısından, fiyat limiti üst tavanı 15.33 (on beş nokta otuz üç) ABD senti/kWh olmak üzere
Proje Şirketi tarafından hesaplanır.

             11. NGS'nin ünitelerinden herhangi birinin,  işbu Anlaşma'da programlanan tarihten daha geç işletmeye alınması halinde,  ESA'da

öngörülen mücbir sebep durumları hariç olmak üzere, satılacak elektriğin fiyatı ESA hükümlerine göre ayarlanacaktır.

MADDE 11

VERGİLENDİRME

             1. Proje'yle ilgili olan tüm vergiler ve harçlar, işbu Anlaşma ve 15 Aralık 1997 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya

Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması dikkate alınmak suretiyle, Taraf
Devletlerin yürürlükteki kanun ve düzenlemeleri ile uyumlu olarak vergilendirilir.

             2.  Taraflar,  işbu  Anlaşma'da  başka  şekilde  belirtilmediği  sürece,  Türkiye  Cumhuriyeti'nin  vergilendirmeye  ilişkin  tüm kanun ve

düzenlemelerine uyulmasını temin eder.

MADDE 12

YAKIT, ATIK YÖNETİMİ VE SÖKÜM

             1. Nükleer Yakıt, Proje Şirketi ve tedarikçiler arasında yapılan uzun dönemli anlaşmalar bazında tedarikçilerden temin edilir.

             2.  Taraflarca mutabık kalınabilecek ayrı  bir  anlaşma ile  Rus menşeli  kullanılmış  nükleer  yakıt,  Rusya Federasyonu'nda yeniden

işlenebilir.

             3. Taraflar, devletlerinin yürürlükteki kanunları ve düzenlemeleri izin verdiği ölçüde, nükleer yakıt, kullanılmış nükleer yakıt veya

herhangi bir radyoaktif materyalin sınır ötesi taşınması da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, nükleer materyallerin sınır
ötesi taşınmasına ilişkin gerekli tüm ilgili onay, lisans, kayıt ve rızaların alınmasında Proje Şirketi'ne yardım eder.

             4.  Proje  Şirketi,  NGS'nin  sökümü  ve  atık  yönetiminden  sorumludur.  Bu  çerçevede,  Proje  Şirketi  yürürlükteki  Türk  kanun  ve

düzenlemeleri ile öngörülen ilgili fonlara gerekli ödemeleri yapacaktır.

MADDE 13

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

             1. İşbu Madde 13'te:

             1.1."fikri mülkiyet" -14 Temmuz 1967 tarihinde Stokholm'de imzalanan ve 2 Ekim 1979 tarihinde tadil edilen Dünya Fikri Mülkiyet

Örgütü'nü (WIPO) kuran Sözleşmenin 2. Maddesinde ifade edilen anlamda kullanılmıştır ve sınai mülkiyet ve gizli bilgi de dahil olmak üzere,
bunlarla sınırlı kalmaksızın, fikri mülkiyet haklarını içerir.

             1.2. "sınai mülkiyet" - 14 Temmuz 1967 tarihinde Stokholm'de gözden geçirilen ve 28 Eylül 1979 tarihinde tadil edilen 20 Mart 1883

tarihli Sınaî Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi'nin 1. Maddesinde ifade edilen anlamda kullanılmıştır.

             1.3.  "gizli  bilgi" -  üçüncü tarafın erişimine açık olmaması nedeniyle gerçek veya olası  ticari  değeri  olan ve bilim-teknik bilgisi,

teknoloji ve imalat bilgisini de içeren üretim sırrına ilişkin tüm bilgiler anlamına gelir.

             2. Projenin uygulanması ile ilgili olarak oluşturulan, kullanılan veya transfer edilen fikri mülkiyetin korunmasına ilişkin tüm hususlar,

taraflar arasındaki ilgili sözleşmelerde yer alır.

             3. Proje ile ilgili herhangi bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Proje'nin gerçekleştirilmesine ilişkin kullanılan veya oluşturulan fikri

mülkiyete ilişkin tüm haklar; Proje Şirketi tarafından Proje'nin uygulanması amacıyla Proje Şirketine bu tür bir fikri mülkiyet hakkının kullanımı
için lisans verecek olan Rosatom'a aittir.

             4. Proje'ye ilişkin ortaklaşa geliştirilen tüm bilgiler, Tarafların rızasının mevcut olduğu ve projenin uygulanması için böyle bir ifşanın

gerekli olduğu durumlar hariç, üçüncü taraflara ifşa edilmez.
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MADDE 14

İFŞA KOŞULLARI

             1. İşbu Anlaşma'da yer alan hiçbir hüküm, Taraflardan herhangi birini veya Proje'nin uygulanmasında yer alan herhangi bir kuruluşu,

Türkiye Cumhuriyeti veya Rusya Federasyonu'nun devlet sırlarını oluşturan bilgi alışverişine zorunlu kılmaz.

             2. İşbu Anlaşma'da yer alan hiçbir hüküm, Taraflardan herhangi birini veya Proje'nin uygulanmasında yer alan herhangi bir kuruluşu,

işbu Anlaşma uyarınca, Proje ile ilgili kamuya açık ve erişimi sınırlı bilgi alışverişinde bulunmalarını kısıtlamaz.

             3. Anlaşma çerçevesinde bir Tarafça diğer Tarafa aktarılan veya Anlaşma'nın gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilen ve Türk Tarafı

veya ETKB yahut Rus Tarafı veya Rosatom'ca erişimi sınırlı olarak nitelendirilen herhangi bir bilgi, aşağıdaki gibi açık bir şekilde tanımlanır ve
işaretlenir:

                3.1. Rus Tarafı veya Rosatom tarafından erişilmesi sınırlı olarak nitelendirilen bilgiyi içeren belgeler, Rusya Federasyonu mevzuatı 

uyarınca "Rjyabltywbfkmyj"- “Confidential” ibaresini taşır ve

             3.2. Türk Tarafı veya ETKB tarafından ulaşılması sınırlı olarak nitelendirilen bilgiyi içeren belgeler, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı

uyarınca "Özel"-"Confidential" ibaresini taşır.

             4. İşbu Anlaşma çerçevesinde Projeyi gerçekleştirmekte olan Taraflar ve kuruluşlar, erişimi kısıtlı bilgilere ulaşabilen kişi sayısını,

mümkün  olan  azami  seviyede  sınırlayacak  ve  bu  tür  bilgilerin  ancak  Projenin  gerçekleştirilmesi  için  gerekli  derecede  kullanılması  ve
dağıtılmasını sağlayacaklardır. Erişimi kısıtlı herhangi bir bilgi,  ilgili tarafın önceden yazılı izni olmaksızın,  Projenin uygulanmasına ilişkin
faaliyetlere iştirak etmeyen üçüncü tarafa aktarılamaz veya ifşa edilemez.

             5. Türk Tarafı, Rus Tarafının erişimi sınırlı tüm bilgilerine, Türk Tarafının erişimi sınırlı bilgileriymiş gibi muamele gösterecektir. Rus

Tarafı, Türk Tarafının erişimi sınırlı tüm bilgilerine, Rus Tarafının erişimi sınırlı bilgileriymiş gibi muamele gösterecektir.

             6. Erişimi sınırlı tüm bilgiler, Tarafların ulusal mevzuatlarına göre korunacaktır.

MADDE 15

ULUSLARARASI NÜKLEER ÇERÇEVE

             1. İşbu Anlaşma kapsamındaki nükleere ilişkin çift kullanımlı malzeme ve ekipmanlarla birlikte, nükleer maddeler, ekipmanlar ve

nükleer  olmayan özel maddelerin ve bunlarla ilgili  teknolojilerin ihracı,  Tarafların 1 Temmuz 1968 tarihli  Nükleer Silahların Yayılmasının
Önlenmesi  Antlaşması  ve  Türkiye  Cumhuriyeti  ile  Rusya  Federasyonu'nun  taraf  ve  üye  oldukları  çok  taraflı  ihraç  kontrol  mekanizmaları
kapsamındaki diğer uluslararası sözleşme ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine göre uygulanacaktır.

             2. İşbu Anlaşma kapsamında alınan nükleer maddeler, ekipmanlar, nükleer olmayan özel maddeler ve bunlarla ilgili teknolojiler ve

bunlara ilaveten bunlardan veya bunların kullanımı sonucunda üretilen nükleer ve nükleer olmayan özel maddeler ve ekipmanlar;

             2.1 Nükleer silahlar ve başka nükleer patlayıcılar imal etmek veya herhangi bir askeri amaca ulaşmak için kullanılmayacaktır;

             2.2  Alıcı  Tarafın  Devletinin  ulusal  mevzuatına  uygun  olarak,  UAEA'nın  "Nükleer  Maddeler  ve  Nükleer  Tesislerin  Fiziksel

Korunması" (INFCIRC/225/Rev.4) dokümanında tavsiye edilen düzeylerden daha düşük olmayan düzeyde, fiziksel koruma altında olacaktır;

             2.3 Ancak öncesinde diğer Tarafın verdiği yazılı onay üzerine, işbu maddenin şartları altında, alıcı Taraf Devletin hükümranlığından

başka bir ülkeye ihraç edilebilir, yeniden ihraç edilebilir veya aktarılabilir.

             3. İşbu Anlaşma kapsamında alınan nükleer maddeler ile işbu Anlaşma kapsamında alınan nükleer maddelerin, ekipmanların, nükleer

olmayan  özel  maddelerin  ve  ilgili  teknolojilerin  kullanılması  ile  üretilen  nükleer  maddeler,  Rusya  Federasyonu'nun  topraklarında  veya
hükümranlığında bulundukları süre boyunca uygulanabildikleri ölçüde 21 Şubat 1985 tarihli Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile UAEA
arasında, NPT çerçevesinde SSCB Topraklarında Güvenlik Denetimi Uygulanması Anlaşmasının şartlarına ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarında
veya hükümranlığında bulundukları süre boyunca 30 Haziran 1981 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UAEA arasında NPT Çerçevesinde
Güvenlik Denetimi Uygulanması Anlaşmasının şartlarına tabi olacaklardır.

             4. İşbu Anlaşma kapsamında aktarılan nükleer madde ve işbu Anlaşma kapsamında aktarılan nükleer madde, ekipman, özel nükleer

dışı  maddenin  kullanımından  elde  edilen  madde,  alıcı  Taraf  Devletin  topraklarında  Uranyum-235  olarak  yüzde  20  (yirmi)den  fazla
zenginleştirilmeyecektir ve öncesinde aktaran Tarafın yazılı onayı olmaksızın Plütonyumu ayırmak amacıyla radyo kimyasal bir şekilde yeniden
işlenmeyecektir.

             5. İşbu Anlaşma kapsamında herhangi  bir  tarafça aktarılan nükleer  amaçla kullanılan çift  kullanımlı ekipman ve malzemeler  ve

bunların reprodüksiyonları  ilgili  teknolojileriyle birlikte ancak nükleer patlayıcı cihaz imali  ile bağlantılı  olmayacak şekilde,  beyan edilmiş
amaçları için kullanılacaktır.

             6. Bu Madde'nin 5. Paragrafındaki ekipman, malzeme ve ilgili teknolojiler, nükleer yakıt çevirimi faaliyetlerinde ve UAEA güvenlik

denetimi anlaşmalarına tabi olmayan herhangi bir başka tesiste kullanılmaz, diğer Tarafın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz/kopyalanamaz,
değiştirilemez, üçüncü taraflara yeniden ihraç edilemez veya aktarılamaz.

MADDE 16

NÜKLEER SORUMLULUK
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             İşbu Anlaşma kapsamındaki işbirliği çerçevesinde oluşabilecek nükleer zarara ilişkin üçüncü taraf sorumluluğu, Türkiye'nin taraf

olduğu veya olacağı uluslararası anlaşmalara, belgelere ve Türk Tarafı'nın ulusal kanunları ve düzenlemelerine göre düzenlenecektir.

MADDE 17

UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

             1. İşbu Anlaşma'nın uygulanması  ve/veya yorumlanması ile  ilgili,  Taraflar  arasındaki uyuşmazlıklar ETKB ve Rosatom arasında

karşılıklı istişare ve müzakere yoluyla çözülür.

             2. Gerekli görüldüğü takdirde, ETKB ve Rosatom, işbu Anlaşma'nın yürütülmesine ilişkin tavsiyeleri gözden geçirmek ve meydana

gelmiş olabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla her iki Taraftan herhangi birinin teklifi ile toplantılar düzenler.

             3. Eğer bir uyuşmazlık müzakerelerin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içerisinde bu yolla çözülmezse; uyuşmazlık, Taraflardan

birinin talebi üzerine tahkim kuruluna götürülür.

             4. Böyle bir tahkim kurulu her bir durum için aşağıdaki şekilde oluşturulur. Taraflardan her biri, tahkim yöntemini başlatma talebini

almasını müteakip iki ay içerisinde tahkim kuruluna bir üye atar. Heyetin bu iki üyesi, atandıktan tarihten sonraki iki ay içerisinde üçüncü bir
Devlet uyruğundan ve her iki Tarafın onayı üzerine atanacak tahkim kurulunun başkanını seçer.

             5. Bu Maddenin 4. Paragrafında belirtilen süreler içerisinde gerekli atamaların yapılmaması durumunda, Taraflardan herhangi biri,

başka  türlü  bir  düzenlemenin  olmaması  halinde,  Birleşmiş  Milletler  (BM)  Uluslararası  Adalet  Divanı  Başkanı'na  söz  konusu  atamaların
yapılması için başvuruda bulunur. BM Uluslararası Adalet Divanı Başkanı'nın, Taraflardan birinin uyruğunu taşıması veya başka sebeplerden
dolayı bu görevi yerine getirememesi halinde, BM Uluslararası Adalet Divanı Başkan Yardımcısı gerekli atamaları yapmak üzere davet edilir.
BM Uluslararası Adalet Divanı Başkan Yardımcısı'nın Taraflardan birinin uyruğunu taşıması veya başka sebeplerden dolayı bu görevi yerine
getirememesi halinde, BM Uluslararası Adalet Divanı'nın kıdem sırasına göre takip eden ve Taraflardan hiçbiri ile aynı uyruğu paylaşmayan
üyesi gerekli atamaları yapmak üzere davet edilir.

             6. Tahkim kurulu kararını oy çokluğuyla alır. Bu karar, her iki Taraf için de nihai ve bağlayıcıdır. Taraflardan her biri, kendi tahkim

kurulu üyesinin masraflarını ve mahkeme sürecindeki kendi temsil masraflarını üstlenir. Tahkim kurulu başkanının çalışmalarına ait masraflar ve
diğer giderler, Taraflarca eşit oranda üstlenilir. Ancak, tahkim kurulu, Taraflardan birinin ilgili giderlerin daha fazla oranını karşılayacağına dair
karar alabilir ve bu karar, her iki Taraf için de bağlayıcıdır. Tahkim kurulu, kendi usulünü bağımsızca belirler.

             7. Taraflarca aksi üzerinde mutabakata varılmadıkça, tahkim kurulu Lahey'de toplanır ve Daimi Hakemlik Mahkemesinin bina ve

tesislerinden yararlanır.

             8. Tahkim kurulu, uyuşmazlığı işbu Anlaşma ile uluslararası hukukun uygulanabilir ilke ve kuralları çerçevesinde çözüme bağlar.

             9. İşbu Anlaşma ile işbu Anlaşma'da açıkça öngörülen diğer anlaşmalar arasında uyuşmazlıklar söz konusu olduğu takdirde, işbu

Anlaşma hükümleri geçerli olur.

MADDE 18

YÜRÜRLÜĞE GİRME, DEĞİŞİKLİK VE FESİH

             1. İşbu Anlaşma, Taraflarca, Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin tamamlanmasına ilişkin son bildirimlerin

yazılı olarak ve diplomatik kanallarla alındığı tarihte yürürlüğe girer. İşbu Anlaşma NGS'nin sökümünün tamamlanmasına kadar geçerlidir.

             2. Taraflar, bir yıl önceden karşılıklı bildirim yoluyla işbu Anlaşma'yı her an feshedebilirler. Taraflarca üzerinde bu şekilde mutabakata

varıldığı takdirde, Anlaşma' nın feshi, Proje'nin devam eden uygulanmasını (NGS'nin devam etmekte olan işletmesi dahil ancak bununla sınırlı
kalmamak kaydıyla) veya işbu Anlaşma'nın yürürlükte olduğu zaman zarfında başlatılan ancak Anlaşma'nın fesih tarihinde tamamlanamayan
programların veya projelerin uygulanmasını etkilemez.

             3. Anlaşma'nın feshi halinde, 5.,  8.,  11., 12, 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. maddelerinde öngörülen yükümlülükler, Taraflarca aksi

kararlaştırılmadığı sürece, yürürlükte kalmaya devam eder.

             4. İşbu Anlaşma'ya ilişkin değişiklikler Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir. Bu değişiklikler bu Madde'nin 1. paragrafı uyarınca

yürürlüğe girer.

             İşbu  Anlaşma,  Ankara'da  12  Mayıs  2010  tarihinde  her  biri  Türkçe,  Rusça  ve  İngilizce  olmak  üzere,  iki  orijinal  nüsha  olarak

imzalanmıştır. İşbu Anlaşma metninin yorumlanmasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde İngilizce metin geçerlidir.

 
   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına              Rusya Federasyonu Hükümeti Adına

 
                         Taner YILDIZ                                                       Igor I. SECHIN

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı
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EK-7

25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete
Sayı : 27857

MİLLETLARARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1401

             21 Eylül 1999 tarihinde Paris’te imzalanan ve 14/1/2004 tarihli ve 5067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye

Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/1/2011 tarihli ve HUMŞ/8684221 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

 
Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                             F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FRANSA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇIL

AMAÇLI KULLANIMI İÇİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Aşağıda Taraflar olarak adlandırılacak olan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ve

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti

İki ülke arasında dostluk bağlarını geliştirme kararlılıklarını BEYAN EDEREK;

Her iki ülkenin menfaati ve Tarafların dış nükleer politikalarını düzenleyen ilkeler çerçevesinde nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla 

kullanımı alanında işbirliğini genişletme ve güçlendirme İSTEKLERİNİ VURGULAYARAK;
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1 Temmuz 1968 tarihli Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi (NSYÖ) Antlaşması’na, nükleer silah donanımsız bir ülke olarak 

Türkiye Cumhuriyeti ve nükleer silah donanımlı bir ülke olarak Fransa Cumhuriyeti’nin taraf bulunmaları ve aynı zamanda 

NSYÖ Antlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi 

Ajansı (bundan böyle U.A.E.A. olarak adlandırılacaktır) arasındaki 30 Haziran 1981 tarihli Anlaşma ile her iki ülkenin 

NSYÖ Antlaşmasının ilişkin taahhütleri GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK,

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABAKATA VARMIŞLARDIR:

Madde I

İşbu Anlaşma çerçevesinde,

a) “Barışçıl amaçlı kullanım”, münhasıran askeri amaçlı olmayan kullanım demektir.

b) “Malzeme”, UAEA tarafından yayınlanan INFCIRC/254/Rev.3/Part.1 rumuzlu Nükleer Tedarikçiler Grubu yönergesinin Ek B 

2’nci fıkrasında belirtildiği şekilde reaktörlerde kullanılacak nükleer olmayan malzemeler demektir.

c) “Nükleer madde”, UAEA statüsünün XX’nci maddesinde tanımlandığı üzere, “kaynak madde” veya “özel bölünebilir 

madde” demektir.

d) “Teçhizat”, UAEA tarafından INFCIRC/254/Rev.3/Part.1 belgesi olarak yayınlanan Nükleer Tedarikçiler Grubu Yönergesi’nin 

Ek B 1, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci fıkralarında belirtilen temel bileşenler anlamına gelmektedir.

e) “Tesisler”, UAEA tarafından INFCIRC/254/Rev.3/Part.1 belgesi olarak yayınlanan Nükleer Tedarikçiler Grubu Yönergesi’nin Ek 

B 1, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci fıkralarında belirtilen tesisler demektir.

f) “Teknoloji” teriminden söz konusu belge ekinde yer alan maddelerin “geliştirilmesi”, “üretimi” veya “kullanımı” için, süreli 

yayın veya kitaplar aracılığıyla kamuoyuna duyurulan veya yayınına hiç bir sınırlama getirilmeksizin uluslararası düzeyde ulaşılabilen 

bilgiler dışında, gerekli özel bilgiler anlaşılmalıdır.

Bu bilgiler “teknik veri” veya “teknik yardım” mahiyetinde olabilir.

“Geliştirme”den, özellikle prototiplerin tasarımı, montajı, testine ilişkin analizler, çalışmalar ve araştırmalar ile uygulama 

planları gibi “üretim” öncesi herhangi bir aşama kastedilmektedir.

“Üretim”den, tüm üretim aşamaları kastedilmektedir.

“Kullanım”dan uygulamaya, tesisin kurulması (tesisin kurulacağı alandaki montaj işlemleri de dahil), bakım, onarım ve yenileme 

amaçlı sökme ile yeniden montaj işlemi kastedilmektedir.

“Teknik yardım”, öğretim, mesleki yeterlilik kazandırma, eğitim, pratik bilgi edindirme ve danışmanlık hizmetleri gibi şekillerde 

olabilir.

“Teknik veriler”, yazılı olabileceği gibi disket, manyetik teyp ve bilgisayar diskinde kayıtlı çizim, ozalit, şema, kullanım 

kitapçığı ve yönergelerden oluşabilir.

g) “Bilgiler”den kamuya açık bilgi, belge ve verilerin dışında, niteliği ne olursa olsun somut olarak iletilebilen, işbu Anlaşma 

kapsamına giren ve malzeme, teçhizat, tesis veya teknolojiyle ilgili bilgi, belge ve veriler kastedilmektedir.

Madde II

1. Taraflar, nükleer politikalarını yönlendiren esaslar çerçevesinde ve işbu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, ayrıca 

imzaladıkları nükleer silahların yayılmasını önleyici uluslararası anlaşma ve taahhütler çerçevesinde nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla 
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kullanımı alanında işbirliğini geliştirmeyi hedeflemektedirler.

2. Birinci fıkrada sözü edilen işbirliği aşağıdaki alanları kapsayabilir:

- temel ve uygulamalı araştırma,

- tarım, tıp ve sanayi alanlarında nükleer enerji uygulamalarını geliştirme,

- elektrik enerjisi üretimi için nükleer enerjinin kullanımı,

- nükleer güvenlik, radyasyondan korunma ve çevrenin korunması,

- nükleer yakıt ve atıkların yönetimi,

- uranyum ve toryum kaynaklarının aranması ve işletilmesi.

veya Tarafların karşılıklı mutabakatıyla kabul edilecek herhangi bir alan.

3. İşbirliği aşağıda belirtilen şekilde olabilir:

- Tarafların mutabık kalması durumunda uranyumun zenginleştirilmesi de dahil olmak üzere, nükleer santrallara yakıt temini için 

gerekli tesis ve hizmetlerle birlikte nükleer güç santrallarının tasarımı, inşaası ve işletilmesi için gereken malzeme, teçhizat ve teknolojinin 

Fransa Cumhuriyeti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne transferi,

- bilimsel ve teknik personel değişimi ve eğitimi;

- bilimsel ve teknik bilgilerin değişimi;

- bir Tarafın araştırma-geliştirme faaliyetlerine diğer Tarafın bilimsel ve teknik personelinin katılımı;

- kaynakların her iki Tarafça eşit oranda taahhüt edilmesi durumunda ortak araştırma ve deneyler de dahil olmak üzere araştırma ve 
mühendislik faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi;

- bilimsel ve teknik konferans ve sempozyumların düzenlenmesi;

- malzeme, nükleer madde, teçhizat, teknoloji ve hizmet temini;

veya Tarafların mutabakatıyla belirlenen herhangi bir işbirliği şekli.

Madde III

II’nci maddede tanımlanan işbirliği uygulama şartları işbu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, aşağıda sıralanan şekilde her durum 

için ayrı ayrı belirtilmelidir:

- özellikle bilimsel ve teknik değişim program ve koşullarının belirlenmesi için Taraflar veya ilgili kurumlar arasında özel anlaşmalar
yoluyla;

- sanayi projelerinin hayata geçirilmesi ve malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler veya teknoloji temini için, ilgili kurumlar 
arasında imzalanan sözleşmeler yoluyla.

Madde IV

İşbu Anlaşmanın, ve III’ncü maddede belirtilen özel anlaşma ve sözleşmelerin tamamıyla uygulanmasını sağlamak için, Taraflar 

yetkileri dahilinde gereken bütün idari, mali ve gümrük tedbirlerini alacaklardır.
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Madde V

Bu işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla, Taraflar gerektiğinde ve sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde veya Fransa Cumhuriyeti’nde 

toplanacak olan Ortak İrtibat Grubu kuracaklardır. Ortak İrtibat Grubu, işbirliği faaliyetlerinin gelişimini gözden geçirecek ve işbirliğinin 

teşviki için gerekebilecek tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulunacaktır. Ayrıca, belirli konuları görüşmek üzere Ortak Uzman 

Grupları da atanabilir.

Madde VI

Taraflar, veren Tarafça gizli olarak nitelendirilen teknik belge ve bilgilerin bu özelliğini koruyacak ve güvenliğini sağlayacaklardır. 

Bu amaçla, karşılıklı verilen belge ve bilgiler, belge ve bilgileri veren Tarafın yazılı onayı olmaksızın, kamuya veya özel üçüncü şahıslara 

iletilmeyecektir.

Madde VII

İşbu Anlaşmada öngörülen işbirliği çerçevesinde doğan telif hakları, bu Anlaşmanın III’ncü maddesinde belirtilen her bir özel 

anlaşma ve sözleşme için ayrı ayrı verilecektir.

Madde VIII

Taraflar, işbu Anlaşma çerçevesinde transfer edilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler ve teknoloji, ve ayrıca yan ürün olarak

elde edilen veya geri kazanılan nükleer maddelerin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasını teminat altına alacaklardır.

Madde IX

1.Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkisi dahilindeki ülke topraklarında veya Türkiye Cumhuriyeti’nin gözetimi altında başka bir mahalde 

yürütülen nükleer faaliyetlerde kullanılan bütün nükleer maddelerin tabi bulunduğu NSYÖ Antlaşması çerçevesindeki teminatların 

uygulanması üzerine Türkiye Cumhuriyeti ile UAEA arasında 30 Haziran 1981 tarihinde imzalanmış bulunan Anlaşma uyarınca, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin elinde bulunan veya ithal edilen, ve ayrıca yan ürün olarak geri kazanılan veya elde edilen nükleer maddelerin bütün 

ardışık ürünleri UAEA’nın kontrolüne tabi olacaktır.

2. İşbu Anlaşma çerçevesinde Fransa Cumhuriyeti’ne transfer edilen ve bu amaçla gönderen Tarafça bildirimde bulunulan tüm 

nükleer maddeler ve ayrıca yan ürün olarak geri kazanılan veya elde edilen nükleer maddeler, söz konusu teminatların Fransa’da 

uygulanması için, Fransa ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve UAEA arasında, 27 Temmuz 1978 tarihlerinde imzalanan anlaşma uyarınca,

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve UAEA tarafından uygulanan teminat sistemine tabi olacaktır.

Madde X

İşbu Anlaşmanın VIII’nci maddesinde belirtilen UAEA teminatları, Taraflardan herhangi birinin toprakları üzerinde uygulanmaya 

konulamadığı takdirde Taraflar, işbu Anlaşma kapsamında transfer edilen veya sağlanan nükleer maddeleri, ve ayrıca yan ürün olarak geri 

kazanılan veya elde edilen nükleer maddelerin bütün ardışık ürünlerini, karşılıklı mutabakata varılmış ve bu tür nükleer maddeler için 

UAEA’nın önceleri uyguladığına eşdeğer etkinliğe ve kapsama sahip bir teminat sistemine tabi kılmak için derhal birbirleriyle irtibat 

kurmayı üstlenirler.

Madde XI

İşbu Anlaşmanın VIII’nci maddesinde bahsedilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler ve teknoloji;

a) İşbu Anlaşmanın XII’nci maddesinde belirtilen hükümler uyarınca, alıcı Tarafın yetki alanının dışına transfer veya tekrar transfer 

edilinceye, veya

b) Taraflar karşılıklı anlaşarak söz konusu maddeleri bu Anlaşmanın kapsamından çıkarma kararı alıncaya, veya

c) Nükleer maddelerin, işbu Anlaşmanın VIII’nci maddesinde belirtilen teminatlar açısından uygun herhangi bir nükleer faaliyette 

kullanılabilecek bir şekilde geri kazanılması pratik olarak mümkün olmadığı tespit edilinceye

kadar işbu Anlaşma hükümlerine tabidir.
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Madde XII

1. Tarafların, işbu Anlaşmanın VIII’nci maddesinde belirtilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler ve teknolojinin kendi yetki 

alanında ve gerekli yeterliliğe sahip kişilerin kontrolünde bulunmasını sağlayacaktır.

2. Taraflar kendi toprakları üzerinde ve gerekirse toprakları dışında, sorumluluğun diğer Taraf veya üçüncü bir Devlet 

tarafından üstlenildiği noktaya kadar, kendi ulusal mevzuatı ve Taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca, işbu Anlaşmada belirtilen 

malzeme, nükleer madde, teçhizat ve tesislerin fiziksel korunumu için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

3. Fiziksel korunma düzeyi en az Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına Dair Sözleşmenin ekinde belirtilenler kadar olacaktır 

(UAEA belgesi INFCIRC 274/Rev.1). Taraflar, gerektiğinde ulusal mevzuatları uyarınca, korunma kriterlerini kendi toprakları üzerinde 

sıkı bir şekilde uygulama hakkını saklı tutacaktır.

4. Fiziksel korunma tedbirlerinin uygulanması, kendi hukuki yetki alanları içerisinde, Tarafların sorumluluğu altında olacaktır. Bu 

tedbirlerin uygulanmasında, Taraflar UAEA INFCIRC 225/Rev.2 belgesini esas kabul edecektir.

UAEA’nın fiziksel korunma ile ilgili tavsiyelerinde yapılacak değişiklikler, Tarafların böyle bir değişikliği kabul ettiklerini 

yazılı olarak birbirlerine bildirmeleri halinde, işbu Anlaşma hükümleri çerçevesinde geçerlilik kazanacaktır.

Madde XIII

1. Taraflardan birinin, VIII’nci maddede belirtilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler ve teknolojiyi üçüncü bir tarafa tekrar 

transfer etmeyi veya başlangıçta transfer edilmiş teçhizat ve tesislerden gelen veya transfer edilen teçhizat ve tesisler veya teknoloji 

kullanılarak elde edilmiş VIII’nci maddede belirtilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler ve teknolojiyi transfer etmeyi, öngörmesi 

halinde söz konusu malzemenin transferi işbu Anlaşmada öngörülen teminatların o ülke tarafından aynen sağlanması durumunda 

gerçekleştirilebilecektir.

2. Bu Maddenin 1. fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen durumlar için tekrar transfer veya transfer etmeyi öngörmekte olan 

Taraf öncelikle ilk tedarik edici Tarafın yazılı onayını alacaktır:

a) yeniden işleme, zenginleştirme veya ağır su üretim tesisleri veya bunlara ait herhangi bir teçhizat veya teknolojinin yeniden 
transferi;

b) bu tesisler veya teçhizattan elde edilen veya yukarıda (a) bendinde belirtilen teknoloji kullanılarak tasarımlanmış tesisler veya 

teçhizatın transferi;

c) 233 veya 235 izotopları bakımından % 20’nin üzerinde zenginleştirilmiş uranyum veya işbu Anlaşma çerçevesinde 

sağlanmış nükleer maddelerden üretilmiş veya geri kazanılmış plütonyumun transferi veya yeniden transferi.

Madde XIV

İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü imzalandığı günden itibaren, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin, ve 

Tarafların, özellikle Avrupa Topluluğuna üye Fransa’nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine aykırı olarak 

yorumlanamaz.

Madde XV

1. Taraflar, bu Anlaşmanın şartlarına uygun olarak kabul ettikleri yükümlülükleri iyi niyetle yerine getireceklerdir.

2. Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanmasından veya yorumundan kaynaklanan anlaşmazlıklarına, iyi niyetle ve işbirliği ruhuyla erken 
ve adil bir çözüm arayacaklardır.

3. Bununla beraber, bir anlaşmazlık çözülemezse her iki Taraf, anlaşmazlığın UAEA ile olan güvenlik denetimi anlaşmalarındaki 
anlaşmazlıkların çözümüne dair ilgili hükümlerinde belirtilen prosedürlere uygun olarak çözülmesini isteyebilirler.

Madde XVI
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İşbu Anlaşma, Tarafların yazılı mutabakatı ile tadil edilebilir.

Madde XVII

1. İşbu Anlaşma 15 yıllık bir süre için akdedilmiştir. Tarafların herhangi birisinin girişimiyle, işbu Anlaşmanın süresinin sona 

ermesinden 6 ay öncesinden yazılı olarak bildirerek işbu Anlaşma her zaman feshedilebilir.

İşbu Anlaşma, 15 yıllık sürenin bitiminde, bu maddenin 1’nci bendinde belirtilen uygulama uyarınca Tarafların herhangi birisi 

tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

2. İşbu Anlaşmanın süresinin bitmesi veya bu maddenin 1’nci fıkrasında belirtilen usule uygun şekilde feshedilmesi halinde,

- İşbu Anlaşmanın ilgili hükümleri, III’ncü madde uyarınca imzalanmış olup hâlâ yürürlükte olan özel anlaşma ve sözleşmelere 

uygulanmaya devam edilecektir. Bu süre özel anlaşma ve sözleşmelerde belirtilen süre ile sınırlı olacaktır.

- Geri kazanılan veya elde edilen nükleer maddelerde olduğu gibi VII., VIII. IX. X., XI., XII., XIII. ve XIV’ncü maddelerde yer alan 

hükümler, işbu Anlaşma çerçevesinde transfer edilen ve VIII’nci maddede belirtilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler ve 

teknolojiye uygulanmaya devam edilecektir.

Madde XVIII

Her iki Taraf, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin tamamlandığını diğer Tarafa bildirecektir. İşbu Anlaşma, son

tebligatın karşı tarafa ulaştığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Her iki Hükümetin yetkili olarak görevlendirdiği temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Paris’de, 21 Eylül 1999 tarihinde, Fransızca, Türkçe ve İngilizce olarak, üç metin aynı ölçüde geçerli olmak üzere, ikişer kopya 

halinde imzalanmıştır. Herhangi bir yorum ayrılığı durumunda, İngilizce yazılı metin geçerli olacaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti                                                                             Fransa Cumhuriyeti

Hükümeti Adına                                                                                     Hükümeti Adına

 

 

Edip Safder GAYDALI                                                                           Christian PIERRET

Devlet Bakanı                                                                    Endüstriden Sorumlu Devlet Sekreteri
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FRANSA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ

ARASINDA NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇIL AMAÇLI KULLANIMI İÇİN

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun  No.
5067                       

  Kabul Tarihi : 14.1.2004                    

 
MADDE 1. - 21 Eylül 1999 tarihinde Paris'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 

Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

FRANSA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

NÜKLEER ENERJİNİN BARIŞÇIL AMAÇLI KULLANIMI İÇİN

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 
Aşağıda Taraflar olarak adlandırılacak olan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ve

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti

İki ülke arasında dostluk bağlarını geliştirme kararlılıklarını BEYAN EDEREK;

Her iki ülkenin menfaati ve Tarafların dış nükleer politikalarını düzenleyen ilkeler çerçevesinde nükleer enerjinin 

barışçıl amaçlarla kullanımı alanında işbirliğini genişletme ve güçlendirme İSTEKLERİNİ VURGULAYARAK;

1 Temmuz 1968 tarihli Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi (NSYÖ) Antlaşması'na, nükleer silah donanımsız bir

ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti ve nükleer silah donanımlı bir ülke olarak Fransa Cumhuriyetinin taraf bulunmaları ve

aynı zamanda NSYÖ Antlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti ile 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (bundan böyle U.A.E.A. olarak adlandırılacaktır) arasındaki 30 Haziran 1981 tarihli 

Anlaşma ile her iki ülkenin NSYÖ Antlaşmasının ilişkin taahhütleri GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK,

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABAKATA VARMIŞLARDIR :

Madde I

İşbu Anlaşma çerçevesinde,

a) "Barışçıl amaçlı kullanım", münhasıran askerî amaçlı olmayan kullanım demektir.

b) "Malzeme", UAEA tarafından yayınlanan INFCIRC/254/Rev.3/Part.1 rumuzlu Nükleer Tedarikçiler Grubu 

yönergesinin Ek B 2 nci fıkrasında belirtildiği şekilde reaktörlerde kullanılacak nükleer olmayan malzemeler demektir.

c) "Nükleer madde", UAEA statüsünün XX nci maddesinde tanımlandığı üzere, "kaynak madde" veya "özel bölünebilir 

madde" demektir.
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d) "Teçhizat", UAEA tarafından INFCIRC/254/Rev.3/Part.1 belgesi olarak yayınlanan Nükleer Tedarikçiler Grubu 

Yönergesinin Ek B 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkralarında belirtilen temel bileşenler anlamına gelmektedir.

e) "Tesisler", UAEA tarafından INFCIRC/254/Rev.3/Part.1 belgesi olarak yayınlanan Nükleer Tedarikçiler Grubu 

Yönergesinin Ek B 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkralarında belirtilen tesisler demektir.

f) "Teknoloji" teriminden söz konusu belge ekinde yer alan maddelerin "geliştirilmesi", "üretimi" veya "kullanımı" için, 

süreli yayın veya kitaplar aracılığıyla kamuoyuna duyurulan veya yayınına hiçbir sınırlama getirilmeksizin uluslararası 

düzeyde ulaşılabilen bilgiler dışında, gerekli özel bilgiler anlaşılmalıdır.

Bu bilgiler "teknik veri" veya "teknik yardım" mahiyetinde olabilir.

"Geliştirme"den, özellikle prototiplerin tasarımı, montajı, testine ilişkin analizler, çalışmalar ve araştırmalar ile 

uygulama planları gibi "üretim" öncesi herhangi bir aşama kastedilmektedir.

"Üretim"den, tüm üretim aşamaları kastedilmektedir.

"Kullanım"dan uygulamaya, tesisin kurulması (tesisin kurulacağı alandaki montaj işlemleri de dahil), bakım, onarım ve 

yenileme amaçlı sökme ile yeniden montaj işlemi kastedilmektedir.

"Teknik yardım", öğretim, meslekî yeterlilik kazandırma, eğitim, pratik bilgi edindirme ve danışmanlık hizmetleri gibi 

şekillerde olabilir.

"Teknik veriler", yazılı olabileceği gibi disket, manyetik teyp ve bilgisayar diskinde kayıtlı çizim, ozalit, şema, kullanım

kitapçığı ve yönergelerden oluşabilir.

g) "Bilgiler"den kamuya açık bilgi, belge ve verilerin dışında, niteliği ne olursa olsun somut olarak iletilebilen, işbu 

Anlaşma kapsamına giren ve malzeme, teçhizat, tesis veya teknolojiyle ilgili bilgi, belge ve veriler kastedilmektedir.

Madde II

1. Taraflar, nükleer politikalarını yönlendiren esaslar çerçevesinde ve işbu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, ayrıca 

imzaladıkları nükleer silahların yayılmasını önleyici uluslararası anlaşma ve taahhütler çerçevesinde nükleer enerjinin 

barışçıl amaçlarla kullanımı alanında işbirliğini geliştirmeyi hedeflemektedirler.

2. Birinci fıkrada sözü edilen işbirliği aşağıdaki alanları kapsayabilir:

- temel ve uygulamalı araştırma,

- tarım, tıp ve sanayi alanlarında nükleer enerji uygulamalarını geliştirme

- elektrik enerjisi üretimi için nükleer enerjinin kullanımı,

- nükleer güvenlik, radyasyondan korunma ve çevrenin korunması,

- nükleer yakıt ve atıkların yönetimi,

- uranyum ve toryum kaynaklarının aranması ve işletilmesi,

veya Tarafların karşılıklı mutabakatıyla kabul edilecek herhangi bir alan.

3. İşbirliği aşağıda belirtilen şekilde olabilir:

- Tarafların mutabık kalması durumunda uranyumun zenginleştirilmesi de dahil olmak üzere, nükleer santrallara yakıt 

temini için gerekli tesis ve hizmetlerle birlikte nükleer güç santrallarının tasarımı, inşaası ve işletilmesi için gereken 

malzeme, teçhizat ve teknolojinin Fransa Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine transferi,

- bilimsel ve teknik personel değişimi ve eğitimi;

- bilimsel ve teknik bilgilerin değişimi;

- bir Tarafın araştırma-geliştirme faaliyetlerine diğer Tarafın bilimsel ve teknik personelinin katılımı;

- kaynakların her iki Tarafça eşit oranda taahhüt edilmesi durumunda ortak araştırma ve deneyler de dahil olmak üzere 

araştırma ve mühendislik faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi;

- bilimsel ve teknik konferans ve sempozyumların düzenlenmesi;

- malzeme, nükleer madde, teçhizat, teknoloji ve hizmet temini;

veya Tarafların mutabakatıyla belirlenen herhangi bir işbirliği şekli.

Madde III

II nci maddede tanımlanan işbirliği uygulama şartları işbu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, aşağıda sıralanan şekilde

her durum için ayrı ayrı belirtilmelidir:

- özellikle bilimsel ve teknik değişim program ve koşullarının belirlenmesi için Taraflar veya ilgili kurumlar arasında 

özel anlaşmalar yoluyla;
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- sanayi projelerinin hayata geçirilmesi ve malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler veya teknoloji temini için, ilgili 

kurumlar arasında imzalanan sözleşmeler yoluyla.

Madde IV

İşbu Anlaşmanın ve III üncü maddede belirtilen özel anlaşma ve sözleşmelerin tamamıyla uygulanmasını sağlamak için,

Taraflar yetkileri dahilinde gereken bütün idarî, malî ve gümrük tedbirlerini alacaklardır.

Madde V

Bu işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla, Taraflar gerektiğinde ve sırasıyla Türkiye Cumhu-riyetinde veya Fransa 

Cumhuriyetinde toplanacak olan Ortak İrtibat Grubu kuracaklardır. Ortak İrtibat Grubu, işbirliği faaliyetlerinin 

gelişimini gözden geçirecek ve işbirliğinin teşviki için gerekebilecek tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulunacaktır.

Ayrıca, belirli konuları görüşmek üzere Ortak Uzman Grupları da atanabilir.

Madde VI

Taraflar, veren Tarafça gizli olarak nitelendirilen teknik belge ve bilgilerin bu özelliğini koru-yacak ve güvenliğini 

sağlayacaklardır. Bu amaçla, karşılıklı verilen belge ve bilgiler, belge ve bilgileri veren Tarafın yazılı onayı olmaksızın, 

kamuya veya özel üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.

Madde VII

İşbu Anlaşmada öngörülen işbirliği çerçevesinde doğan telif hakları, bu anlaşmanın III üncü maddesinde belirtilen her 

bir özel anlaşma ve sözleşme için ayrı ayrı verilecektir.

Madde VIII

Taraflar, işbu Anlaşma çerçevesinde transfer edilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler ve teknoloji ve ayrıca 

yan ürün olarak elde edilen veya geri kazanılan nükleer maddelerin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasını teminat 

altına alacaklardır.

Madde IX

1. Türkiye Cumhuriyetinin yetkisi dahilindeki ülke topraklarında veya Türkiye Cumhuriye-tinin gözetimi altında başka 

bir mahalde yürütülen nükleer faaliyetlerde kullanılan bütün nükleer maddelerin tabi bulunduğu NSYÖ Antlaşması 

çerçevesindeki teminatların uygulanması üzerine Türkiye Cumhuriyeti ile UAEA arasında 30 Haziran 1981 tarihinde 

imzalanmış bulunan Anlaşma uyarınca, Türkiye Cumhuriyetinin elinde bulunan veya ithal edilen ve ayrıca yan ürün 

olarak geri kazanılan veya elde edilen nükleer maddelerin bütün ardışık ürünleri UAEA'nın kontrolüne tabi olacaktır.

2. İşbu Anlaşma çerçevesinde Fransa Cumhuriyetine transfer edilen ve bu amaçla gönderen Tarafça bildirimde 

bulunulan tüm nükleer maddeler ve ayrıca yan ürün olarak geri kazanılan veya elde edilen nükleer maddeler, söz 

konusu teminatların Fransa'da uygulanması için, Fransa ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve UAEA arasında, 27 

Temmuz 1978 tarihlerinde imzalanan anlaşma uyarınca, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve UAEA tarafından 

uygulanan teminat sistemine tabi olacaktır.

Madde X

İşbu Anlaşmanın VIII inci maddesinde belirtilen UAEA teminatları, Taraflardan herhangi birinin toprakları üzerinde 

uygulanmaya konulamadığı takdirde Taraflar, işbu Anlaşma kapsamında transfer edilen veya sağlanan nükleer 

maddeleri ve ayrıca yan ürün olarak geri kazanılan veya elde edilen nükleer maddelerin bütün ardışık ürünlerini, 

karşılıklı mutabakata varılmış ve bu tür nükleer maddeler için UAEA'nın önceleri uyguladığına eşdeğer etkinliğe ve 

kapsama sahip bir teminat sistemine tabi kılmak için derhal birbirleriyle irtibat kurmayı üstlenirler.

Madde XI

İşbu Anlaşmanın VIII inci maddesinde bahsedilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler ve teknoloji;

a) İşbu Anlaşmanın XII nci maddesinde belirtilen hükümler uyarınca, alıcı Tarafın yetki alanının dışına transfer veya 

tekrar transfer edilinceye, veya

b) Taraflar karşılıklı anlaşarak söz konusu maddeleri bu Anlaşmanın kapsamından çıkarma kararı alıncaya, veya

c) Nükleer maddelerin, işbu Anlaşmanın VIII inci maddesinde belirtilen teminatlar açısından uygun herhangi bir 

nükleer faaliyette kullanılabilecek bir şekilde geri kazanılması pratik olarak mümkün olmadığı tespit edilinceye

kadar işbu Anlaşma hükümlerine tabidir.

Madde XII

1. Tarafların, işbu Anlaşmanın VIII inci maddesinde belirtilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler ve teknolojinin

kendi yetki alanında ve gerekli yeterliliğe sahip kişilerin kontrolünde bulunmasını sağlayacaktır.
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2. Taraflar kendi toprakları üzerinde ve gerekirse toprakları dışında, sorumluluğun diğer Taraf ve üçüncü bir Devlet 

tarafından üstlenildiği noktaya kadar, kendi ulusal mevzuatı ve Taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca, işbu 

Anlaşmada belirtilen malzeme, nükleer madde, teçhizat ve tesislerin fiziksel korunumu için gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlayacaktır.

3. Fiziksel korunma düzeyi en az Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına Dair Sözleş-menin ekinde belirtilenler 

kadar olacaktır (UAEA belgesi INFCIRC 274/Rev. 1) Taraflar, gerektiğinde ulusal mevzuatları uyarınca, korunma 

kriterlerini kendi toprakları üzerinde sıkı bir şekilde uygulama hakkını saklı tutacaktır.

4. Fiziksel korunma tedbirlerinin uygulanması, kendi hukukî yetki alanları içerisinde, Tarafların sorumluluğu altında 

olacaktır. Bu tedbirlerin uygulanmasında, Taraflar UAEA INFCIRC 225/Rev. 2 belgesini esas kabul edecektir.

UAEA'nın fiziksel korunma ile ilgili tavsiyelerinde yapılacak değişiklikler, Tarafların böyle bir değişikliği kabul 

ettiklerini yazılı olarak birbirlerine bildirmeleri halinde, işbu Anlaşma hükümleri çerçevesinde geçerlilik kazanacaktır.

Madde XIII

1. Taraflardan birinin, VIII inci maddede belirtilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, tesisler ve teknolojiyi üçüncü bir 

tarafa tekrar transfer etmeyi veya başlangıçta transfer edilmiş teçhizat ve tesislerden gelen veya transfer edilen teçhizat 

ve tesisler veya teknoloji kullanılarak elde edilmiş VIII inci maddede belirtilen malzeme, nükleer madde, teçhizat, 

tesisler ve teknolojiyi transfer etmeyi, öngörmesi halinde söz konusu malzemenin transferi işbu Anlaşmada öngörülen 

teminatların o ülke tarafından aynen sağlanması durumunda gerçekleştirilebilecektir.

2. Bu Maddenin 1 inci fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen durumlar için tekrar transfer veya transfer etmeyi öngörmekte 

olan Taraf öncelikle ilk tedarik edici Tarafın yazılı onayını alacaktır:

a) yeniden işleme, zenginleştirme veya ağır su üretim tesisleri veya bunlara ait herhangi bir teçhizat veya teknolojinin 

yeniden transferi;

b) bu tesisler veya teçhizattan elde edilen veya yukarıda (a) bendinde belirtilen teknoloji kullanılarak tasarımlanmış 

tesisler veya teçhizatın transferi;

c) 233 veya 235 izotopları bakımından % 20'nin üzerinde zenginleştirilmiş uranyum veya işbu Anlaşma çerçevesinde 

sağlanmış nükleer maddelerden üretilmiş veya geri kazanılmış plütonyumun transferi veya yeniden transferi.

Madde XIV

İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü imzalandığı günden itibaren, nükleer enerjinin barışçıl amaç-larla kullanılmasına ilişkin 

ve Tarafların özellikle Avrupa Topluluğuna üye Fransa'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan 

yükümlülüklerine aykırı olarak yorumlanamaz.

Madde XV

1. Taraflar, bu Anlaşmanın şartlarına uygun olarak kabul ettikleri yükümlülükleri iyi niyetle yerine getireceklerdir.

2. Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanmasından veya yorumundan kaynaklanan anlaşmazlıklarına, iyi niyetle ve işbirliği 

ruhuyla erken ve adil bir çözüm arayacaklardır.

3. Bununla beraber, bir anlaşmazlık çözülemezse her iki Taraf, anlaşmazlığın UAEA ile olan güvenlik denetimi 

anlaşmalarındaki anlaşmazlıkların çözümüne dair ilgili hükümlerinde belirtilen prosedürlere uygun olarak çözülmesini 

isteyebilirler.

Madde XVI

İşbu Anlaşma, Tarafların yazılı mutabakatı ile tadil edilebilir.

Madde XVII

1. İşbu Anlaşma 15 yıllık bir süre için akdedilmiştir. Tarafların herhangi birisinin girişimiyle, işbu Anlaşmanın süresinin

sona ermesinden 6 ay öncesinden yazılı olarak bildirerek işbu Anlaşma her zaman feshedilebilir.

İşbu Anlaşma, 15 yıllık sürenin bitiminden, bu maddenin 1 inci bendinde belirtilen uygulama uyarınca Tarafların 

herhangi birisi tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

2. İşbu Anlaşmanın süresinin bitmesi veya bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen usule uygun şekilde feshedilmesi 

halinde,

- İşbu Anlaşmanın ilgili hükümleri, III üncü madde uyarınca imzalanmış olup hâlâ yürürlükte olan özel anlaşma ve 

sözleşmelere uygulanmaya devam edilecektir. Bu süre özel anlaşma ve sözleşmelerde belirtilen süre ile sınırlı olacaktır.

- Geri kazanılan veya elde edilen nükleer maddelerde olduğu gibi VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ve XIV üncü 

maddelerde yer alan hükümler, işbu Anlaşma çerçevesinde transfer edilen ve VIII inci maddede belirtilen malzeme, 

nükleer madde, teçhizat, tesisler ve teknolojiye uygulanmaya devam edilecektir.
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Madde XVIII

Her iki Taraf, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin tamamlandığını diğer Tarafa bildirecektir. İşbu 

Anlaşma, son tebligatın karşı tarafa ulaştığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Her iki Hükümetin yetkili olarak görevlendirdiği temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Paris'de, 21 Eylül 1999 tarihinde, Fransızca, Türkçe ve İngilizce olarak, üç metin aynı ölçüde geçerli olmak üzere, ikişer

kopya halinde imzalanmıştır. Herhangi bir yorum ayrılığı durumunda, İngilizce yazılı metin geçerli olacaktır.

 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına                   Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına

    Edip Safder GAYDALI                            Christian PIERRET

                   Devlet Bakanı                                 Endüstriden Sorumlu Devlet Sekreteri
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EK-9
ANNEX I

TEXT OF THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION  OF NUCLEAR WEAPONS

The States concluding this Treaty, hereinafter referred to as the Parties to the Treaty,

Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war and the 

consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take measures to 

safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger of nuclear war,

In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly calling for the conclusion of 

an agreement on the prevention of wider dissemination of nuclear weapons,

Undertaking to co-operate in facilitating the application of International Atomic Energy Agency 

safeguards on peaceful nuclear activities,

Expressing their support for research, development and other efforts to further the application, within the 

framework of the International Atomic Energy Agency safeguards system, of the principle of 

safeguarding effectively the flow of source and special fissionable materials by use of instruments and 

other techniques at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of nuclear technology, including 

any technological by-products which may be derived by nuclear-weapon States from the development of 

nuclear explosive devices, should be available for peaceful purposes to all Parties to the Treaty, whether 

nuclear-weapon or non-nuclear-weapon States,

Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the Treaty are entitled to participate in the 

fullest possible exchange of scientific information for, and to contribute alone or in co-operation with other 

States to, the further development of the applications of atomic energy for peaceful purposes,

Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear arms race and

to undertake effective measures in the direction of nuclear disarmament,

Urging the co-operation of all States in the attainment of this objective,
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Recalling the determination expressed by the Parties to the 1963 Treaty banning nuclear weapons tests in

the atmosphere, in outer space and under water in its Preamble to seek to achieve the discontinuance of 

all test explosions of nuclear weapons for all

time and to continue negotiations to this end,

Desiring to further the easing of international tension and the strengthening of trust between States in 

order to facilitate the cessation of the manufacture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing 

stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons and the means of their delivery 

pursuant to a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control,

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their 

international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political 

independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes

of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are 

to be promoted with the least diversion for armaments of the world’s human and economic resources,

Have agreed as follows:

Article I

Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever 

nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices 

directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage,

or induce any non-nuclear-weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other 

nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.

Article II

Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any 

transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such 

weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear 

weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture

of nuclear weapons

or other nuclear explosive devices.

Article III
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1. Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an 

agreement to be negotiated and

concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the 

International Atomic Energy Agency and the Agency’s safeguards system, for the exclusive purpose of 

verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing 

diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. 

Procedures for the safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or special 

fissionable material whether it is being produced, processed

or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this 

Article shall be applied on all source

or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its 

jurisdiction, or carried out under

its control anywhere.

2. Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special fissionable material, or 

(b) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special 

fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special 

fissionable material shall be subject to the safeguards required by this Article.

3. The safeguards required by this Article shall be implemented in a manner designed to comply 

with Article IV of this Treaty, and to avoid hampering the economic or technological development of 

the Parties or international co-operation in the field of peaceful nuclear activities, including the 

international exchange of nuclear material and equipment for the processing, use or production of nuclear 

material for peaceful purposes in accordance with the provisions of this Article and the principle of 

safeguarding set forth in the Preamble of the Treaty.

4. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agreements with the International Atomic

Energy Agency to meet the requirements of this Article either individually or together with other States in 

accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements 

shall commence within 180 days from the original entry into force of this Treaty. For States depositing their

instruments of ratification or accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall 

commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than 

eighteen months after the date of initiation of negotiations.

Article IV
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1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty

to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination 

and in conformity with Articles I and II of this Treaty.

2. All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the 

fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the 

peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also co-operate in 

contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of

the applications of

nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to 

the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.

Article V

Each Party to the Treaty undertakes to take appropriate measures to ensure that, in accordance with 

this Treaty, under appropriate international observation and through appropriate international 

procedures, potential benefits from any peaceful applications of nuclear explosions will be made available 

to non-nuclear-weapon States Party to the Treaty on a non-discriminatory basis and that the charge to 

such Parties for the explosive devices used will be as low as possible and exclude any charge for 

research and development. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall be able to obtain such 

benefits, pursuant to a special international agreement or agreements, through an appropriate 

international body with adequate representation of non-nuclear-weapon States. Negotiations on 

this subject shall commence as soon as possible after the Treaty enters into force. Non-nuclear-

weapon States Party to the Treaty so desiring may also obtain such benefits pursuant to bilateral 

agreements.

Article VI

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective 

measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and 

on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

Article VII

Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to 

assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.

Article VIII
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1. Any Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed 

amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to the 

Treaty. Thereupon, if requested to do so by one-third or more of the Parties to the Treaty, the 

Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties to the 

Treaty, to consider such an amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to the 

Treaty, including the votes of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on 

the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic 

Energy Agency. The amendment shall enter into force for each Party that deposits its instrument of 

ratification of the amendment upon the deposit of such instruments of ratification by a majority of all the 

Parties, including the instruments of ratification of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all 

other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board

of Governors of the International Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter into force for any 

other Party upon the deposit of its instrument of ratification of the amendment.

3. Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall be held in 

Geneva, Switzerland, in order to review

the operation of this Treaty with a view to assuring that the purposes of the Preamble and the provisions of

the Treaty are being realised. At intervals of five years thereafter, a majority of the Parties to the Treaty 

may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the convening of 

further conferences with the same objective of reviewing the operation of the Treaty.

Article IX

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Treaty before its 

entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments

of accession shall be deposited with the Governments of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, which are 

hereby designated the Depositary Governments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are 

designated Depositaries of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty and the deposit of 

their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has 

manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January 1967.
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further conferences with the same objective of reviewing the operation of the Treaty.

Article IX

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Treaty before its 

entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments

of accession shall be deposited with the Governments of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, which are 
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manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January 1967.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into 

force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or 

accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date 

of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession, the date of 

the entry into force of this Treaty, and the date of receipt of any requests for convening a conference or 

other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of 

the United Nations.

Article X

1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it 

decides that extraordinary events, related

to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall 

give notice of such withdrawal to all other parties to the Treaty and to the United Nations Security 

Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it 

regards as having jeopardized its supreme interests.

2. Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened to decide 

whether the Treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or 

periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the Treaty.1

Article XI

This Treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall 

be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be 

transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

Signed in London, Moscow and Washington on 1 July 1968.

Entered into force on 5 march 1970.
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EK-18

Ülkemiz bu Sözleşmeyi 29 Temmuz 1960 yılında imzalamış ve 13 Mayıs 1961 tarih ve 10806 sayılı
Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Bakanlar  Kurul  Kararı  ile  onaylamıştır.  Hemen  hepsi  Batı  Avrupa
ülkelerinden oluşan, Sözleşmeye taraf 15 ülke bulunmaktadır. (Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, Türkiye, UK, Slovenya). Bu
Sözleşmenin Sekreteryası OECD tarafından yürütülmektedir.

Bu  Sözleşmenin  amacı;  bir  Taraf  ülkenin  hukuki  yetkisi  altındaki  nükleer  tesislerin  işletilmesi  veya
nükleer maddelerin taşınması sırasında, o ülkedeki veya diğer Taraf ülkelerdeki "üçüncü şahısların"
zarar görmesi durumunda, bu zararların tazmin edilmesini sağlayan uluslararası bir sistem kurmaktır.
Zararın ve tazminin kapsamını, tazmin miktarlarını, tazminatın sorumlularını ve tazmin etme sistemini
belirleyen  hükümler  içermektedir.  İşleticileri  yükümlü  kılan  bir  sigortalama  sisteminin  kurulmasını
öngörmektedir. Sınırlı mali yükümlülükler getirmekte ve bu yükümlülük miktarları  tesisin türüne veya
taşınan  maddenin  riskine  göre  değişmektedir.  Taraf  ülkeler,  bu  Sözleşmede  öngörülen  hükümler
uyarınca gerekli  yasal  ve idari  tedbirleri  almakla  yükümlü  kılınmıştır.  Bu konuda aksaklık  gösteren
ülkenin  hukuki  yetkisi  altındaki  nükleer  tesislerin  işletilmesi  veya  nükleer  maddelerin  taşınması
sırasında o ülkedeki veya diğer Taraf ülkelerdeki üçüncü şahısların zarar görmesi durumunda o ülkenin
hükümeti zararın tazmininden doğrudan sorumlu olmaktadır.

Paris Sözleşmesi 29 Temmuz 1960'ta imzaya açılmış, 1964'te bazı değişiklikler yapılmış ve 1968'te
yürürlüğe girmiştir.  1982'de revize edilmiş hali  şu an yürürlükte olan halidir.  Bununla birlikte, beliren
ihtiyaçlar ve değişen şartlar ışığında 1999 yılında yeni bir revizyon çalışması başlatılmış, bu çalışma
2003 yılının başında sonuçlanmış ve 12 Şubat 2004 tarihinde tüm Taraf ülkelerce imzalanmıştır. Bu
revizyonun ülkemiz açısından yürürlüğe girmesi için TBMM tarafından onaylanması gerekmektedir, bu
konudaki çalışmalar Dışişleri Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Paris Sözleşmesinin yeni revize halinde özetle; "zarar" tanımı genişletilmiş, tazminat miktarları oldukça
arttırılmış  ve  tazmin  sistemi  ağırlıklı  olarak  işleticiye  sorumluluk  yükleyecek  şekilde  iyileştirilmiştir.
Nükleer  tesisler  için  mali  yükümlülük  miktarı  yaklaşık  18  milyon  euro'dan  700  milyon  euro'ya
çıkartılmıştır.

Anlaşma Metni:

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Danimarka Krallığı, İspanya, 
Fransız Cumhuriyeti, Yunan Krallığı, İzlanda Cumhuriyeti, İtalyan Cumhuriyeti, Lüksemburg Grand 
Düklüğü, Norveç Krallığı, Danimarka Krallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı, İsveç Krallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti:

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı (Bundan sonra "Teşkilât" olarak geçecektir.) dahilinde teessüs etmiş 
olan Avrupa Nükleer Enerji Ajansı, üye memleketler arasında nükleer enerji ve hassaten atomik 
tehlikelere karşı sigorta ve hukukî mesuliyet ile ilgili mevzuatın tekemmül ve ahenkleştirilmesi ile tavzif 
edilmiş olduğunu düşünerek;

Nükleer enerji istihsalinin geliştirilmesi ve sulhçu gayelerle kullanılmasının nükleer kazalar dolayısı ile 
geri kalmamasını temin edecek gerekli tedbirleri almakla beraber bu kazalardan mutazarrır olacak 
şahıslara uygun ve münasip tazminatın ödenmesini arzu ederek;

Millî sahada, bütün lüzumlu gördüğü tamamlayıcı tedbirleri almak ve icabında işbu Sözleşme 
hükümlerini, Sözleşmenin şümulü haricinde olan diğer nükleer kazalar sebebiyle vukubulacak zararlara 

Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris Sözleşmesi
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tatbik etmek imkânını devletlere bırakarak, muhtelif devletlerde zararları tazmin mevzuunda tatbik 
edilen esas kaidelerin birleştirilmesi lüzumuna inanarak;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

Madde - 1

a) İşbu Sözleşme mucibince:

1. "Nükleer kaza" tâbirinden maksat, öyle bir hâdise veya aynı menşei haiz öyle bir hâdiseler ailesidir ki,
bu hâdise veya hâdiseler silsilesi veya sebep olduğu her türlü hasar radyoaktif evsaftan veya radyoaktif 
evsafın, nükleer yÂkit yahut radyoaktif mahsüller veya artığın zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeli 
evsafı veya bunlardan her hangi birisi ile birleşmesinden doğar veya onun neticesi olarak ortaya çıkar.

2. "Nükleer tesisat" tâbirinden maksat, her hangi bir nakil vasıtası içinde bulunanlar haricindeki 
reaktörler, nükleer maddeleri imal eden veya işliyen fabrikalar; nükleer yakıtı izotoplarına ayıran 
fabrikalar; şualı nükleer yÂkitı tekrar işleme tâbi tutan fabrikalar; nükleer maddelerin nakli ile ilgili 
depolamalar hariç, bu çeşit maddelerin depolanması için tesisler ve içinde nükleer yakıt veya radyoaktif 
mahsüller veya artığı gibi Avrupa Nükleer Enerji Ajansı İdare Meclisi (Bundan sonra "İdare Meclisi" 
olarak geçecektir)'nin zaman zaman kararlaştıracağı maddeler bulunan tesislerdir.

3. "Nükleer yakıtlar" tâbirinden maksat metal, alaşım veya kimyevi bileşim halinde uran-yum (Tâbiî 
uranyum dâhil), metal, alaşım veya kimyevi bileşim halinde plutonyum ve İdare Meclisinin zaman 
zaman kararlaştıracağı buna mümasil parçalanabilen diğer maddelerdir.

4. "Radyoaktif mahsuller veya artık" tâbirinden maksat, nükleer yakıtın kullanılması veya istihsali 
ameliyesi ile ilgili radyasyona tâbi tutularak radyoaktifleştirilmiş veya aslında radyoaktivite ihtiva eden 
maddelerdir. Fakat, (1) nükleer yakıt veya (2) her hangi bir sınai, ticari, zirai, tıbbi veyahut fennî 
maksatlarla kullanılan veya kullanılacak bir nükleer tesisin dışındaki radyoizotoplar bu tâbirin dışında 
kalır.

5. "Nükler maddeler" tâbirinden maksat, nükleer yakıtlar (Tabiî uranyum ve fakirleş-tirilmiş uranyum 
hariç) ve radyoaktif mahsuller veya artıktır.

6.  Bir nükleer tesis ile ilgili olarak "işleten" tâbirinden maksat salâhiyetli resmî makamca o nükleer 
tesisin işleteni olarak seçilmiş ve tanınmış kimsedir.

b) İdare Meclisi, birtakım nükleer tesisleri, nükleer yakıtları veya nükleer maddeleri, kendi görüşüne 
göre mevzuubahis tehlikenin vüsatinin darlığı bunu muhik gösteriyorsa, işbu Sözleşmenin tatbik sahası 
haricinde bırakılabilir.

Madde - 2

İşbu Sözleşme, millî mevzuat başka bir hüküm dermeyan etmedikçe 6 (d)'de gösterilen rücu hakları 
haricinde Âkid olmıyan Devlet ülkesinde tatbik edilemez.
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Madde - 3

Nükleer tesisi işleten işbu Sözleşme ile ilgili olarak, aşağıdaki hallerde mesuldür:

a) Şahsın ölümü veya hayatına karşı zarar ika edilmesi,

b) Aşağıdaki haller haricinde, her hangi bir malın yok edilişi veya zarara mâruz bırakılışı:

1. Bir tesis bölgesi içinde bulunan ve böyle bir tesisle ilgili olarak işletenin elinde tuttuğu, muhafaza veya
kontrolu altında bulundurduğu mallar,

2. 4 ncü maddede belirtilen hallerde, nükleer kazanın vukubulduğu anda nükleer malzemeyi taşıyan 
nakil vasıtaları,

Ancak bunun için bir hasar veya kayıba (Bundan sonra "hasar" olarak geçecektir), nükleer yakıt veya 
radyoaktif mahsül yahut artıktan, veyahut 4 ncü madde ahkâmı hariç, nükleer maddelerin bu gibi 
tesislerden taşınmasından doğan nükleer kazaların sebep olduğunun ispat edilmesi icabeder.

 

Madde - 4

2 nci madde ahkâmına aykırı olmamak şartı ile, nükleer maddelerin taşınmaları ile ilgili depolama da 
dâhil nükleer maddelerin nakli halinde:

a) İşbu Sözleşme mucibince, bir nükleer kazanın, o tesisin haricinde vukubulduğu ve o tesisten 
nakledilmiş nükleer maddelerle alâkalı olduğu ispat edildiği takdirde, bir nükleer tesisin işleteni, kaza ile 
ilgili aşağıdaki şartların bulunması halinde zarardan mesuldür:

1. Bahis konusu nükleer maddelerin, Âkid taraflardan birinin arazisinde bulunan başka bir nükleer 
tesisin işleteni tarafından teslim alınmasından evvel kaza vukubulursa, veya,

2. Bahis konusu nükleer maddeler, Âkid olmıyan devlet ülkesinde bulunan bir şahsa gönderilmekte olup
bu devletin ülkesine getirildikleri nakil vasıtasından boşaltılmasından evvel kaza vukubulursa.

b) İşbu maddenin (a) (1) bendinde bahsi geçen işleten, bahis konusu nükleer maddeleri teslim aldığı 
andan itibaren, işbu Sözleşme mucibince, bu nükleer maddelerle alâkalı olarak, bilâhara vukubulacak 
nükleer kazalardan doğacak hasardan mesuldür.

c) İşletenin muvafakati ile nükleer maddeler, Âkid Tarafların ülkeleri haricinden böyle bir tarafın 
ülkesindeki bir nükleer tesise gönderildiği takdirde, bu tesisin işleteni, işbu Sözleşme mucibince nükleer 
maddelerin, ülkesinden taşınacakları Âkid olmıyan devlet tarafından vasıtalara yüklenmesinden sonra 
vukubulacak nükleer kazanın sebep olacağı hasardan mesuldür.
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d) İşbu Sözleşme mucibince işletenin, nakliyeciye 10 uncu madde gereğince malî garanti temin eden 
her hangi bir şahıs veya sigortacı tarafından veya bunlar namına hazırlanan bir belgeyi ibraz etmesi 
icabeder. Bu belge, işletenin isim ve adresini, garantinin müddetini, tipini ve tutarını ihtiva etmelidir. 
Belgede kayıtlı olan malûmata, belgeyi hazırlayan veya namlarına belge hazırlananlar tarafından itiraz 
edilemez. Belge, garantisini temin ettiği nükleer maddeler ile nakliyata ait bilgiyi ve salâhiyetli resmî 
makamların mevzuubahis şahsın işbu Sözleşmede ifade edilen mânada bir işleten olduğunu tasdik 
eden beyanını da ihtiva etmelidir.

e) Âkid bir Taraf kendi mevzuat ahkâmına uygun olarak ve 10 uncu maddenin a fıkrası ile talep edilen 
şartların yerine getirilmesi halinde nakliyeci, kendi talebi ve bu tarafın ülkesinde kurulan nükleer tesisin 
işletenin muvafakati ile salâhiyetli resmî makam karar verdiği takdirde, bu işleten yerine mesul olmasını 
işbu Sözleşme gereğince tesbit eder. Böyle bir halde, işbu Sözleşme hükümleri gereğince, nakliyeci 
nükleer maddelerin taşınması esnasında vukubulan kazalar hususunda mezuatında bu hususta hüküm 

olan Âkid Tarafın ülkesi üzerindeki nükleer bir tesisin işleteni gibi telâkki olunur. 

Madde - 5

a) Bir nükleer kaza ile ilgili nükler yakıt yahut radyoaktif mahsuller veya artık birden ziyade nükleer 
tesiste bulunmuş olup, hasara sebep olduğu anda bir nükleer tesiste bulunmakta ise, daha önce bunları
bulunduran nükleer tesis işletenlerinden hiçbiri hasardan mesul olmazlar. Nükleer kaza ile ilgili nükleer 
yakıt yahut radyoaktif mahsuller veya artık birden ziyade tesiste bulunmuş olup, hasara sebep olduğu 
anda bir nükleer tesiste bulunuyor ise, hasar vukuundan önce en son olarak bunları bulunduran nükleer
tesisin işleteninden veya son defa onların idaresini üzerine alan işletenden başkası hasardan mesul 
olmaz.

b) Hasar işbu Sözleşme hükümlerine göre birden ziyade işletene mesuliyet yüklerse bu işletenlerin 
mesuliyeti aşağıdaki şartlarla müşterek ve birden fazladır: Mesuliyet, nükleer maddelerin nakli sırasında
nükleer bir kazanın sebep olduğu bir hasar neticesinde ortaya çıkmış ise, her işletenin mesul olacağı 
âzami miktar, 7 nci madde hükümlerine göre onlar hakkında tesbit edilecek en yüksek meblâğdır. Hiçbir
işleten hiçbir zaman, nükleer kaza hususunda, 7 nci madde ile ona tahmil edilenden daha fazlasını 
ödemeye mecbur tutulamaz.

Madde - 6

a) Nükleer kazadan doğan hasar sebebiyle tazminat hakkı, sadece işbu Sözleşme mucibince hasardan 
dolayı mesul olan işletene veyahut 10 uncu madde ile istenen teminatı veren sigortacı veya diğer malî 
kefillere karşı; millî kanunla doğrudan doğruya bir dâva hakkı tanınıyorsa, sigortacı veya diğer malî 
kefillere karşı kullanılabilir.

b) Nükleer kazaların sebep olduğu hasardan, bunların haricinde kimse mesul tutulamaz. Fakat bu şart 
nakil sahasında işbu Sözleşme tarihinde tatbik edilmekte veya imzaya açık olan veya iltihak veya tasdik
safhasında bulunan milletlerarası anlaşmaların tatbikatına tesir etmez.

c) Bu maddenin (b) fıkrasında sözü edilen her hangi bir milletlerarası anlaşmaya veya Âkid olmıyan 
Tarafın mevzuatına göre nükleer kazanın sebep olduğu kazadan mesul olan her hangi bir şahıs, 7 nci 
maddede tesbit edilen mesuliyet miktarı hudutları dahilinde, işbu Sözleşme hükümlerine göre hasardan 
mesul olan işletene karşı bir rücu hakkını haizdir.
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d) Nükleer bir kaza Âkid olmıyan Devletin ülkesinde vukua gelir veya hasara böyle bir ülkede 
uğranılırsa esas iş yeri Âkid Taraf Ülkesinde bulunan her hangi bir şahıs veya böyle bir şahsa hizmet 
eden kimse, 2 nci madde hükümleri olmasa idi mesul olacak işletene karşı, 7 nci maddede gösterilen 
mesuliyet hudutları dahilinde, böyle bir kaza veya zarar dolayısiyle kendisinin ödemek mecburiyetinde 
olduğu meblâğ nispetinde rücu hakkına sahiptir.

e) Teşkilât Konseyi, bu maddenin (d) fıkrasında yazılı hükümlerden esas iş yeri Âkid olmıyan bir Devlet 
ülkesinde bulunan taşıyanların da istifade etmesine karar verebilir. Kararın alınmasında Konsey, Âkid 
olmıyan böyle bir Devletin nükleer enerji sahasındaki hukukî mesuliyet mevzuunda bu memleketteki 
cari umumi hükümleri ve bu hükümlerin Âkid Tarafların buyruğundaki veya esas iş yeri kendi ülkelerinde
bulunan şahıslara ne nispette tatbik edildiğini gözönünde tutar.

f) İşleten sadece şu hallerde rücu hakkına haizdir.

1. Nükleer kazanın sebep olduğu hasar, kasıttan doğan bir fiil veya ihmal neticesi ise kasıtla hareket 
eden fail veya ihmal edene karşı,

2 Mukavelede sarahaten belirtildiği takdirde, belirtilen nispet ve şekilde,

3. İşletenin müsaadesini almaksızın nükleer maddelerin nakli esnasında vukubulan bir nükleer kaza 
hususunda, onun hakkında 7 nci maddenin (b) fıkrasında gösterilenden daha fazla bir meblâğ için 7 nci 
maddenin (e) fıkrasına göre mesul ise ve mesul olduğu nispette, bu gibi nakil, hayat veya malların 
kurtarılması veya kurtarılmaya teşebbüs edilmesi veya bu gibi nakliyecinin kontrol edemiyeceği 
durumlardan neş'et etmesi halleri hariç, nükleer maddelerin taşıyanına karşı.

g) Eğer işleten, bu maddenin (f) fıkrasına göre her hangi bir nispette bir kimseye karşı rücu hakkına 
sahip ise, bu maddenin (c) ve (d) fıkraları mucibince, o şahıs, işletene karşı, o nispet için rücu hakkını 
kullanamaz.

h) Millî sağlık sigortası, sosyal sigorta, işçi tazminatı veya iş hastalıkları tazminatı gibi sistemlerdeki 
hükümler, nükleer kazadan doğan hasar sebebiyle tazminatı da içine alırsa, bu gibi sistemlerdeki 
lehtarların hakları ve bu gibi sistemler sebebiyle rücu hakları Âkid Tarafın bu gibi sistemlerini kuran 
kanuna göre hükme bağlanır.

Madde - 7

a) Bir nükleer kazanın sebep olduğu hasar sebebiyle ödenmesi istenen tazminat bedeli, işbu madde 
mucibince tesbit olunan, âzami mesuliyetten fazla olamaz.

b) Her hangi bir Âkid Tarafın işletenin 10 uncu madde gereğince istenen sigorta veya diğer bir malî 
garantiyi temin edebilmesi imkânlarını göz önünde tutarak hiçbir halde 5.000.000 hesap ünitesinden 
aşağı olmamak üzere daha yüksek ve alçak bir meblâğı tesbit edebilmesi şartı ile nükleer kazanın 
sebep olduğu hasar dolayısıyla işletenin âzami mesuliyeti, işbu Sözleşme tarihinde tâyin edildiği üzere 
15.000.000 Avrupa Para Anlaşması hesap ünitesidir. (Bundan sonra "hesap ünitesi" olarak geçecektir). 
Yukarıda sözü edilen meblâğlar yuvarlak rakamlar olarak millî paraya tahvil olunabilir.
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c) Nakliye vasıtasına yapılan hasar işletenin diğer hasarlardan doğan mesuliyetinin 5.000.000 hesap 
ünitesinin aşağısına düşmesini hiçbir şekilde intaç etmemesi şartı ile Âkid Taraf 3 ncü maddenin (b) 
fıkrasının 2 nci bendindeki istisnanın tatbikından millî mevzuatı ile sarfınazar edebilir.

d) Bu maddenin (c) fıkrasına göre Âkid Taraf mevzuatındaki hükümler olduğu kadar bu maddenin (b) 
fıkrası mucibince de bir Âkid Taraf ülkesindeki nükleer tesislerin işletenlerinin mesuliyeti nükleer kaza 
nerede vukubulursa bulsun bu gibi işletenlerin mesuliyetine tatbik edilir.

e) Bir Âkid Taraf nükleer maddelerin kendi ülkesinden geçişini, âzami mesuliyet haddini transit 
esnasında vukuu muhtemel kaza tehlikelerine göre kifayetsiz bulduğu takdirde, yabancı işletenin âzami 
mesuliyet haddinin yükseltilmesi şartına bağlıyabilir. Şu şartla ki, bu şekilde yükseltilen âzami mesuliyet 
haddi, kendi ülkesinde kurulmuş tesislerin işletenlerinin âzami mesuliyet haddini geçemez.

f) Bu maddenin (e) fıkrasındaki hükümler;

1. Nakliye deniz yolu ile ise, Devletler Hukuku kaideleri mucibince, muhtemel bir the-likeden dolayı sözü
edilen Âkid Tarafın limanlarına sığınma hakkı veya kara sularından zararsız geçiş hakkı,

2. Nakliye hava yolu ile ise, bir anlaşma veya Devletler Hukuku mucibince Âkid Tarafın arazisi 
üzerinden uçma veya yere inme hakkı, mevzuubahis olunduğunda tatbik olunmaz.

g) İşbu Sözleşmeye göre, bir mahkeme tarafından tazminatı mucip bir hâdise sebebiyle hükmedilen faiz
ve bedeller, bu Sözleşme maksadına mâtuf bir tazminat olarak mütalâa edilmez ve bu madde 
mucibince işletenin mesul olduğu meblâğa ilâveten işleten tarafından ödenebilir.

Madde - 8

a) Tazminat hakkı işbu Sözleşme mucibince nükleer kaza tarihinden itibaren 10 sene içinde 
kullanılmadığı takdirde sukut eder. Hasarın, kaza anında çalınmış, kaybolmuş veya terk edilmiş ve 
henüz istirdat edilmemiş nükleer yakıt, radyoaktif mahsuller veya artık ile ilgili nükleer kazadan doğmuş 
olması halinde 10 senelik sukutu hak müddeti çalınma, kaybolma veya terk edilme tarihinden itibaren 
başlar. Ancak millî mevzuat, işbu maddenin (c) fıkrası hükümleri hariç 10 senelik müddeti geçmemek 
şartiyle 2 seneden aşağı olmıyacak şekilde mutazarrırın zarar ve mesul işletenden haberdar olduğu 
veya mâkul surette haberdar olması icabettiği tarihten itibaren bir müruruzaman veya sukutu hak 
müddeti tesis edebilir.

b) Ancak, 13 ncü maddenin (d) fıkrasının (1) (I) ve (2) nci bentlerinin tatbikının mümkün olduğu hallerde,
bu maddenin (a) fıkrasında gösterilen zaman zarfında tazminat hakkı sukut etmez.

1. 17 nci maddede bahsi geçen mahkeme bir hüküm vermezden evvel bu mahkemenin seçebileceği 
mahkemelerden birinde dâva açılması halinde, mahkeme dâvanın açılmış olduğu mahkemeden başka 
bir mahkemenin salâhiyetli olduğuna karar verirse, dâvanın salâhiyetli olduğuna karar verilen 
mahkemede açılması için bir müddet tesbit edebilir. Veya
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2. 13 (d) (1) veya (2) nci bendine göre salâhiyetli mahkemenin tesbiti zımnında mahkemeden karar 
istihsali için bir Âkid Tarafa müracaat vâki olması ve mahkeme tarafından tesbit edilecek zaman 
zarfında bu tesbitten sonra dâvanın açılması icabeder.

c) Millî mevzuat, 10 senelik müddetin hitamından sonra açılan bir tazminat dâvası hususunda işletenin 
mesuliyeti teminat altına alınmış ise, 10 seneden daha uzun bir müddet tesis edebilir.

d) Millî mevzuat aksine hüküm vazetmedikçe, bu maddede gösterilen müddet zarfında tazminat dâvası 
açan nükleer kazanın sebep olduğu hasardan mutazarrır olan şahıs, salâhiyetli mahkemenin nihai 
kararı almamış olması şartı ile böyle bir müddetin hitamından sonra hasarın ağırlaştığı şekilde iddiasını 
tadil edebilir.

Madde - 9

Millî mevzuatla aksi gösterilmedikçe işleten, silâhlı çatışma, tecavüz, iç harb, isyan hareketi ve istisnaî  
karakterde vahim tabiî bir âfet yüzünden doğacak nükleer bir kazanın sebep olduğu hasardan mesul 
değildir.

Madde - 10

a) İşbu Sözleşme mucibince, mesuliyeti teminat altına almak için işleten, 7 nci maddede gösterilen 
miktarda ve salâhiyetli resmî makamın tesbit edeceği şekil ve hükümler dahilinde sigorta veya diğer 
malî garantiler bulundurmak zorundadır.

b) Sigortacı veya diğer malî garanti veren asgari 2 ay evvelinden, salâhiyetli resmî makama yazılı 
olarak ihbarda bulunmadıkça veya bu sigorta veya diğer malî garanti, nükleer maddelerin taşınması 
esnasında sözü geçen taşıma ile ilgili olmadıkça bu maddenin (a) fıkrasında gösterilen sigorta veya 
diğer malî teminatı tâlik veya ilga edemez.

c) Sigorta, reasürans ve diğer malî garanti olarak yatırılan meblâğlar sadece nükleer kazalardan doğan 
hasarların tazmini gayesi ile çekilebilir.

Madde - 11

İşbu Sözleşmeye göre ödenecek tazminat, sigorta ve reasürans primleri, sigorta, reasürans ve 10 uncu 
madde mucibince talep edilen diğer malî garanti gibi meblâğlar ve 7 nci maddenin (g) fıkrasında 
gösterilen hisse ve bedeller Âkid Taraflar para bölgelerinde serbestçe mübadele edilebilir.

Madde - 13
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a) 3 ve 6 (a), (c), (d) maddeleri ile ilgili kaza hakkı sadece mesul işletenin ülkesinde nükleer tesis 
bulundurduğu Âkid Taraf mevzuatına göre salâhiyetli kılınan mahkemelere tanınmıştır.

b) Nükleer kazanın, taşıma sırasında vuku bulması halinde, kaza hakkı bu maddenin (c) fıkrasında 
gösterilen haller hariç, sadece nükleer, kaza anında nükleer maddelerin bulunduğu ülkedeki Âkid Taraf 
Mevzuatına göre salâhiyetli kılınan mahkemelerce kullanılır.

c) Eğer nükleer kaza taşıma sırasında Âkid Taraflar ülkesi dışında vukubulursa veya nükleer kaza 
sırasında nükleer maddelerin nerede bulunduğu tesbit edilemezse veyahut nükleer kaza esnasında 
nükleer maddeler, birden ziyade Âkid Taraf mevzuatına tâbi bir bölgede bulunuyorsa; dâva sadece, 
mesul işletenin nükleer tesisatını bulundurduğu Âkid Taraf ülkesinde cari mevzuat tarafından salâhiyetli 
kılınmış mahkemelerce görülür.

d) Bu maddenin (a) ve (c) fıkralarına istinaden kaza hakkı birden ziyade Âkid Taraf mahkemeleri 
tarafından kullanılabilirse kaza hakkı,

1. Nükleer kazanın, nükleer maddelerin taşınması sırasında vukubulması halinde;

I. Bu maddenin (c) fıkrasında salâhiyetli kılınmaları şartı ile nükleer kazanın vukuu sırasında nükleer 
maddeleri taşıyan nakil vasıtasının kayıtlı bulunduğu Âkid Taraf ülkesinde cari mevzuata göre salâhiyetli
kılınmış mahkemelerce kullanılır. Veya,

II. Böyle bir mahkeme yoksa alâkadar Âkid Tarafın müracaatı üzerine 17 nci maddede gösterilen 
mahkemenin mesele ile en yakından alâkadar olduğuna karar verdiği, bu maddenin (c) fıkrasındaki 
salâhiyetli mahkemelerden biri tarafından kullanılır.

2. Bunun dışındaki hallerde ilgili Âkid Tarafın müracaatı üzerine bahsi geçen mahke-menin mesele ile 
en yakından alâkalı bulunduğu Âkid Taraf mevzuatının salâhiyetli kıldığı mahkemelerce kullanılır.

e) Bu madde mucibince vicahi veya gıyabi yargılama sonunda salâhiyetli mahkemenin aldığı hükümler 
mahkemenin tatbik ettiği kanunlar mucibince lâzımülinfaz hale gelince ilgili Âkid Tarafın talep ettiği 
formaliteler kabul edilir edilmez diğer Âkid Tarafın ülkesinde de yürürlüğe girer. Dâvanın esasları başka 
her hangi bir muameleye tâbi tutulmaz. Yukarıdaki hükümler ara kararlara tatbik edilmezler.

f) İşbu Sözleşme mucibince Âkid Taraf aleyhine mesul işleten olması sebebiyle bir dâva açıldığında bu 
Âkid Taraf bu madde ile salâhiyetli kılınan mahkeme huzurunda hiçbir kazai muafiyet iddiası ileri 
süremez.

Madde - 14

a) İşbu Sözleşme hiçbir milliyet, ikamet veya oturduğu yer farkı gözetmeksizin tatbik edilir.

b) "Millî Hukuk" ve "Millî Mevzuat" tâbirleri nükleer kazadan doğan talepler mevzuunda işbu Sözleşme 
mucibince kaza hakkını haiz mahkemenin millî hukuk veya millî mevzuatını ifade eder ve bu hukuk ve 
mevzuat, işbu Sözleşmece bilhassa tanzim edilmiyen esas veya usule mütaallik bütün meselelere tatbik
olunur.
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c) Bu hukuk ve mevzuat hiçbir milliyet, ikamet veya oturduğu yer farkı gözetmeksizin tatbik edilir.

Madde - 15

a) Her hangi bir Âkid Taraf işbu Sözleşme ile tesbit edilmiş tazminat miktarını artırmak için lüzumlu 
göreceği her türlü tedbiri alabilir.

b) Hasar için ödenecek tazminat Devlet parasını içine alır ve 7 nci maddede gösterilen 5.000.000'luk 
hesap ünitesinden fazla olur ise bu meblâğ için işbu Sözleşme hükümlerinden inhiraf eden şartlar tatbik 
edilebilir.

Madde - 16

İdare Komitesi 1 (a) (2) ve (3) ve 1 (b) maddeleri mucibince alınan kararlar Âkid Tarafları temsil eden 
üyelerin müşterek muvafakati ile kabul edilir.

Madde - 17

İşbu Sözleşmenin tefsir ve tatbikı dolayısiyle iki veya daha fazla Âkid Taraf arasında doğacak 
anlaşmazlıklar İdare Komitesince tetkik ve dostane uzlaşmanın mümkün olmadığı hallerde mesele, ilgili
bir Âkid Tarafın müracaatı üzerine, nükleer enerji sahasında emniyet kontrolu tesisi hususunda 20 
Aralık 1957 tarihli Sözleşme ile vücuda getirilen mahkemeye arz edilir.

Madde - 18

a) İşbu Sözleşme hükümlerinden bir veya daha fazlası için Sözleşmenin tasdikı veya ona iltihaktan 
önce veya 23 üncü maddeye göre tebliğde bahsedilen ülke veya ülkeler hususunda tebliğden önce 
hükme kaydı ihtirazi konabilir. Ve bu ihtirazi kayıtlar ancak imza sahipleri tarafından hemen kabul 
edilirse mümkün olabilir.

b) Böyle bir kabul 24 üncü maddeye göre Teşkilât Genel Sekreteri tarafından kendisine böyle bir ihtirazi 
kaydın bildirildiği tarihten itibaren 12 aylık bir müddet içinde işbu Sözleşmeyi tasdik etmiyen imza 
sahibinden talep edilmiyecektir.

c) Bu maddeye göre kabul edilen bu çeşit bir kaydı ihtirazi Teşkilâtın Genel Sekreterine gönderilecek bir
tebliğ ile her zaman geri alınabilir.

Madde - 19

a) İşbu Sözleşme tasdik olunacaktır. Tasdik belgeleri Teşkilâtın Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir.
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b) İşbu Sözleşme en az 5 imzalıyanın tasdik evrakını tevdiinden itibaren meriyete gire-cektir. İşbu 
Sözleşme bilâhara tasdik eden imzalıyanlar için tasdik belgelerinin tevdiinden itibaren meriyete 
girecektir.

Madde - 20

a) İşbu Sözleşme tadilleri bütün Âkid Tarafların müşterek muvafakati ile kabul edilir. Bunlar Âkid 
Tarafların üçte ikisinin tasdik veya teyidi ile mer'iyete girer. Bilâhara tasdik veya teyideden Âkid 
Taraflardan her biri için tadilât bu tasdik veya teyit tarihinden itibaren mer'iyete girer.

Madde - 21

a) İşbu Sözleşmeyi imzalamamış bulunan Teşkilâta üye göndereceği bir tebliğ ile Söz-leşmeye dâhil 
olabilir.

b) İşbu Sözleşmeyi imzalıyan diğer bütün hükümetler Teşkilâtın Genel Sekreterliğine gönderecekleri bir 
tebliğ ile ve bütün Âkid Tarafların ittifakı ile Sözleşmeye iltihak edebilirler. İltihak muvafakat tarihinden 
itibaren muteberdir.

Madde - 22

a) İşbu Sözleşme yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıl müddet için kabul edilmiştir. Her Âkid Taraf 10 
yılın hitamında işbu Sözleşmenin kendisi bakımından tatbikatına 12 ay evvelinden Teşkilâtın Genel 
Sekreterliğine bildirerek son verebilir.

b) İşbu Sözleşme 10 senelik müddetin hitamından sonra bu maddenin (a) fıkrası mucibince 
Sözleşmenin tatbikına son vermiyen Âkid Taraf bakımından 5 senelik müddetle ve bilâhara 5 senelik 
müddetler süresince de bu gibi 5 senelik müddetlerin her hangi birinin hitamında Teşkilâtın Genel 
Sekreterliğine 12 ay evvelinden bildirilerek Sözleşmeye son vermiyen Âkid Taraflar için devam eder.

c) Bu Sözleşmenin mer'iyete girmesinden itibaren 5 yıl veya Âkid bir Tarafın her hangi bir tarihteki talebi
üzerine talep tarihinden itibaren 6 ay içinde Teşkilâtın Genel Sekreterliği bu Sözleşmenin tekrar gözden 
geçirilmesi için bir konferans tertip edecektir.

Madde - 23

a) İşbu Sözleşme Âkid Tarafların ana vatanlarına tatbik edilir.

b) İşbu Sözleşmenin imzalanması veya tasdikı veya Sözleşmeye iltihak sırasında veya daha sonra 
Teşkilâtın Genel Sekreterliğine işbu Sözleşmenin milletlerarası münasebetlerinden mesul bulunduğu 
ülkeler de dâhil olmak üzere ve bu maddenin (a) fıkrası mucibince işbu Sözleşmenin tatbik edilemediği 
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ve tebliğde bahsedilen ülkelerine de tatbik edileceğini her hangi bir imzalıyan veya Âkid Taraf bildirebilir.
Böyle bir tebliğname burada mevzuubahis ülke veya ülkeler bakımından Teşkilâtın Genel Sekreterliğine
bir sene evvelden bildirilerek geri alınabilir.

c) Âkid bir Tarafın milletlerarası münasebetlerde mesuliyetini taşıdığı ülkeler dâhil işbu Sözleşmenin 
tatbik edilmediği bütün ülkeler işbu Sözleşme mucibince Âkid olmıyan Devlet ülkesi olarak kabul edilir.

Madde - 24

Teşkilâtın Genel Sekreteri bütün imzalıyan ve Sözleşmeye iltihak eden hükümetlere tasdik, iltihak ve 
çekilme belgelerini tevdi ile 23 ncü madde mucibince yapılan tebliğleri ve 1 (a) (2), 1 (a) (3) ve 1 (b) 
bentleri mucibince İdare Komitesinin aldığı kararları bildirir. Genel Sekreter işbu Sözleşmenin mer'iyete 
giriş tarihini, kabul edilen tadilâtları ve bunların mer'iyete giriş tarihlerini ve 18 nci madde mucibince 
yapılan kaydı ihtirazileri de bildirir.

Ek: 1

Aşağıdaki ihtirazî kayıtlar işbu Sözleşmenin imzası sırasında kabul edilmiştir.

1. Madde 6 (a): Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Avusturya Cumhuriyeti Hü-kümeti ve Yunan 
Krallığı Hükümetinin ihtirazî kaydı.

Millî Kanunla, işletenden başka diğer şahısların işleten tarafından elde edilen himaye kefaleti dâhil bu 
şahısların mesuliyetleri mevzuunda tamamiyle teminat altına alınmış olmaları şartı ile işletene ilâveten 
mesul olmakta devam edebilmelerine mütedair haklarını mahfuz tutmuşlardır.

2. Madde 6 (b) ve (c) : Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti, Yunan Krallığı Hükümeti, Norveç Krallığı 
Hükümeti ve İsveç Krallığı Hükümetinin ihtirazî kaydı.

6. Maddenin (b) fıkrasında bahsi geçen milletlerarası anlaşmalardaki hükümlere muadil hükümler ihtiva 
eden kendi millî mevzuatlarının 6 ncı maddenin (b) ve (c) fıkralarının kastettiği mahiyette milletlerarası 
anlaşmalar olarak telâkki etmek hakkını mahfuz tutmuşlardır.

3. Madde 7 : Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti ihtirazî kaydı.

Atom Enerjisi makamı ve Hükümet dairelerinden başka, Birleşik Krallık ülkesi üzerinde bulunan nükleer 
tesislerin işletenleri hakkında 7 (a), (b) ve (c) yi tatbik etmek hakkını mahfuz tutmuşlardır.

I. 7 (a) ve (b) nin tatbiki şu şartla mümkündür: İşbu Sözleşme mucibince böyle bir işletenin mesul 
olduğu ve Birleşik Krallık Kanunu ile talep edilen tesisi ile ilgili sigorta veya diğer malî teminatın idamesi 
için gerekli müddet içinde vukubulan nükleer kazaların sebep olduğu hasar hususunda 14.000.000 
hesap ünitelik bir meblâğ bütün tazminatlar için emre âmade olacaktır.

II. 7 (c) maddesine konan kayıt şu şartla tatbik olunur: Yukarıdaki I paragrafında bahsi geçen böyle bir 
hasar hususunda 5.000.000 hesap ünitesi nakil vasıtalarının hasarından başka hasar için emre âmade 
bulundurulacaktır; ve
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III. 7 (a) ve (b) şu şartla tatbik olunur: Bahsi geçen 14.000.000 hesap ünitelik meblâğı aşan tediyelerde 
15 (b) maddesinin tatbikına halel gelmeksizin, munzam tahsisat vermeye müsaade eden hükümlerin 
Parlementoca kabulüne vabeste bulunacaktır.

4. Madde 19: Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunan 
Krallığı Hükümeti ihtirazî kaydı.

İşbu Sözleşmenin tasdikının Devletler Hukukuna göre, işbu Sözleşme hükümleri mucibince nükleer 
enerji sahasında hukukî mesuliyet hususunda millî mevzuat kabulü şeklinde telâkki olunması hakkını 
mahfuz tutmuşlardır.

İşbu Sözleşme başka bir Âkid Taraf ülkesinde vukubulan nükleer kazanın sebep olduğu hasar ülkesinde
olan bir Âkid Tarafın Devletler Hukukunca haiz olduğu her hangi bir rücu hakkından mahrum edilmesi 
şeklinde telâkki edilemez.

Yukarıdakileri tasdiken aşağıda imzası bulunan tam salâhiyetli temsilciler işbu Sözleşmeyi 
imzalamışlardır.

Bin dokuz yüz altmış Temmuzunun yirmi dokuzuncu günü İngiliz, Fransız, Alman, İspanyol, İtalyan ve 
Holanda dillerinde bir tek nüsha halinde tasdikli suretleri bütün imzalıyanlara dağıtılmak üzere Avrupa 
İktisadî İşbirliği Teşkilâtının Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir.
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EK-19
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