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Here we produce electricity
without CO2

i---

Nuclear power - power generation
with no CO2 emissions and there-
fore with no negative impact on our
climate. The radioactivity burden
from a nuclear power plant is less
than one percent of our natural
radiation level. Nuclear power is
also synonymous with assured
supply and cost-effective electricity
generation.

Siemens has a wealth of experience
in the development and construc-
tion of different types of nuclear
power plant - light-water-moder-
ated pressurized and boiling water
reactors, pressurized heavy water
reactors and gas-cooled high-tem-
perature reactor modules. Almost
without exception, we have acted
as general contractor in the con-
struction of nuclear power plants.
We are world leaders in safety en-

gineering. Comprehensive services
and fuel supplies are part of the
package we offer and have contrib-
uted to excellent long-term oper-
ating records.

International statistics confirm the
top rankings of Siemens-built
plants in terms of safety, reliability
and availability. This is indicative
not only of the excellent qualifica-
tion of our customers' operating
personnel, but also of the quality
of our technology.

Siemens AG, Power Generation Group (KWU)
Freyeslebenstr. 1
D-91058 Erlangen, Germany
A19100 - U01 - Z223 -V3.6 -7600

Ü i j Committed to the future.
ï Siemens Power Generation
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MURAT ÖNDER

Makina Mühendisleri Odası

Sayın Bakanım, Sayın TMMOB Başkanım, değerli konuklar, Basın ve Yayın Organlarımızın de-
ğerli mensupları. 1. Uluslararası Nükleer Teknoloji Kurultayı'na hoş geldiniz.

Bilgilenme özgürlüğünün yasal hak olmadığı ülkemizde Nükleer Enerji üretimi gibi önemli bir ko-
nunun dar bürokrat, teknokrat kadrolar arasında sıkışıp kalması yerine, tüm detayları ile kamuoyunda
tartışılmasının karar süreçlerini olumlu etkileyeceğine ve doğru kararlar alınmasında yardımcı olacağı-
na inanıyoruz.

Ülkemizde bugüne kadar Nükleer Enerji üretimi yönünde girişimler sözkonusu ulmuşsa da, bu
konuda ciddi adımlar atılmamış ve son yıllarda da Nükleer Enerji, mega projeler kapsamında tartışıl-
maya başlanmıştır. Ayrıca Nükleer Teknoloji, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nca da öncelikli çalış-
ma alanları arasında gösterilmiştir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'mizin 1970'li yılların sonla-
rında yaptığı bir çalışmada ise ülkemizin 1995 yılından sonra Nükleer Enerjiye ihtiyacı olacağı
doğrultusunda öngörüleri bulunmaktaydı.

Bu gelişmeler nedeni ile Oda'mız konunun kamuoyunda tartışılması, amacı ile "Nükleer Güç
Santrallerinin Geleceği ve Türkiye" konulu 1. Uluslararası Nükleeer Teknoloji Kurultayı"™ düzenlemiş-
tir.

Kurultay'ımız daha düzenleme aşamasında iken çeşitli çevrelerden değişik tepkiler aldı. Kimi
çevreler bu girişimi Nükleer Enerji politikalarının netleşmesi ve konunun artıları-eksileriyle tartışılması
açısından olumlu bulurken kimileri ise nükleer sözcüğünün telaffuzuna dahi karşı olduklarını belirterek
şiddetle eleştirdi. Bu konuda çevre dostu kişi ve kuruluşların çok iyi bildiğimiz kaygılarını bizde MMO
olarak paylaşıyoruz. Ülkemizde nükleer santral kurulmasını savunma amacı olmayan Kurultayımızda
bu kaygılaa yanıt bulunması yolunda bir adım atılmasını diliyoruz. 12 ülkeden 28'i yabancı 60'ın üze-
rinde uzman ve bilim adamının katıldığı kurultayımızda bilimsel bir nesnellikle;

- Türkiye'de ve Dünyada enerji politikalarının ve bu politikalar içerisinde nükleer enerjinin yeri,

- Nükleer güvenlik ve çevre konusundaki kaygılar ve güvenliğin sağlanmasındaki gelişmeler,

- Nükleer Güç Santral yapımcılarının mevcut teknolojileri ve yeni tasarımları,

-Türkiye'deki Siyasi Partilerin Nükleer Enerji'ye ilişkin görüşleri

tartışılacaktır.

Kurultayımızın Ülke Çıkarları doğrultusunda önemli katkıları olacağına inanıyor, başta Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere bize destek olan tüm kişi ve kuruluşlara ve siz değerli ko-
nuklarımıza teşekkür ediyor, başarılı bir kurultay dileği ile hepinize saygılar sunuyoruz.
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Veysel Atasoy
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kıymetli misafirler, basınımızın güzide temsilcileri, sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.

Yine sözlerimin başında, böyle bir toplantıyı düzenlediği için Makina Mühendisleri Odası'na te-
şekkür ediyorum.

Enerji ürünleri arasında çok önemli bir yere sahip olan elektrik enerjisinin kullanım seviyesi, ül-
kelerin gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi olmaktadır. Halen kişi başına 1100 kW-saat'lik tüketim
seviyesiyle, dünyadaki elektrik tüketiminin ancak yarısı düzeyinde bir elektrik tüketilmekte olan ülke-
mizde, sanayileşme ve kalkınma hamlelerimize paralel olarak, 2000'li yıllarda tüketimin kişi başına
3000 kW-saat'in üzerine çıkarılması hedeflenmektedir.

Ülkemizin enerji ihtiyacının uygun şartlarda karşılanması için gerekli hertürlü tedbiri almak ve bu
konuda gerekli olan faaliyetleri göstermekle görevlendirilmiş olan Bakanlığımız, enerji planlaması ala-
nındaki çalışmalarını, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde uzun zamandan beri sürdürmektedir.

Yapılan bu çalışmaların ilk sonuçları, hızlı artış göz önüne alındığında gerekli tedbirler ve karar-
lar zamanında alınmadığı taktirde, yakın bir gelecekte enerji darboğazıyla karşı karşıya kalacağımızı
göstermektedir. 2000'li yıllarda elektrik enerjisi talebini karşılamak amacıyla gerekli üretim projelerine
şimdiden karar verilmesi zorunlu gözükmektedir.

Faaliyetlerin en aza indirilmesine dayalı, uzun vadeli elektrik üretim programı, enerji talebinin
karşılanmasında hidroelektrik santrallarla, yerli ve ithal kaynaklı termik santral projelerinin yanı sıra,
nükleer santrallara da yer vermektedir.

Bilildiği gibi nükleer santralların sayısı, 1973 petrol krizinden sonra hızla bir çoğalma eğilimine
girmiştir. Daha sonra 1986'da Çernobil Nükleer Santralında meydana gelen kaza, Japonya, Fransa ve
İngiltere'nin dışında kalan Batı ülkelerinde, nükleer programların durdurulmasına yol açmıştır.

Bugün ise, bu tür kaza ihtimalleri teknolojideki büyük gelişmeler sonucu en aza indirilmiş ve gü-
venlik büyük bir oranda sağlanmış bulunmaktadır. 1993 yılının başında dünyadaki toplam nükleer
santral kurulu gücü, 28 ülkede 424 nükleer güç santralı ile 330.660 MW'a yani Türkiye'deki kurulu
gücün yaklaşık 18 katına ulaşmış bulunmaktadır. Kurulu kapasitenin 2000 yılına kadar 400.000 MWa
uluşacağı tahmin edilmektedir.

Nükleer enerjinin bazı ülkelerin toplam elektrik üretimindeki payı ise; Fransa'da yüzde 75, Belçi-
ka'da yüzde 60, Japonya'da yüzde 23, Almanya'da yüzde 33, İsveç'te yüzde 54, İsviçre'de yüzde 40,
İngiltere'de yüzde 21, Kanada'da yüzde 16 ve Güney Kore'de yüzde 47'dir.

Dünya elektrik enerjisi üretiminin yüzde 17'si nükleer santrallarla karşılanmaktadır. Gelişmiş ül-
kelerde ise bu oran, yüzde 23'e ulaşmaktadır. Dünyada halen işletmeye açılmış olan 424 santrala
ilave olarak, 80 nükleer santralın yapımı devam etmektedir. Bu yeni projelerin toplam kurulu gücü 60
bin MW civandadır. Bu santralların 20'si Japonya'da, 16'sı Rusya Federasyonunda, 6'sı Ukrayna'da
ve 3'ü Amerika Birleşik Devletlerinde, geri kalanı ise dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış bulunmakta-
dır.

Son 9 yıl içerisinde, dünyadaki enerji tüketiminde çok hızlı bir artış gözlenmektedir. Sanayileş-
me çabası içerisinde olan Türkiye'nin de hızla artmakta olan elektri enerjisi talebinin 2000'li yıllarda
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yerli kaynaklardan karşılanması fiziki olarak mümkün görülmemektedir. Yerli kömür ve hidrolik kaynak-
larımız talebin ancak bir bölümünü karşılamakta, bu talebin zamanında ve güvenli bir biçimde karşıla-
nabilmesi için büyük ölçüde ithal kaynaklardan yararlanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Ülkemizde elektrik enerjisine olan talep yılda ortalama yüzde 8 ile 10 arasında bir oranda art-
maktadır. Bunun sonucu olarak bugün, 72 milyar kW-saat seviyesinde olan elektrik tüketimimizin 2010
yılında 270-300 milyar kW-saat seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Halen 120 milyar kW-saat
olarak belirlenmiş hidrolik potansiyelimiz ile 90-100 milyar kW-saat olan kömür potansiyelimizin tama-
nının değerlendirilmesi durumunda bile, 2000'li yıllardaki talebin ancak üçte ikisi karşılanabilecektir.

Bu durum bizi, yerli kaynaklarımızla karşılanamayan talebin, ithal doğalgaz ve ithal kömür kay-
naklarına dayalı termik santralların yanı sıra nükleer tesislerden karşılanması gibi alternatiflerle karşı
karşıya bırakmaktadır.

Bunların yanında, enerji talebinin karşılanmasında yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanılması ve geliştirilmesi Bakanlığımızca benimsenmekle beraber, hidrolik santrallar dışında tüm ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının çok pahalı olmaları, henüz ticari anlamda gelişmemiş olmaları nedeniy-
le, gelişmiş ülkelerde dahi 2010 yılına kadar toplam üretimin en fazla yüzde 5'ini karşılayabileceği
tahmin edilmektedir.

Dolayısıyla, bu enerji kaynaklarının gelecekte üreteceği temiz enerjinin, enerji talebinin karşılan-
masına ve çevre korunmasına henüz fazla bir katkı sağlamayacağı görülmektedir.

Ülkemizde nükleer santral kurulması tartışmaları yeni değildir. Türkiye'deki nükleer santralların
kuruluşuyla ilgili faaliyetler oldukça eskiye dayanmaktadır.

Ülkemizde, dünyada nükleer enerjinin insanlık yararına kullanılması faaliyetlerine paralel olarak,
nükleer teknoloji alanındaki çalışmalara 1956 yılında Atom Enerjisi Komisyonunun kuruluşuyla başlan-
mıştır. 1968-1969 yıllarında Bakanlığımız ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi yabancı bir mühendislik konsor-
siyumla, Türkiye'de nükleer santralın kuruluşuyla ilgili fizibilite etütlerini ve kuruluş yeri ile ilgili ön araş-
tırmaları yaptırmıştır. Bu ön çalışmalar 1970-1971 yıllarında karşılaşılan ekonomik ve politik güçlükler
dolayısıyla sonuçsuz kalmıştır.

Türkiye Elektrik Kurumu kurulduktan sonra, 1971 yılında nükleer santrallarla ilgili çalışmalar
TEK'e devredilmiş, 1972-1974 yılları arasında, fizibilite etütlerinin kuruluşuyla ilgili araştırmalar revize
edilmiştir. Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda, 1976 yılında Akkuyu yöresi ilk büyük nükleer sant-
ralın kuruluş yeri olarak seçilmiş, Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonundan yer lisansı alınmış, ayrın-
tılı araştırmalar ölçümler yapılmış ve projelendirme esasları belirlenmiştir.

Daha sonra ikinci nükleer santralın kuruluş yeri olarak seçilen Sinop yöresindeki ön araştırmalar
1980 yılında başlatılmış ve belirli bir düzeye gelmiştir. Ancak, Akkuyu santralı ile ilgili ortaya çıkan be-
lirsizlikler nedeniyle bu çalışmalara ödenek ayrılmaması sonucu durdurulmuştur.

Nükleer enerji santrallarmın iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin azaltılması yönlerine bilimsel
olarak kanıtlanmış avantajları bululnmaktadır. Fosil yakıtların karbondioksit emisyonu nükleeer enerji-
de söz konusu değildir. Bilindiği gibi karbondioksit emisyonların etkin olduğu bilim adamlarınca kabul
edilen sera etekisinin dünyamızın ısınmasına katkısı, öteki etkenlerin yanında yüzde 50'lik ikmal ile ol-
dukça yüksektir.

Bu nedenle çeşitli uluslararası sözleşmelerde, karbondioksit emisyonunun azaltılması yönünde
çabalar sürdürülürken, uluslararası enerji kuruluşları karbondioksit emisyonunun azaltılması yönünde
çabalar sürdürülürken, uluslararası enerji kuruluşları karbondioksit emisyonunun azaltılması için üye
ülkelere yeni santral yapımlarında nükleer tesisleri tavsiye etmektedirler. Yapılan tespitlere göre çevre



etkileri ve sağlık açısından normal çalışma koşullarında nükleer santralların sebep olduğu radyasyon
dozunun, doğal çevre radyasyonunda ve kömür santrallan civarındaki radyasyon yanında yok denile-
bilecek kadar az olduğu ifade edilmektedir.

Nükleer santralın kurulması için Türkiye teknolojik açıdan belli ölçüde hazırdır. Şimdiye kadar
yapılan çalışmalarda, nükleer santralların yapımıyla ilgili belirli bir insan potansiyeli ve bilgi birikimi
oluşmuştur. Arıca, nükleer santralların türbin jenaratör bölümlerinde yerli katkı sağlayabilecek inşaat
işleri ve montaj olarak yapılabilecektir.

Sonuç dolarak şunu ifade etmek istiyorum: 2000'li yıllarda ülkemiz, üretim talebinin karşılanma-
sında dış kaynaklara başvurmak zorundadır. Bu kaynakların arasında nükleer santrallar da söz konu-
sudur. Bu santralların kuruluşu uzun zaman almaktadır.

Bu nedenle ilk olarak, ilk nükleer santralın kurulması için çalışmalara bir an önce başlanması
gerekmektedir. Bu, ülkemizde teknoloji transferi ve nükleer üretim disiplini kurmalarında belirli bir de-
neyimi ve kadroların oluşmasını hızlandıracağı gibi, uzun dönemde kurulması planlanan nükleer sant-
ral için de ilk adım olarak öne çıkacaktır.

Bir çevre felaketine yol açmamak bakımından, Çernobil Nükleer Santral kazasının bin nasihat-
tan iyi bir musibet olarak değerlendiriyoruz. Bu kazanın, bizim de içtenlikte katıldığımız çevre duyarlılı-
ğına yaptığı olumlu katkı, aramızda değerli temsilcileri bulunan uluslararası nükleer enerji kuruluşları-
nın da önderliği altında, nükleer enerjinin elde edilmesinde güvenliğe çok daha fazla önem verilmesine
neden olan öğretici ve uyarıcı katkıları olduğunu burada bir kere daha vurgulamak istiyorum.

Sözlerime son verirken, Nükleer Teknoloji Kurultayı'nın hayırlı, başarılı ve ülkemize ve bütün
dünyaya yararlı olmasını diliyorum.
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THE OUTLOOK FOR NUCLEAR POWER

Kunihiko Uematsu
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ABSTRACT

According to the 1993 report of OECD, total electricity demand in the OECD countries should continue to
grow at about 2 percent per year until the year 2010, which means a total increase of some 40 percent between
now and then. Eventhough the percentage share of nuclear power in total electricity generation should decrease
slightly, the net nuclear generation is expected to increase from 1628 terawatt-hours in 1992 to 2023 terawatt-
hours in 2010. This corresponds to an increase of allmost 25 percent. Contrary to the situation in Europe and in
North America, the OECD Pasific region shows a major increase in the percentage contribution of nuclear power
to the total electricity generation. The nuclear share is expected to rise from 22 percent last year to over 33 per-
cent in 2010.

ÖZET

OECD'nin 1993 yılı raporuna göre, OECD ülkelerinin toplam elektrik enerjisi talebi, 2010 yılına kadar, yılda
yaklaşık yüzde 2 artmaya devam edecektir, bu da toplam yüzde 40 artış anlamına gelmektedir. Nükleer enerjinin
toplam elektrik üretimine olan katkısı biraz azalım göstersede, net nükleer üretimin 1992 yılı itibari ile 1628 tera-
watt-saatten, 2010 yılında, 2023 teravvatt-saat düzeyine çıkacağı beklenmektedir. Bu da yaklaşık yüzde 25 artışa
gelmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika'nın aksine, OECD Pasifik ülkelerinde, toplam elektrik üretimindeki nükleer
enerjinin payı önemli artış göstermektedir. Geçen yıl yüzde 22 olan nükleer payın 2010 yılında yüzde 33'ün üze-
rinde olacağı beklenmektedir.

INTRODUCTION

The world energy scene is changing. It has always done so, to meet new demands, to exploit
newly discovered sources, to integrate the most recent advances in technological development, or to
conform with political and economic requirements. At one time, the pace of this change was relatively
slow, and was relatively well predictable within at least a 20 to 25 year time-frame.

But recently, the relationship between these two factors: change and time, seem to have be-
come very different. The times themselves have changed, and it is now much more difficult to forecast
what the energy situation will be in Just a few years, around the turn of the century, or shortly thereaft-
er. Even at the national level, as I'm sure you all recognise, the forecasting of energy developments is
subject to considerable uncertainty. Neverteless, because of the very long-term nature of most energy
decisions, it is essential that the possible future developments be taken into account in determining
energy policy. One of the major objectives of the OECD is to aid this process by projecting an interna-
tional perspective to indicate the general direction and possible evolution of worldwide trends.

World Energy Outlook

I will come back to the Nuclear Energy Agency and the nuclear scene in a few moments, but
first, I think it is useful to consider the major points that emerge from the most recent World Energy
Outlook prepared by the OECD International Energy Agency earlier this summer.

This report looks at the likely development of the world energy situation between the present
day and 2010, on the basis that policies are unchanged. It examines the effect of the slower eco-
nomic growth that has been experienced in the mature OECD economies, of the faster economic
growth taking place in the emerging economies, and of the changes in the former communist areas. A
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few major points emerge from the Outlook.

Let me stress again that one of the key assumptions is that the current policy framework pre-
vails. The Communique issued by the IEA Ministers following their last meeting in June already called
for strong policy actions to ensure continued diversity of energy sources, and to minimise the adverse
environmental impacts of energy activities and promote energy efficiency.

One other issue that governments and corporate planners will find important in the trends sug-
gested by the World energy Outlook is the shift in the relative importance of energy demand from
the traditionally developed countries of the OECD to the non-OECD countries One major implication
of this rising importance of non-OECD countries is that no solution to the world's energy or enviro-
nmental problems can be achieved satisfactorily without their participation.

Nuclear Energy Prospects

Against this background, I would now like to come to the nuclear energy scene and focus on
the equivalent forecasts of nuclear development.

Every year, the OECD Nuclear Energy Agency publishes its Nuclear Energy Data, which is a
compilation of official data from OECD countries providing their most likely projections of nuclear de-
velopment.

According to the 1993 report, published last June, total electricity demand in the OECD should
continue to grow at about 2 per cent per year until the year 2010, which means a total increase of
some 40 per cent between now and then.

Looking at some of the individual countries, nuclear energy now provides about 73 per cent of
total electricitiy production in France, 60 per cent in Belgium, 43 per cent in Sweden, 40 per cen in
Switzerland, 35 per cent in Spain, 33 per cent in Finland, 30 per cent in Germany, 27 per cent in Ja-
pan, 22 per cent in the United Kingdom and 20 per cent in the USA.

There are a few particularly interesting points in these projections.

1. Even though the percentage share of nuclear power in total electricity generation should de-
crease slightly, the net nuclear generation is expected to increase from 1628 terawatf/hours
in 1992 to 2023 trewatt/hours in 2010. This corresponds to an increase of almost 25 per
cent.

2 In the same way, OECD North America shows an increase from 685 terawatt/hours to-day
to 748 terawatt/hours in 2010, an increase of approximately 10 per cent. Of course, it should
be noted, that these figures do not reflect any new policies that may have been adopted by
the new United States Administration.

3. The same trend is observed in OECD Europe.

These projections make one fact very clear. Nuclear energy generation in OECD countries will
not diminish over the coming decades. Even though its percentage contribution may slightly de-
crease.

4. Now let's look at maybe the most interesting feature of this information. Contrary to the situ-
ation in Europe and in North America, the OECD Pacific region shows a major increase in
the percentage contribution of nuclear power to the total electricity generation. The nuclear
share is expected to rise from 22 per cent last year to over 33 per cent in 2010. The206 te-
rawatt/hours generated in 1992 will rise to almost 450 terawatt/hours, an increase of over
100 percent.

These 1992 numbers for the OECD's Pacific region of course reflect the situation in Japan only.

However, as you are probably aware, Korea became a Member of the OECD Nuclear Energy
Agency as of May of this year. Korea's nuclear power programme is already well developed, with nine
nuclear units in operation, providing over 43 per cent of the country's total electricity production in
1992. Seven more units are under construction and 11 more planned. This makes it the 10th largest
nuclear programme in the world, and furher increases are projected early in the next century to meet
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the continued high growth rate in electricity demand that is envisaged for the next few decades.

Smilar developments are foreseen in Taiwan, which already has six reactors in operation and
two committed for early construction. China will soon have three reactors in operation, Indonesia has
announced a large nuclear power programme, and both Thailand an the Philippines are studying the
feasibility of the nuclear option.

Two obvious conclusions can be drawn from this. First, when south-east Asia is considered as
a whole, and the data for the non-OECD countries such as Taiwan are added to the figures for Japan
and Korea, the result shows that nuclear power generation in this region will soon reach the same lev-
el of the OECD's European and North American regions. This is a striking example of the general shift
in the world's energy pattern from the traditionally developed countries of the OECD to other parts of
the world. Second, with the increasing importance of nuclear power in this part of the world, the future
development of this energy source may no longer be spearheaded by the traditionally developed
countries of Europe and North America.

In reflecting on these figures, it should be emphasised that these forecasts reflect the official
plans and views of governments. Consequently, they too cover a perind that is fairly limited by com-
parison with the useful life of a nuclear investment-perhaps 50 to 60 years, including planning, con-
struction and operation. In the NEA we make some attempt to help governments by looking ahead
about 40 years in association with our work on uranium resources. Last time we published a scenario,
we suggested that up to 720 gigawatts of nuclear electical capacity could be in use in the OECD by
2030.1 should emphasise that this forecast for nuclear power is linked with growth in total energy de-
mand such as that set out in the World Energy Outlook, and does not asume any change of policies
to favour nuclear power. One implication of this forecast could be a failure to stabilise emissions of
carbon dioxide.

Let us consider the economy of the nuclear power. How far could fossil fuel prices rise before
nuclear power becomes competitive? According to our latest studies, carried out jointly with the IEA,
not a lot in fact. For some countries, at the discount rates used by utilities, nuclear is, of course, pre-
ferred on cost grounds to coal. It is also highly competitive with gas. A higher discount rate of 10 per
cent, claimed by some analysts to be more appropriate, reduces or eliminates the margin in nuclear
energy's favour. It would not, however, take much of a price rise in fossil fuels, driven either by market
forces or goverment decisions, to ensure that nuclear power was seen as the most economic choice
for long-term, secure supplies of baseload electricity.

One might then wonder why there is such a difficulty for nuclear power in Europe and in North
America. The answer seems to be that investors are, for the moment, more prepared to face the risks
of future cost rises for fossil fuels than the risks they perceive from regulatory and fiscal actions by
governments in relation to nuclear power. Despite the demonstrable safety and economy of nuclear
power in OECD countries, there is still much to be done by governments if they wish to create condi-
tions in which nuclear energy can play its full part in meeting the desire for energy security while pro-
tecting the global environment.

The OECD Nuclear Energy Agency And Turkey

In any event, even in the absence of more favourable conditions for nuclear power in many of
our countries, the forecasts I mentioned earlier make one fact very clear, and that is the increasingly
global presence of nuclear power.

The OECD has often been nicknamed the "Club of the rich countries", and it is no suprise if its
24 Member governments all share the same objectives of achieving the highest sustainable economic
growth and a rising standard of living using market-oriented economic growth, and nuclear energy has
found its place as one of the major sources of electricity needed for economic development in many of
the OECD countries.

One of our first priorities has been, of course, to play a full part in ensuring the safe conduct of
nuclear power programmes in our Member countries and in other parts of the world.

A primary objective of the NEA nuclear safety programme is to help our Member countries in
adopting safety approaches comparable to those within other Member countries of the OECD. The
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main headings of this programme include the transfer of safety knowledge, the strengthening of the
nuclear regulatory authority, and the enhancement of nuclear safety research capability.

The programme to transfer safety knowledge includes primarily the analyses of feedback of op-
erating experience, accident prevention, materials studies, sever accident phenomena and severe ac-
cident management. The strengthening of the nuclear regulatory authority is also an essential element
of the long-term improvement of nuclear safety and the development of a healthy safety culture in our
Member countries.
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Mahir Barutçu
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı

Sayın misafirler, sayın izleyicilre, değerli bilim adamları, hanımefendiler, beyefendiler, sosyo-
ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan sınai gelişmenintemel ve vazgeçilmez grdi-
si olanl enerji, gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeler için de çok büyük bir önem taşımaktadır.
Net enerji ithalatçısı olan ve sanayileşme süreci içinde olan ülkemizde, bugüne kadar bu sektörde kar-
şılaşılan çeşitli sorunlar, Türkiye'nin gelişmesini zaman zaman negatif yönde etkilemiştir.

1960'larda başlayan planlı dönem süresince, enerji sektöründeki gelişme, kalkınlmanın gerektir-
diği enerjiyi gerekli miktar ve kalitede karşılamakta bazı dönemlerde yetersiz kalmıştır. Puanlarda ön-
görülen fiziki hedeflere ulaşılamamış, başta elektrik enerjisi olmak üzere genel olarak enerji sektörü
1970'li dönemde, ülke ekonomisinde darboğaz yaratan bir sektör durumuna gelmiştir.

Sektörü, gelişmede darboğaz yaratan bir sektör durumundan, ekonomiyi sürükleyici ve topye-
kün kalkınmayı hızlandırıcı bir yapıya getirmek için 1980'li yıllarda yoğun çalışmalar yapılmıştır.

Üretim tesislerine öncelik verilerek, elektrik kesintilerine son vermek için büyük bir çaba gösteri-
lenbu dönemde, üretim darboğazı aşılabilmiş; ancak, özellikle dağıtım yatırımlarının yetersizliği nede-
niyle dağıtım şebekesinde büyük sorunlar ortaya çıkmıştır.

Birincil enerji kaynaklarının araştırılıp bulunması, ortaya çıkarıldıktan sonra geliştirilmesi, ülke
talebini karşılayacak enerji üretim tesislelrinin işletmeye alınmaları çok uzun bir zaman almakta ve
büyük finansman kaynağına ihtiyaç göstermektedir. Gerek talebin zamanında ve herhangi bir darbo-
ğaza düşmeden karşılanmamı, gerekse bunun ülkeye maliyetinin en aza düşürülmesi için enerji konu-
sunda uzun dönemli planlama çalışmalarına büyük ihtiyaç bulunmaktadır.

Ülkemizin enerji ihtiyacının uygun şartlarla, yani ucuz, bol, kaliteli ve zamınnda karşılanması için
gereklii her tür tedbiri almak ve her imkanı değerlendirmekle görevli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı'nca, enerji planlaması alanındaki çalışmalar ilgili kuruluşlarımız ve Bakanlığın dışındaki ilgili ku-
ruluşların işbirliği halinde uzun zamandan beri sürdürülmektedir.

Herhangi bir planlama çalışmasının amacı, bugün bilinenlerin ve bigün yapılan değerlelndirme-
lerin ışığında uygun kararların alınarak, doğru hedeflerin ortaya konullmasıdır. Yapı olarak olduça di-
namik ve sürekli değişim gösteren bir sektör olması, enerji sektörünün planlama çalışmalarını güçleş-
tirmekte, zorlaştırmakta ve geciktirmektedir.

Şartlar değiştikçe planı etkileyen bütün faktörlerin revizyonu, sürekli yenilenmesini gerektirir bir
yapı arz etmektedir. Değişemn ülke ve dünya şarlarına göre, çok kısa sürede revize edilebilecek enerji
planların yapılması, Enerji Bakanlığının üzerinde önemle durduğu bir görev olmuştur.

Bakanlığımızca 5 yıllık kalkınma planları ve yıllık programlar esas alınarak, ilgili kuruluşlarla iş-
birliği halinde uzun dönemli enerji planlaması yapılmaktadır. Bilimsel modellerin kullanılması ilem yapı-
lan bu çalışmalar, değişen ülke ve dünya şartları dikkate alınarak sürekli revize edilegelmektedir.
Halen, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, böyle kapsamlı bir reviz-
yon çalışması da sürdürülmektedir.

Konuşmalarında Sayın Bakanımız da ifade ettiler, günümüzde yapılan planllama çalışmaları
şunu göstermeketedir ki, elektrik enerjisi talebindeki hızlı artış sürdüğünde, ki süreceği görülmektedir,
gerekli kararları, gerekli yatırım kararlarını süratle alalmadığımız taktirde, çok yakın bir gelecekte, hiç
arzu etmememize rağmen 1970'li yıllara benzer enerji sıkıntısıyla karşılaşabiliriz.
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Enerji planlama çalışmalarında, enerji talebinin karşılanmasında yerli kaynaklar, su kaynakları,
kömür kaynakları yanı sıra, ithal girdilere dayalı enerji kaynakları da dikkate alınmaktadır. Bu planla-
mada temel espiri güvenirliği sağlamak, kaynak çeşitliliğini sağlamak ve minumum maliyeti yerine geti-
rebilmektedir.

Nükleer santrallar konusuna gelilnce; bilindiği gibi nükleer santrallar özellikle 1973 petrol krizin-
den ve o petrol kriziyle fiyatların 4-5 katına çıkması ve petrol talebinin kısılmasıyla birlikte büyük bir
gelişme eğilimi içine girmiştir. Ve ifade etmek gerekir ki, altın çağını 1973 petrol krizinden sonra 15 yıl
içinde yaşamıştır.

Ancak, 1986 yılılnda Çernobil'deki üzücü kaza sonucunda, pek çok üllke olaya büyük bir kuşku
ile bakmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalarda, bu kazanın kullanılan teknolojiden kaynaklandığı be-
lirlenmiştir ve bu çevrede pek çok ülkede bu tereddütlü dönem sona ermiş, biraz ağır da olsa geçmiş
dönemin temposunda olmasa da nükleer programlar tekrar başlatıllmıştır.

Ancak, bu kazanın belki bir yararı da ollmuş, kaza ihtimallerini azaltmak için büyük aşamalar
kaydedilmiştir.

Günümüzde, daha önceki konuşmacılar da ifade etti, yeryüzünde bugün bildiğimiz adarıyla 424
civarında nükleer güç santralı bulunuyor. Toplam güçleri yaklaşık 330 bin MW Türkiye'nin neredeyse
20 katı bir güç. 2000 yılına kadar bunun 400 bin MW'a ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Çevre hassasiyetinin en yoğun olduğu, en üst düzeyde bulunduğu Avrupa ülkelerinde, mesela
bir Fransa'da nükleer güç oranı, toplam elektrik enerjisinde yüzde 77'yi aşmış durumda dır. Belçika'da
yüzde 60 dolayısındadır. Almanya'da yüzde 33 oranını görüyoruz, İsviçre'de yüzde 4O'ı aşmıştır,
Isveç'de yüzde 54 oranında nükleer güce dayalı bir yapı görmekteyiz. Yeryüzünün tümünü dikkate al-
dığımızda, yüzde 17 nükleer enerjiye bağımlılık görülmekte.

Sanayileşme çabası içerisinde olan Türkiye4nin çok hızlı artmakta olan, ki yüzde 10'a yaklaşık
bir tempoda artmaktadır; bu elektrik enerjisi talebinin 2000'li yıllarda yerli kaynaklarımızla karşılanması
fiziki olarak mümkün değildir. Yerli kömür ve su kaynaklarımız talebin ancak belirli bir bölümünü karşı-
layabillmektedir. Bu nedenle, talebin zamanında ve güvenli biçimde karşılanabilmesi için ithal kaynak-
lardan yararlanılması zarureti bulunmaktadır.

Bilindiği gibi fosil yakıtların karbondioksit emisyonunun neden olduğu sera etkisinin dünyamızın
ısınmasına katkısı öteki etkenlerin yanında büyük bir pay sahibidir ve yüzde 50'li bir paya sahiptir.

Bu nedenle, çeşitli uluslararası özleşmelerde karbondioksit emisyonunun azaltılması yönünde
çabalar sürdürülürken, uluslararası enerji kuruluşları, OECO'ye bağlı enerji ajansı gibi, Sayın Başkan
biraz evvel konuştular, karbondioksit emisyonunun azaltılması için üye ülkelere yeni santral yapımla-
rında nükleer tesisleri tavsiye etmektedir.

Nükleer santrallarda enciddi sorun olan nükleer atıklar ise, gelişen teknoloji ve uygun depolama
sistemleriyle, artık çevreye zarar vermeyecek duruma getirilebilmektir. Enerji talebinin karşılanmasın-
da alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ve geliştirilmesi fevkalade önemli olmakla birlikte, hidrolik
santrallar dışında, tüm yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgar gibi, güneş gibi ve benzeri pahalı
tesis masrafları ve henüz ticari anlamda gelişememiş olmaları nedeniyle, gelişmiş ülkeler dahil, 2010
yılına kadar toplam üretim içindeki payları yüzde 5'i geçmeyecektir.

Dolayısıyla, bu enerji kaynaklanın gelecek birkaç 10 yıl içerisinde üreteceği temiz enerjinin,
enerji talebinin karşılanmasına ve çevre korunmasına fazla bir katkısı malesef olamayacaktır.

Hidroelektrik santrallar ise halen dünya üretiminin yüzde 20'sını karşılamakta ve bu oran da
önümüzdeki yıllarda bir artış beklenmektedir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve hidrolik
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kaynakların, artan enerji ihtiyacının karşılanasında yakın gelecekte yeterli olmaması, nükleer enerji-
den yararlanılmasını bir gereklilik olarak karşımıza çıkarmaktadır. Ülkemizde, iyi bildiğiniz gibi nüklee-
er teknoloj alanında ilk çalışmalara 1956 yıllarında başlanımış ve Türkiye Atım Enerjisi Komisyonu ku-
rulmuştur.

1968-1969 yıllarında, Bakanlığımız ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi, yabancı bir mühendislik kon-
sorsiyumuna Türkiye'de nükleer santral kuruluşuyla ilgili fizibilite etütlerini yaptırmış ve kuruluş yeri ile
ilgili ön araştırmalar bu fizibilite sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak, bu çalışmalar 1970-1971 yıllarında
karşılaşılan ekonomik ve politik güçlükler dolayısıyla sonuçsuz kalmıştır.

Türkiye Elektrik Kurumu kurulduktan sonra, 1971 yılınlda nükleer santralla ilgilil çalışmalar Tür-
kiye Elektrik Kurumu'na devreldilmiştir. 1972-1974 yıllarında fizibilte etütleri ve kiuruluş yeriyle ilgili ça-
lışmalar revize edilmiştir. Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda, 1976 yılında Akkuyu yöresi ilk nük-
leer santralın kuruluş yeri olarak seçilmiştir.

Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu'ndan yer lisansı alılmış, ayrıntılı araştırmalar, ölyümler
yapılmış ve projelendinme esasları belirlelnmliştir.

RDaha sonra ikinci nükleer santralın, sanki birinciyle ilgili bütün işleri bitirmişiz gibi, kuruluş yeri
olarak seçilen Sinop yöresindeki ön araştırmalar 1980 yılında başlatılmış ve belirli Ibir düzeye getiril-
miştir. Ancak, Akkuyu ihalesinde daha sonra ortaya çıkan belirsizlik nedeniylel bu çalışmalar da male-
sef durdurulmuştur.

Bugün, Türkiye Elektrik Kurumu'nda, o geçmiş dönemde kurulan fevkalade, başarılı, fevkalade
deneyimli arkadaşları gerçekten ben de arıyorum. Bu arkadaşlarımız malesef çok büyük bir bölümü iti-
barıyla Türkiye Elektrik Kurumu'ndaki görevlerinden de ayrılmış durumdalar, inşallah, tekrar Türkiye
Elektrik Kurumu bu güce yine kavuşur.

Nükleer santrallin kurulası için Türkiye teknolojik açıdan belirli bir ölçüde, demin de ifade ettiğim
gibi, hazırlık yapmıştır ve bu yapılan çalışmalarda, nükleer santralların yapımıyla ilgli belirli bir insan
potansiyeli ve bilgi birikimi olmuştur. Nükleer santrallalrın türbin, jeneratör bölümlerinde inşaat işleri ve
montajı da yerli olarak yapılabilcek bir düzeye gelinmiştir.

2000'li yıllarda, ülkemiz elektrik talebinin karşılanmasında nükleer santrallara gidilmesinin zo-
runluluğu dikkate alınarak, ilk nükleer santralın kurulması için gereken çalışmalara vakit geçirmeden
başlanması talimatı, 1991 yılında Yüksek Planlama Kurulunda Sayın Başbakan tarafından verillmiştir.
Bu, ülkemizde teknoloji transferi ve nükleer üretim disiplini konularında belirli bir deneyimin ve kadrol-
rın oluşmasını hızlandıracağı gibi, uzun dönemde kumlası planlanan nükleer santrallar için de ilk
adımı inşallah oluşturacaktır.

Nükleer enerjinin, diğer alternatif kaynaklarla mukayese edildiğinde; iklim değişikliği, çevre temi-
zilği, eneji güvenliği, enerji çeşitlendirmesi açılarından uygun bir seçenek olması, bu tesislere verdiği-
miz önemi daha da artırmaktadır. Bu husus, nükleer santralların Türkiye'nin enerji politikası içindeki
yerini bir daha belirlemektedir.

Altını çizerek şunu söylemek istiyorum: Önemli olan, yüksek teknoloji ürünü ve yüksek güvenlik
standartlarına sahip nükleer santrallara sahip olabilmektedir.

Sağlanacak teknolojinin güvenilirliği ve bu teknolojinin ülkemize transfer edilebilirliği önem arz
etmektedir. Bu transferin başarısının bizim bu konudaki potansiyelimizle ilgili olduğu unutulmamalıdır.
Bugüne kadarki birikimimizi ve yeterli saydaki yetişmiş insan gücümüzü daha uyumlu bir çalışma orta-
mı yaratack orgnizasyonel bir yapı altında birleştirmek gereği varıdır.

Demin de ifade ettiğim gibi, gerçekten büyük bir çevre felaketine yol açan Çernobil Nükleer
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Santral kazasını çok iyi değerlendirmek gerekmektedir, bunun bilinci içindeyiz. Bu kazanın, bizim de
içtenlikle katıldığımız çevre duyarlılığına yaptığı olumlu katkı, aramızda değerli temsilcileri bulunan,
uluslararası nükleer enerji kuruluşlarının da önderliği altında, nükleer enerjinin elde edilmesinde gü-
venliğe çokdaha fazla önem verilmesine neden olan öğretici ve uyarıcı katkıları olduğunu burada bir
kere daha vurgulamak istiyorum.

Sözgelimi daha fazla uzatmadan, Nükleer Teknoloji Kurultayı'nın hayırlı, başarılı ve ülkemize
yararlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
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Nanik kemal Pak
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı

Herkese günaydın. Çok önemli bir konuda yapılan bir konferansta bir iki laf etmek benim için bir
şeref.

Bu konuda çok fazla bilgili olduğumu söyleyemem ama,eğitimim içinde nükleer kelimesi bir
yerde geçiyor, benim esas alanım sub-nükleer fizik, ama nükleer, sizin uğraştığınız nükleer fizik ile
benim uğraştığım sub-nükleer fizik arasında çok fazla ilişki olduğunu söyleyemem. Hem de ben bu
işin teknolojisine değil de teorisine bakanlardanım, onun için yine cehaletimin kusuruna bakmayın.
Beri burada biraz fizikçi şapkamla değil, idareci şapkamla bulunduğum varsayımıyla, hepinizden, söy-
leyeceğim şeyleri idari boyutu ağırlığı için özür diliyorum.

Ben TÜBİTAK, yani Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun yetkililerinden biri olarak,
belki birkaç kelime söyleyebilirim. TÜBiTAK'ın konuyla ilgili faaliyetleri hakkında Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye'deki bütün araştırmalara bir bakıma destek veren, araştırma des-
tekleyen bir kuruluş.

Bütün, genelde "bütün" derken belki de parantez açmak lazım, çoğu kez nükleer teknolojiyle il-
gili araştırmaları Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bırakıyoruz. Onun için, o araştırmalar bizde yürü-
müyor, ne "in-house" araştırmalar ne de destekler genellikle TÜBiTAK'ın ilgi alanına girmiyor.

Ama biz, nükleer teknolojiyle bir şekilde şöyle alakadar olduk: TÜBiTAK'ın önemli görevlerinden
bir tanesi, Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarını hazırlamak ve bu konuda yetkili merci olan Bilim
ve Teknoloji Yüksek Kurulu'na sekreterya hizmetleri vermek.

Bu doğrultudaki ilk çalışmamız bu yılın, yaşadığımız yılın Şubat ayında yapıldı ve Türkiye'nin
artık resmi bir devlet politikası dokümanı olarak, Türk Bilim Teknoloji Politikası (1993-2003) dokümanı
var. Belki bu dokümanda, bu politikada bu konferansla ilgili olarak söylemem gereken, Türkiye'nin
artık çağdaşlığa giden yolda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin birincil derecede önemli olduğu ön-
görüsüyle bu yoldaki öncelikli faaliyet alanlarını saptaması oldu belki; bu program içindeki, bu politika
içindeki en önemli sizlere bahsetmek istediğim unsur. Ve nükleer teknoloji de bu öncelikli alanlar ara-
sında yerini aldı dördüncü sırada. Tabii dördüncü sıra ya da üçüncü sıra ya da ikinci sıra; bu sıraların
çok önemi yok. Esasında bir bakıma pek çoğu ülkenin hangi alanda hem efor.enerji, çalışma yoğunlu-
ğunu toplayacağı, hem de kaynaklarını ayıracağını bir bakıma belirtiyor.

Birinci öncelikli alanı, Türk Bilim Teknoloji politikasında enformasyon teknolojileri, dünyanın çe-
şitli ülkelerinde olduğu gibi; 2 ve 3 numaralarda, ileri teknoloji malzemeleri ve bioteknoloji var, dördün-
cü sırada nükleer teknoloji geliyor. Burada şunu da açıkça vurgulamak lazım: Sayın Yalçın Sanalan
da o toplantıdaydı, Yüksek Kurul'un toplantımda; özellikle şu andaki Cumhurbaşkanımız, zamanın
Sayın Başbakanı, nükleer teknolojinin öncelikli alanlar arasında yer alması doğrultusunda kuvvetli tel-
kinde bulundular ve bu özel doküman eki de hazırlalnmakta. Umarım Sayın Sanalan'ın ekibiyle birlikte
bunu bir sonraki toptantıya hazırlayacağız.

Bu kadarlık idari konudan sonra, eğer beni bağışlarsanız, söyleyeceğim sözlerde çok fazla
amatörlük kokmazsa, ben bir miktar da toplantının gündemiyle alakadar sözler söylemek istiyorum.
Dediğim gibi bir amatör görüş olarak lütfen kabul edin.

Şimdi, biliyoruz ki, fisyonun 1939 Martında keşfinden sonra, özellikle 2.5 nötronun görünmesi, -
Bu garip rakamları tabii fizikçiler çok kullanıyorlar- ölçülmesi, zincirleme bir reaksiyon sonunda bir
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atom bombasına giden yolun açıldığını pek çok kişiye bunu göstermişti. Ama o sırada, kontrollü bir re-
aksiyonla, sonunda enerji üretilebilecek bir mekanizmaya varılıp varılmayacağı henüz belli değildi. Bu
biraz daha sonra geldi.

Bir kaç yıl sonra, bombanın ışığı 1939'da belli idi, talih mi diyeyim, talihsizlik mi diyeyim, ben o
bombayı geliştirenlerin pek çoğunun hocalık yaptığı bir üniversitede doktora yaptım.

Ve birkaç yıl sonra da kontrollü nükleer mekanizmada, bombadan nükleer enerji üretim meka-
nizmasına geçilebileceği gecikmiş nötronlardan çıktı ve bir fisyon mekanizmasından yüzde 0.6'lık
"delay" nötronların çıkmış olması, bu doğrultudaki en önemli göstergeydi, yani ölüm makinasından,
uygarlık makinasına geçilmişti diyebilirsiniz. Bunu büyük bir ihtimalle başka konuşmacılar da dile geti-
receklerdir. Belki de enerji uygarlıktır diyebilirsiniz.

Enerji kuşkusuz uygarlığın en önemli girdilerinden biri ama, enerji uygarlıktır demek, böyle bir
slogan olarak çok yanlış değil. Demek ki birkaç sene arayla bu 0.6'lık gecikmiş nötronlar artık ölüm
makinası değil de, belki de uygarlık makinasına doğru götürdü.

Şimdi, nükleer teknolojinin önemli bilimsel ve teknik prostpekler, ufuklar açtığı belli; ama bu,
esasında hala günümüzde bile çok çağdaş ileri teknoloji, yüksek teknoloji diyebileceğimiz bir noktaya
da gelmiş değil. Bu kontrollü mekanizmada bile kullanılan şekli, enerji üretim mekanizmasında, fosil
yakıtları yerine nükleer yakıtı koymak, yine de buhar üretim mekanizmasında kullanmak şeklinde gö-
rülüyor

Peki, daha sonra bunun da bir termodinamik olarak çok etkin bir mekanizma olmadığı da belli.
Milyonlarca elektron voltluk bir enerji çıkarıyorsunuz, ama siz yine hala fosil yakıtları yerine ikame ede-
rek nükleer enerjiyi kullanıyorsunuz. O halde alternatifler ne olmalı?

Alternatifleri herhalde buradaki değerli uzmanlar söylecekler. Daha termodinamik olarak etkin
yöntemlerle nükleer enerji girdisini enerji üretiminde, yani buhar üretim mekanizmasından daha deği-
şik mekanizmalarla kullanma şekli var mı, yok mu? Ben bilmiyorum, sanırım sizler bunun cevabını
daha iyi biliyorsunuz. Şu anda kompetitif olmadığı belli bu yeni geliştirilen teknolojilerin, herhalde pa-
zarlanabilir olması için daha kompetitif hale getirilmesi gerektiği de belli.

Çok enterasandır, bu işin enerji üretiminde pazarlanabilir, kullanılabilir, enerji üretimine giriş,
ben bir miktar tarihçe vereyim, yine dediğim gibi bunu amatörce olarak kabul edin lütfen; sözgelimi
Yankee Row'da 1966-1970'lerde, o sırada bu işin piyasaya çıktığını görüyoruz. KiloWatt-saat başına
enerjinin maliyeti 95 cent gibiymiş. Aslında Connecticut Yankee'de 1966'da Kilowatt-saat başına yine
55 cent'lik bir maliyet varmış. Tabii bunlar inanılır gibi değil; çünkü, o yıllarda, eğer 70'li yıllarda, bu he-
pimizin belkide gençliğini geçirdiği yıllarda, petrolün varilinin 2 dolar olduğunu hatırlarsanız, hatta hatta
bu petrolle çalışan konvansiyonel enerji üretim fabrikalarındaki kullanılan petrolün varili de o sırada
1.40 dolar, yani normal kullandığınız petrolün varili 2 dolar ama, 1.40 doları da o enerji üretim meka-
nizmalarında kullanılan ağır yakıt var. O halde böyle bir piyasada inanılmaz bir ucuzluk var, inanılmaz
bir umut ışığı var.

Belkide beklenen mucize, yani neredeyse bedava enerji eşiğine gelmiş gibi dünya. Hatta o za-
manlar Amerika Atom Enerjisi Komisyonu'nun Başkanlığını yapan Amiral Lois Strauss, arık elektrik öl-
çülemeyecek kadar ucuz olacak gibi, şu anda uçuş sayabileceğiniz birtakım ifadelerde de bulunmuş.
Bu 1970'li yılların umut patlaması diyeyim, nasıl isterseniz, nükleer teknolojiden gelen enerjideki umut
patlaması. Ama bakıyorsunuz; fakat, aşağı yukarı 1939'larda keşif yapılıyor, deyin ki 1940 kusurlu yıl-
larda kontrol edilebilir mekanizmayla b'jnun uygarlığın hizmetine döndüğünü görüyorsunuz.

1970'li yıllarda bu umutlar realize oluyor, gerçekten inanılmaz ucuzlukta enerji üretiminden kon-
vansiyonel teknoloji olsa bile, fosil ikamesi olarak bile olsa inanılmaz ucuzlukta bir enerji üretimi çıkı-
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yor karşınıza. Hatta, enerji artık ölçülemeyecek kadar ucuz sloganlarıyla birtakım insanlar umutlar
pompalıyor topluma ve 80'lerde bir şeyler oluyor. Bu da bir eleştiri değil esasında.

1980'Ierde olan şey, belki çevre bilincinin hak ettiğinden çok daha fazla patlaması mıydı acaba?
Bu bir soru, cevabını ben bilmiyorum. Ve ondan sonra, tabii çevrimin tersine döndüğünü görüyorsunuz
ve de o umut patlamasının bir noktada gerçekten müthiş bir anti yaklaşımla nükleer teknoloji düşman-
lığı ve belki de nükleer teknolojinin tekrar orjinal, 1939'da pompa için öngörüldüğü gibi ölüm mekaniz-
ması olarak görülmesine yol açıyor.

Şimdi, 1970'Ierden 1980'lere, yani 1980'lerdeki bu anti-havaya geliş için tabii neler oldu? Çevre
bilincinin artışı kuşkusuz yaşadığımız toplumun kutsallığı, dünyanın korunması için birincil derecede
önemli olduğu; önemli ama, acaba nükleer teknolojinin hak ettiğinden fazla bir darbe yediği de düşü-
nebilir mi?

Tabii buna bakarken, bu soruya nükleer teknolojiye şeytan gibi bakmadan önce birtakım sorula-
ra birtakım alt başlıklar altında doğru yanıtlar getirmek lazım. Ama burada enteresan, bir kişinin sözle-
rini burada siz de bir bakıma çevirerek söyleyeceğim; benim sözlerim değil: Nükleer teknoloji gerçek-
ten çevre için, toplum için bir tehlike oluşturabilir, hatta çok kuvvetli terminolojilerle şeytan veya işte
kötülük unsuru da demek mümkün ama... Bunlar hep teknik değil esasında; bakınız, bilimsel ve teknik
yaklaşımlar değil, bunlar etik yaklaşımlar, moral yaklaşımlar; ama, şu cümleyi birisi, benim eski mes-
lektaşlarımdan birisi söylemiş, şöyle diyor: "Nükleer teknoloji ahlaki yönden yanlış kabul edilebilir."

Yani moral, etik değerler açısından, nükleer teknolojinin yanlışlığı bir şekilde kabul edilebilir;
ama, dünyanın pek çok ülkesindeki gelişmeye muhtaç, gelişmeye ihtiyacı olan insanların da bu tekno-
lojinin nimetlerinden yararlanmasına engel olmak da aynı derecede etik değerlere bir darbe olarak yo-
rumlanabilir mi acaba sorusunu sormuşlar?

Onun için, 1970'den 85'e kadar olan dönemde ne olup bittiğini, med cezirin nasıl döndüğünü an-
lamak için bir bakıma bu soruya birkaç başlık altında yaklaşmak lazım. Bunlardan birisi, bilimsel görü-
nümü, olayın, bir tanesi teknolojik görünümünü ve onun ardından da kuşkusuz bilim ve teknoloji dedik-
ten sonra, ekonomik ve politik görümlerine de problemin, veçelerine bakmadan edememek lazım.

imdi, 1970'den sonra 85'e kadar bir şeyler değişti, hava döndü; ama bilimsel olarak nükleer tek-
noloji veya nükleer bilim ve teknoloji de bir bilim dalı; bütün bilim dalları gibi, bu bilim dalı da gelişiyor.
Acaba bütün sorunlara, bu karşı havaya rağmen, olaya bilimsel bir yaklaşımda bulunmak mümkün
mü?

Bakın, böyle bir analizi yapmışlar. Hiroşima'daki Radyasyon Etkileri Araştırma Vakfı'nın bir grup
bilim adamı, 1985'te 5.734 kaser vakası bulmuşlar. Bu 5.734 kanser vakasının 5.472 tanesi genel po-
pülasyon içinde kendi doğal evolüsyon süreci içinde bütün hastalıklarda olabildikleri gibi olabilecekler-
miş. Geri kalan 300 tanesi ekstra bir kaynağa, dolayısıyla, daha önce oradaki yoğun radyasyon alana
bağlanabilir iddiasıyla çıkmışlar ortaya.

Demek ki, buradan çıkan ders ne? Demek ki, kanser yüzdesinin, kanser gelişim hızının yüzde
5'i o ekstra radyasyon kaynağına bağlanabiliyor ve toplum ölüm yüzdesininin de, mortalité yüzdesinin
de yüzde 1'i kadarı gene bu ekstra kaynağa bağlanabiliyor.

Bu bir gözlem yani, bu gözlemi bir kenara atıp, doğru değerlendirmekte hep yarar var.

Yüzde 5 rakamı küçümsenebilir mi? Kuşkusuz hayır. Ama, yüzde 5 rakamlarını başka risk fak-
törü taşıyan diğer olgularla karşılaştırabilir miyiz? Biraz sonra izin verirseniz, zaman da izin verirse,
saygısızlık olarak yorumlamazsınız, belki Türkiye içinden birtakım örnekler vermek mümkün.

Şimdi, teknoloji de gelişiyor. Yani, 1970'lerdeki ile 1985'teki teknoloji çok farklı. Gene kendimi
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bilgilendirmek için sığındığım bir makaleden okuyayım isterseniz size.

1970'lerde yakıtlar için kullanılan zirkonyum yakıt çubuklarından yüzde 1'i sızdırıyormuş. Ama,
1985'lere gelindiği zaman, örneğin 1992'de General Electric'in bir verisi var; 433 bin yakıt çubuğundan
sadece 2 tanesi sızdırmış Am, 7O'lerdeki teknoloji olsaydı 4000 tanesi sızdıracaktı. Demek ki, bu da
olumlu bir gelişme, Yani, teknolojiye bakarken, teknolojideki gelişim sürecine, onun ölümcüllüğüne
yahut uygarlık sürecine bakarken birtakım gelişmeleri ve iyileştirmeleri göz ardı etmememiz kaygısıy-
la, öngörüsüyle bunları söylüyorum.

Bir de maliyetlere bakalım. Esasında ekonomik boyutu ne? Dedik ki, bilimsel, teknolojik, ekono-
mik ve politik.

Şimdi, ilk kuruluş yıllarında bu Yankee'lerden bahsettim. 1966-70 yıllarındaki Yankee'lerde, me-
sela Yanke Row'un fiyatı 180 Megawatt için 40 milyon dolar harcamışlar. Bu 1961 rakamları. Daha
sonraları Connecticut'taki Yankee için kimisine göre 120 milyon, kimisine göre 160 milyon; ortalama
alın, 150 milyon deyin, buradaki kurulu güç 550 Megawatt. Ama, her ikisinde örneğin, her 1 kilowatt
kurulu güç için 250 dolar yatırım harcamışlar. Bakın, bu nereden nereye gelmiş.

Şu anda, örneğin, maliyetler 250 kilowatt başına kurulu güç için 250 dolardan 2000 dolarlara
kadar çıkmış.

Bu arada, fosil yakıtlarındaki 70'lerden 90'lara kadar fiyat artışlarını göz önüne alsanız bile, nük-
leer teknolojideki kurulu güç başına 250 dolardan 2000 dolara çıkış gerçekten belki de bağışlanamaz
bir artış. O halde bir zamanlar umut kaynağı olan gerçekten ölçülemeyecek kadar ucuz, hatta bedava
enerji kaynağı olarak görülen nükleer teknolojinin, o müthiş fiyat avantajını kaybettiği belli; 250'den
2000 dolara. Demek ki 8 misli bir artış var. Eğer enflasyonu filan da çıkarırsanız belki onu 6 kata kadar
indirmek mümkün ama, 8 misli fiyat artışının bir şekilde çevre bilincinin aşırı yükselmesi sonucunda or-
taya çıkan korumacı önlemlerin bunun artık fizibil olmaktan çıkardığını da kabul etmekte yarar var diye
düşünüyorum.

Şimdi, bakın bir de politik boyutları var. Politik boyutu nedir yani, 70'den 90'lara ne oldu? Fiyat
artışı bir olgudur. Aşırı korumacı örneklerle maliyeti yükseltiyorsunuz kuşkusuz. Ama, bir şey daha ol-
duğu belli ki; toplumln inşaların yani bilim ve teknolojiyle uğraşan insanlar dışındaki insanların olayı,
olguyu billmediği, yani nükleer teknolojinin öyle kolay anlaşılır bir olgu olmadığı belli. Hatta doğrudan
nükleer teknolog değilseniz bile, ben de onlardan biriyim, eğer belli bir eğitimden geçmiyorsanız anla-
manız o kadar kolay değil, o, zincir reaksiyondan tutun da gerisine kadar olanı.

Ama, belki de daha önemlisi, halkın bilmeyişi bir gerçektir, bir gözlemdir; ama halkın bilgilendiril-
mesi de başka bir gerçektir. Acaba, bilim ve teknologlar bu doğrultuda bütün artı ve eksileriyle toplu-
mu, toplum için getirilen bir hizmet konusunda bilinçlendirme mümkün rriü? Nükleer teknoloji, hatta
nükleer fizik, hatta bütün isterseniz fisyona gidin giderek; halkın bu kadar yaşamsal bir teknolojide,
stratejik boyutundan ekonomik boyutuna kadar bu denli önemli olan bir olgudan yeterince bilgilendiril-
diğini, aydınlatıldığını söylemek mümkün mü?

Bu itirafı yapan bir Amerikalı bilim adamı Howard Wilson, Harward Üniversitesi profesörlerinden
büyük bir fizik profesörü.

Şimdi, bakın kendimizi projekte edelim; sevgili Kazak meslektaşlarımız, Amerikalı, İngiliz, Koreli
meslektaşlar; bu olguyu, bu denli birincil derecede önemli bir olguyu biz toplumu bilgilendirme doğrul-
tusunda, diğer başka bilgilendirmelere koşut olarak, sadece bu dğil kuşkusuz halkın bilmek istediği, ar-
tılarıyla, eksileriyle anlatabiliyor muyuz? Biz, kendi açımızdan, bir bilim teknoloji yöneticisi olarak anla-
tamadığımız kanısındayım. Anlatmamız gerektiği de kuşkusuz ortada.
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Burada önemli belki son bir noktaya; dediğim gibi, çok dağınık üslûbumun kusuruna bakmayın,
ben bu konuyu çok iyi bilmediğim için; belki çok önemli bir noktayı vurgulamak işitiyorum.

Şimdi, gelişmekte olan ülkeler için nükleer teknolojinin önemine geleyim.

Örneğin, iki tane örnek alacağım. Bu örneklerde başka alanlarda da karşılaştırmak mümkün.

Şimdi, 1955'li yıllarda gelişmekte olan ülkeler, hatta bazıları ona az gelişmiş ülkeler diyorlar,
ben gelişmekte olan ülkeler tabirini daha doğru buluyorum; iki tane prototip örnek var. Bir tanesi, bura-
da değerli meslektaşlarım olduğunu biliyorum o ülkeden, onlara bir artı jest olarak da değerlendirebilir-
siniz, Kore'yi alalım.

1955'lerde Kore, Türkiye ve Iran gibi glişmekte olan bir ülkeydi. Bugün artık belli ki Yeni Kaplan-
lardan ve gelişmiş bir ülke olarak sayılmasının da hiçbir sakıncası olduğunu sanmıyorum. O zaman
hem Kore, hem de Iran gelişmekte olan bir ülkeydi. Ama, Kore o sırada cesaretle bir nükleer program
başlattı ve nükleer programıyla beraber enerji üretim mekanizması zincirine reaktörleri koydu. Ve
onunla beraber hem enerji politikası, hem de diğer endüstrileri gelişti. Tabii, kuşkusuz şunu söylemek
istemiyorum: Nükleer teknoloji Kore'nin gösterdiği endüstriyel patlama mucizesinin arkasındaki birincil
unsur değil, politikaların doğru konduğunu göstermek istiyorum.

Nükleer programı başlattılar ve bütün başka gelişmeleriyle beraber enerji politikalarında da çok
ciddi artışlar sağlandı. Peki onlarla beraber aynı anda başka gelişmekte olan ülkeler de vardı; mesela
bir tanesi Iran, bir tanesi Türkiye idi. Hatta Iran o sırada hem Kore'den hem Türkiye'den daha gelişmiş
sayılabilecek bir düzeydeydi. Çünkü müthiş bir petrol girdileri vardır.

Peki ne oldu? Iran nükleer programı başlatmadı kuşkusuz ve Iran hala gelişmekte olan bir ülke
olmaya devam ediyor Kore'ye karşılık. Ama, burada çok önemli bir unsur var; bilim ve teknolojik eiitin
iyi korunması, iyi muhafaza edilmesi ve bunların doğru yerlerde kilit olarak görevlendirilmesi. Yani bir
programı başlatırken, özellikle nükleer tekoloji gibi teknolojik bir programı başlatırken muhafaza edil-
mesi, gözetilmesi gereken bir birimin elit kesim, bilim ve teknolojik elit olduğu belli.

Mesela, İran'ın belki de hala gelişmekte olan bir ülke statüsünü sürdürmesinin arkasında, o
meşhur yönetim değişikliğinden sonra bilim ve teknolojik, hatta kültürel elitini de kaybetmiş olması,
onun için şu anda hala da gelişmekte olan bir ülke statüsünü sürdürmeye, belki uzunca bir süre
devam edeceği belli.

Buradan ben kendimize ders çıkarmak istiyorum. Bilim ve teknoloji elitist faaliyetlerdir. Elitlere
düşen bir şey de tamamen kapanmak değil kuşkusuz; rağmen yapmak da değil, toplum için yapılan
hizmetlerin topluma çok doğru olarak anlatılması. Çünkü gerçekten, sözlerimi bitirirken şunu vurgulu-
yorum: Enerji uygarlıktır. Sayın Sanalan'dan çaldım dün akşamki sohbetimde. O da daha kuvvetli söy-
leyecek, enerji uygarlıktır. Enerji doğrultusundaki girdimizi, gelişkinliğimizi iyice artırmamız gerekiyor.
Ve bu doğrultuda nükleer teknoloji eğer, şeytan, kötülük unsuru olarak görülmekten vazgeçilipl, bütün
doğru önlemlerle, bu ülkenin hizmetine diğer bütün gelişmekte olan ülkelerin olduğu gibi sokulursa,
belki kankınmışlık hızımızı arttırmamız ve dolayısıylya, bir zamanlar değerli bir devlet büyüğümüzün
söylediği gibi, çağı yakalamak şansını yakalayabileceğimizi sanıyorum.
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Yalçın Sanalan
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

Bu, gördüğüm kadarıyla son derce başarılı, güzel, yararlı geçen kurultayımızın üçüncü gün ça-
lışmaları da, umarım aynı şekilde devam eder. Bu vesileyle, düzenleyenlere, katkısı ve emeği geçen
herkese, Kurumun adına teşekkür etmeyi burada yerine getirilmesi zevkli bir borç bilirim.

Ayrıca, ülkemizde belki de, bilmiyorum evveliyatı var mı yeni bir durum var; karşıt görüşlere bir
ölçüde de olsa yer verilmesi böyle kurultaylarda, kongrelerde olumlu bir yaklaşım. Bu nedenle de dü-
zenleyicileri ayrıca kutlarım.

Şimdi, açış konuşmasında ne konuşulur, pek bilmiyorum. Ayrıca, kurultayın ana konusuyla ilgili
iki gündür benden çok daha değerli bu konunun uzmanları tartışıyorlar. Ben biraz başka türlü yaklaş-
mak istedim izin verirseniz.

Şöyle: Hep enerjiden bahsediliyor. Enerjinin önemini teknikten ziyade başka türlü vurgulmak is-
tiyorum.

Enerji evrenin ve yaşamın temeli, kaynağı. Enerjisiz hiçbirimiz burada olmazdık.

Güneş enerjisi kullanmaktan filan bahsediliyor. Zaten, güneş enerjisi ve içinde oluştuğumuz, ya-
şadığımız, bu şekilde evrimimizi tamamladığımız radyasyon, nükleer radyasyon da dahil olmak üzere,
hep vardı, hep olacak. Canlıların, sizin, benim bugünkü durumlarımızı, biçimlerimizi güneş enerjisi ve
içinde bulunduğumuz radyasyon ortamına borçluyuz. Varlıklarımızı sürdürmemizi de, diğer etkenler
yanında yine öncelikle bu iki olguya borçlu tüm canlılar.

Yani, güneş enerjisi zaten kullanılıyor.

Bu tüm canlılar içinde, insan, çok önemli bir nedenle farklı. Diğer canlılardan insanın farkını bir-
çok kişiler farklı şekilde tanımlamışlar. Fakat, benim önemli gördüğüm, insanın ek enerji kullanmla ihti-
yacını hissetmiş olması, bunu yakalaması, alet kullanmak ve ek enerji; yani güneşin bize sağladığın-
dan fazlasını kullanmak gereği. Alet kullanmak ve arkasından da ek enerji ihtiyacı ve ateşi yakmayı
öğrenmeyi insanı diğer canlılardan çok fazla gelişmesinin başlangıcı oluyor. Çünkü, hiçbir şey bedava
değil. Enerjiyi de sadece güneşten geldiği kadar kullanırsanız, yaşam savaşı vermek için kulanırsanız
iç güdüler gelişir canlıların, ortalama uyum yetenekleri gelişir; o kadar. Ama, güneşten gelenin dışında
oluşturacağınız ek enerji kullanarak teknolojik savaş verirsiniz, vermek zorunda kalırsanız akıl gelişir,
düşünce gelişir. Zaten öyle olmuştur.

Bu nedenle, enerji çok önemli. Bence de uygarlığın başlangıcı olarak bu ek enerji gereğini
duyma ve uğraşıp ateşi yakabilmeyi anlıyorum, ben öyle düşünüyorum; bilmem yanılıyor muyum?

Neden hep ek enerji diyorum da enerji üretimi demiyorum? Aslında, belki biraz ukalalık olacak
ama, enerji üretilmez. Enerji orada hep var, o şekil değiştiriyor.

Enerjinin bir türünden başka bir türüne... Bu ek enerjiyi insanoğlu niçin kullandı? Yaşadığı orta-
ma genişletmek, yaşadığı evrende, ki dünyamız, ekvatordan kutuplara kadar her yeri insan için yaşa-
nır hale getirdi. Bu büyük bir olay. Bunun belki farkında değiliz; çünkü içinde yaşıyoruz, farkında deği-
liz. Doğayı yararlı yönde değiştirmekte kullandı; tarım devrimi, taşkınlar, sulamalar, binalar, köprüler;
bunun için enerjiye ihtiyacınız var, yaşamı kolaylaştırmak için var; örnekler vermeye gerek yok.

Daha önemlisi, kültür ve uygarlık yaratmak, değerler yaratmak için enerjiye ihtiyacınız var. İnsa-
nı evrende de yüceltmek için enerjiye ihtiyacınız var. Yalnızca bu dünyada değil, evrene de açılmamız
gerek.

24



Gelecek kuşaklara daha iyi bir çevre bırakmak için ihtayacımız var.

Geçmiş kuşakların ve bizlerin doğa üzerinde neden olduğumuz olumsuz etkileri de düzeltmek
için yine ek enerjiye ihtiyacımız var. Yani çevreyi kirlettik, kirletiyoruz; bunun da bir çözümü varsa, yine
teknolojik çözüm. Yoksa,"Bir 4 milyar yıl Idaha bekleyelim hiç dokunmadan, çevre eski haline gelsin",
herhalde diyemeyiz.

Kısaca, uygar insan olabilmek için enerjiye ihtiyaç var.

Bu enerjiyi her zaman uygarlık yaratanlar kullandılar çeşitli şekilde; kas kuvveti kullandılar, su
kuvveti kullandılar, günümüzün modern enerji çevrim teknolojisine gelmeden evvel de enerjinin yoğun-
laştığı yerde çarpıcı uygarlıklar oluşmuştur, unutmayın; onlar da köle kullandılar, esir kullandılar; bu da
enerji. Günümüzde kullandığımız ortalama enerjiyi insan gücüne çevirirsek, Türkiye gibi ülkelerde
adam başına 58 köle gerekiyor, Amerika'da bu rakam 250. Bugün kölelik olmayacağına göre, bir şekil-
de ek enerjimizi üreteceğiz.

Enerji yeterli mi o halde, bunları yapmak için? Ona benim bir şey söylememe gerek yok; zaten
tartışılıyor, daha da tartışılacak.

Nükleer enerji üç gündür tartışılıyor. Ben reklamını yapmayacağım; ama bunları söylemeden
edemeyeceğim. Sorunları var. sorunsuz hiçbir teknoloji yok.

Bu sorunları sosyal, işte yine birbirimize söylüyoruz, halkı bilinçlendirmedik, bilgilendirmemişiz,
karşıt görüşlü arkadaşlarımızla diyalogumuz belki olmamış çekingenlik var buna karşı; böyle birtakım
sosyal sorunlar var.

Siyasal sorunlar var; hem ulusal, hem uluslararası, uluslar üstü, bunları da biliyoruz.

Teknolojik sorunlar zaten, teknik elemanlarımız biliyor; bunlar var. Sorunsuz hiçbir şey yok,
fakat bunlar çözülmeyecek sorunlar değil.

Yine bunların bir kısmı orgnizasyonların gayreti, hükümetlerin gayreti, eğitim kuruluşlarının gay-
retiyle; fakat önemli bir kısmı da gene enerjiyle çözülecek sorunlar. Bu sorunlardan en önemlileri
bugün sanıyorum, bir miktar tartışılacak. Örneğin, programa baktım, geleceğin reaktörleri kendiliğin-
den güvenli reaktörler... Neden bunları tartışıyoruz? Güvenlik önemli.

Yine atık konusu var. Atıklar da önemli, nükleer teknoloji sorunlarının önemlilerinden biri, hatta
ağırlığı en fazla olanlardan biri. Bütün bu güvenlik, atık; sonuçta bu sorunlar çözüldüğü zaman çevre-
ye geliyor.

Bu sorunlar bugün de yeteri derecede çevreye de, insanlığı da zarar verilmeyecek şekilde çö-
zülmüş; fakat bunu daha güvenli, gelecekte de gelecekten de emin olacak şeklide çözülmesini bekli-
yoruz. Bunun için de yine tekrar ediyorum, enerji gerek örneğin, hep söyleniyor "Atıklar ne olacak?"
diye. Bir de bekliyoruz füzyon enerjisi, -O da nükleer enerji, asıl nükleer enerji o-o gerçekleştirildiği
zaman, zaten 15 milyon derecede proses ettiği zaman, ne atık kalır, ne radyoaktif madde kalır, madde
esasına, nötrona, protona, elektrona dönüşür.

Dolayısıyla, yeteri kadar enerjimiz olduğu zaman atık sorunu, birikmiş olanlarda gayet rahat çö-
zülecek, çözülmesi gerek. Bu sadece teknolojik bir sorun. Ve bir de önem verilmesi, gündemde öne
alınması gereken bir sorun; yoksa, çözülmeyecek bir sorun değil.

Şimdi, ülkemize gelince, daha önce yine söylendi, enerji açığı var. Olacak. Bunun yılı değişebi-
lir, filan yıl değil de, falan yıl olur; ama olacak. Çünkü, hep biliyoruz; daha önce de söylendi, tekrarında
da yarar var, nüfusumuz belli oranda artıyor, altına düşmek zor. Altına düşürmek için de yine uygarlı-
ğı, teknolojiyi kullanmak gerek, uygarlığın gereçlerini kullanmak gerek, her ne ise, zaman alıcı. Ayrıca
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gelişme hızımız da yüksek. Dolayısıyla, enerji ihtiyacı hem yatay, hem dikey olarak artıyor. Yani, öyle
lineer değil, katlanarak gidecek. Tahminlerin de dışında gelişmesi gerek bence. Doktor Uematsu'nun
paper"ında da vardı; zaten en zor mesele ileriye dönük enerji tahmininde bulunmak.

Yerli kaynakları yine uzmanlarımız söylüyor, yetersiz diyor, kimi sorunlu, kimi çevre uyumsuz,
işte yük talepleri, enerji talepleri, enerji talebi başka yerde kaynak başka yerde aktarma sorunu var.
Çözüm nedir enerji açığı için? Çözüm de ya ithal edeceksiniz, ithal ederken de elektrik olarak mı,
kömür olarak mı, petrol olarak mı, gaz olarak mı, bir şekilde ithal edeceksiniz veya yeni bir teknoloji
ithal edeceksiniz. Yani, buna karar verecek olan, hep söyleniyor, aslında siyasi otorite. Siyasi otorite
de tek başına değil, devletin kararlı olması gerek bunun. Yol gösterecek sizler, bizler, yetkili kuruluşlar.
Fakat işte yine biliyoruz, her zaman yetkililer etkili olmuyorlar. Yetkililer de bazen bilgili olmuyorlar.
Fakat, bu tür kurultaylar bu gibi sorunların halledilmesine yardımcı olacağı umudundayım.

Nükleer teknoloji eğer bu kararın sonunda ülkemize girerse, ben tabii mesleğin adamı olarak
çok memnun olurum. Ayrıca, bu teknolojinin enerji açığını kapatmak yanında, ülkeye çok başka, yine
çok yüksek düzeyde yararları olacağı kanısındayım. Öncelikle yüksek bir teknolojinin bu ülkeye girme-
si, yeni bilgi birikimi, yeni teknoloji birikimi yanında, endüstriye itici ek güç sağlayacağı, moda tabirle
"spin-off teknolojiler" filan deniyor, bunların yaratılacağını düşünmek gerek.

Bunlardan da önemlisi, eğer biz endüstri ülkesi olarak dış dünyaya açılacak, kalite kontrol ve
kalite temini disiplini edinmemiz gerek. Bu disiplini edinmenin en kısa yollardan biri de, nükleer tekno-
loji gibi yüksek teknolojileri edinmek.

Ayrıca, güvenlik anlayışı disiplini gibi birtakım disiplinleri edinmemiz lazım. Eğer farkındaysaniz,
ülkemiz son derece iyi gelişmekte filan ama, bu disiplinler ile cihazlanmış değiliz. Birçok sorunlarımız
buradan doğuyor.

Dün Sayın Pak'ın bahsettiği, eliti korumak.yani yüksek kalitede teknik elemanı, bilim adamını
yetişmesi, korunması ve istihdam edilmesi gibi sıkıntılarla da büyük ölçüde yardımcı olacak.

Ayrıca uluslararası platformlarda farklı yerimiz olacağına da herhalde itiraz olacağını sanmıyo-
rum.

Bunların dışında, nükleer teknolojiyi belirli bir tempoda yürüten ülkelerin hangileri olduğuna dik-
kat edersek, bakıyoruz ki, bunlar bilim ve teknolojide, ekonomide, gelişmede atılım yapan birtakım ül-
keler ki, bunların pek çoğu biz nükleer teknolojiye ilk girdiğimiz zamanlar başlamamışlardı bile.

Bilemiyorum, reklam yapamayacağım dedim; ama sonunda biraz fazla reklam yaptım galiba.

Sabrınız için teşekkür ederim, saygılar.

26



Sedat Yıldız
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürü

Değerli katılımcılar, değerli dinleyiciler; uluslararası Nükleer Enerji Kurultayının son günü. Lüt-
fettiler, bana da bir konuşma fırsatı verdiler. Ben çok vaktinizi almayacağım; çünkü, benden evvelki
konuşmacılar, Salı, Çarşamba, Perşembe, dünyadaki ve Türkiye'deki nükleer enerji politikası hakkın-
da ve enerji hakkında çok geniş bilgiler verdiler.

Gayet tabii, Türkiye'nin de elektrik enerjisi yönünden söylenecek çok şeyi var.

Ben iki konuşma hazırlamıştım, biri uzun 15 dakikaya sığacak, biri 5 dakikalık; 5 dakikalığı ter-
cih edeeğim. Birtakım istatistiki bilgilerle vaktinizi almak istemiyorum, hepiniz zaten Türkiye'nin kurulu
gücünü, ürettiği enerjiyi biliyorsunuz, santral sayısını biliyorsunuz. Bunlara girmek istemiyorum, konuş-
mamı anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum.

Salı gününden bu yana nükleer enerji ve nükleer politika hakkında geniş kapsamlı ve birbirin-
den değerli konuşma ve bildirileri izledik. Nükleer enerji konusunda bilgi dağarcığımızı takviye ettik ve
hep beraber bu konuda bilgilendik ve bir kere daha yaşadık ki, bilgi ve ilmin milliyeti yok, her ikisi de
uluslararası, her ikisi de ancak paylaşıldığı zaman değer kazanıyor.

Bu hafta üzerinde görüşmeler yaptığımız ve Türkiye'mizi gerçekten büyük ölçüde ilgilendiren
nükleer enerji konusu zamanlama yönünden de büyük isabet kaydetmiştir. Zira, 12 Ekim Salı günü,
Yüksek Planlama Kurulunda Sayın Başbakan, nükleer santral ihalesi işlemlerinin süratlendirilmesi ve
parasal sorunların ve zaman kaybedilmemesi yönünde talimat vermişlerdir.

Türkiye, nükleer enerji konusunda çok geç kalmıştır. Tabii, bunda gelişmekte olan ülkelerin tek-
nik, sosyal ve parasal sorunların önemi çok büyüktür.

Değerli katılımcılar, Türkiye ileriye dönük enerji projeksiyonlarında 2010 yılına kadar faaliyete
geçmek üzere her biri 1066 MW civarında iki adet nükleer santral yapımını planlamış ve gündeme ge-
tirmiş bulunmaktadır.

Şunu belirtmek istiyorum: Yalnız nükleer santral değil, birkaç rakam da vermek durumundayım;
bunun dışında yerli kömüre daylı, doğal gaza dayalı, ithal kömüre dayalı ve birçok sayıda da hidro
elektrik santralının yapımı gündemdedir. 2010 yılına kadar 24 adet yerli linyit kömürüne dayalı santral
programlanmıştır. Bunun toplam gücü 9800 MW dolayındadır. 27 tane doğal gaza dayalı termik sant-
ral planlanmıştır, her biri 450 MW gücündedir. 21 tane ithal kömüre dayalı santral programlanmıştır,
her biri 500 MW gücündedir. Biraz evvel ifade ettiğim iki adet nükleer santral ve 113 adet de irili ufklı,
toplam gücü 9800 MW olan hidro elektrik santralları programlanmıştır.

Türkiye'deki fosil yataklarıyla akarsulardan yararlanabilecek potansiyel, 2010 yılına kadar plan-
lanmış üretim kaynaklarının devreye girmesiyle tamamen kullanılmış olacaktır. Daha açık bir deyimle,
2010 yılından sonra yeni üretim kaynaklarına ihtiyaç duyulacak, bunun için de kaynak çeşitlendirilmesi
zorunlu olarak gündeme gelecektir.Her ne kadar dışa bağımlı doğal gaz ve kömürlü üretim kaynakları
gündemdeyse de, nükleer üretim kaynakları gözardı edilemeyecek bir önem arz etmektedir. Amaç, in-
sanımızın insanca, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamasına imkan sağlamaktır. Birtakım fanatik
grupların, abartılı ve süslü sloganlarıyla bir yere varmak söz konusu olamaz.

Zaten dünyada bence iki grup insan vardır. Biri, insan için, insalık için çalışmalar; yani çalışma-
larda aktif rol alanlar. İkincisi, çalışmaların içinde rol almayıp, devamlı tenkid eden, yetersiz bilgi ve de-
neyimlerle olayların dışında kalıp dünyayı yönetmeye kalkanlar.
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Zor bir dünya; hem enerjiyi kaliteli ve tam isteyeceksin, hem üretim kaynaklarını eleştirip, yapıl-
masını engelleyeceksin.

Bunları söylerken,"Her ne pahasına olursa olsun da enerji olsun" demek istemiyorum elbette.
Çevreye zarar verecek üretim kaynaklarının, teknolojilerinin seçilmesi de gayet tabii zorunlu.

Teknolojinin bu denli yol almış olduğu bir dünyada, bilgi dünyamızda, her şeyin insan için oldu-
ğu anlayışında olan bizlerin yolu elbette düz değil. Ama, bizler insan yararına olan her konuda yola de-
vamda kararlıyız.

Burada bir anımı gündeme getirmek istiyorum, çok önemli. Aynen nükleer enerjide olduğu gibi,
termik santrallerde de korkunç bir çevre oluştu ve termik santraller, özellikle Türkiye'deki, yurt dışında-
kileri bilemiyorum, çalıştırılamayacak hale getirildi ve bunlardan bir tanesi Orhaneli Termik Santralimiz,
uzun süre sudan sebeplerle devre dışı kaldı. 1993 Mart ayında, Yatağan'da kurulu (3x210) MW'lik
santralimizin başına bir olay geldi. Muğla'da bir radyasyon alarmı söz konusu oldu, kısa süreli. Termik
santralimizle ilgili olduğu iddia edilen geçici bir radyasyon ikazı için 40'a yakın gazeteci ve Enerji Ba-
kanlığının, Sayın Bakan dahil üst yetkililerin de katıldığı inceleme gezisinde karşılaştığımız tablo ger-
çekten ürkütücü idi.

Şartlanmış çevreciler ve konuyu yeniden yorumlamaya çalışan basın mensupları, gezi ve top-
lantılarda verdiğimiz teknik bilgilerle ret cephesini gerçekçi yorum için düşünmeye sevk etmiş ve gele-
cek için hiç de küçümsenmeyecek bir ivme kazanmıştık. Olay çok boyutluydu, özellikle -isim vermek
istemiyorum- bazı televizyonlar şartlanmış olarak gelmişti. Konuyu abartılı olarak ve Yatağan Santrali-
nin üzerine atarak, Yatağan Santralinin çalıştırılmamasını düşünüyorlardı. Seyahatimiz Yatağan, Yeni-
köy ve hepimizin çok yakından bildiği Kemerköy güzergahı üzerinde devam etti. Kemerköy çok daha
ayrı bir konu, burada girmek istemiyorum, ancak şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum, orada ga-
zeteci arkadaşlarımıza da aynen söylemiştim; bu işin bir hukuksal yönü var Kemerköy için, bir de poli-
tik yönü var. Hukuksal yönü itibariyle, Kemerköy kesinlikle kurucu konsorsiyumdan teslim alıncaya
kadar, gerekli tüm işlemler yapılacak, çalıştırılacak, teslim alındıktan sonra çalıştırılıp çalıştırlmaması-
na siyasi otorite karar verecek.

Bu konuda herhangi bir yoruma gerek olacağını zannetmiyorum. Ancak, Kemerköy'ün başka bir
yere nakledileceği, durdurulacağı vesaire gibi birtakım konular gündemde. Bu konu bizi aşıyor ve siya-
si otoriteyi bağlıyor. Ancak, bir teknik eleman olarak, Türkiye Elektrik Kurumu'nun bir mensubu olarak
sonuna kadar bu görevimizi yerine getireceğiz, bundan hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın.

Yukarıda değindim; santrallerin engellenmesi Türkiye'nin enerji açığı yönünden çok çok önemli.
Kemerköy (3x210 MW) gücünde ve 4 milyar 100 milyon kilowatt-saat enerji üretecek, 1994 yılında
hepsi devreye girecek, bu sene bir tanesi sene sonunda devreye girecek. Yerine yeni bir Kemerköy
ikamesi olmadığı taktirde, çok açıjş ifade ediyorum; 1997 yılında değil, 1994 sonlarından, hatta 1995
başlarından itibaren Ege yöresinde ve sahil şeridinde enerji sıkıntısı olacaktır. Buna karar vereceklerin
bu konuyu çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir.

Yatağan'daki görüşmelerimiz, Kemerköy'deki görüşmeler bittiği anda Yeniköy'e döndük heyetle,
çevreciler ve gazeteciler dahil. O günkü Sayın Bakanımız Yeniköy'ün bacalarını gösterdi, santralin ba-
calarını, "Bakın" dedi, "Ne güzel değil mi?" Gazetelerde ve televizyonlarda gördüğümüz, gözlediğimiz,
önde gelen çevrecilerden bir hanımefendi "Evet, ne kadar güzel" dedi. Onun üzerine Sayın Bakan,
"Ama çalışıyor bu, enerji üretiyor şu anda ve yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor"deyince, "Biz buna da
karşıyız" dediler.

Evet, fanatik olmak, özellikle insan yaşantısıyla ilgili konularda yanlış. Bir futbol takımı tutmuyo-
ruz, aklın galip gelmesi hazım, hissin değil. Bu santralleri çalıştıranların en az onlar kadar çevreci ol-
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duğunu, onlar kadar insan onurunu, insan sağlığını düşündüğünün bilinmesini istiyorum.

Dönüşümüz gayet iyi idi; çünkü, 40 gazeteciyle yapmış olduğumuz görüşmede büyük bir hücu-
ma uğradım, tek başıma müdafaa ettim konuyu. Ertesi sabah iki gazeteci beni kutladılar, "Biz birçok
konuyu bilmiyor muşuz, bunları öğrenmek fırsatını bulduk, konuşmalarımız ve yazılarımız bundan
sonra ona göre olacak" dediler.

Buradan şu noktaya gelmek istiyorum: Burada çok güzel bir toplantı oluştu, çok güzel bilgiler
elde edindik. Ama, özellikle nükleer enerji konusunda, gerçekten çevreyi süratle oluşturmazsak, bir ka-
muoyu yaratazsak, bizim Türkiye'de, özellikle gelişmekte olan ülkelerin en büyük sancısı, problemimiz
çok daha büyük olacaktır.

Sonuçta zafer, bilginin gerçeğin zaferi olmuştur.

Değerli katılımcılar, 1993'te dünyada 6 trilyon 900 milyar kilowatt-saat'lik bir enerji üretiminin
yüzde 23.6'sını nükleer enerji sağlıyor. 1994'de 8 trilyon 200 milyar kilowatt-saat'lik enerjinin yüzde
23'ünü nükleer enerji sağlıyor, 1995'te de 9 trilyon 800 milyar kilowatt-saat'lik enerjinin ancak 20.6'sını
nükleer enerji sağlıyor. 2010 yılında, yalnız Türkiye'de değil dünyada da fosil yatakların sonuna gelini-
yor; yani, yeni enerji kaynakların bulunması zorunlu, enerjinin çeşitlendirilmesi zorunlu. Bu soğuk füz-
yon mu olur, nükleer enerji mi olur? Gayet tabii ki, bilim adamlarına çok çok büyük görev düşmekte.

Dünyada bu işler olurken, maalesef Türkiye'de, bırakın bu tarihleri, 1995 yılını, 1994 yılını,
2000'li yılların başında ancak bir nükleer santral yapabilmenin hayal ve zorunluluğunu yaşıyoruz. Çok
geç kalmış durumdayız. Bu da, biraz evvel ifade ettiğim gibi, gelişmekte olan ülkelerin teknik, sosyal
ve parasal sorunlarından kaynaklanıyor.

Türkiye'de kurulu tesislerin eski ve yetersiz olmasından, çarpık kentleşmenin önlenememesin-
den, nüfus artış oranının büyük olmasından kaynaklanan enerji kesintileri gündemimizin en önemli ko-
nusunu oluşturmaktadır. Halen yüzde 31 dolayında enerji fazlamız olmasına rağmen, tesis yetersizliği
ve günlük ihtiyaçlara cevap verecek çözümler üzerinde durulmuş olması sorunların ertelenmesine
ancak imkan vermiştir.

Burada sizleri Türkiye'mizin sorunlarıyla yormak istemiyorum. Bu nedenle diyorum ki, yarının
aydınlık dünyasında Türkiye yerini almalı ve karanlıkta yolunu kaybetmemelidir. Çağımızda insanca
yaşamak istiyorsak, çağın gereklerini ilmin ışığında gecikmeden uygulamaya koymalıyız.

Toplantılarımızın arzu edilen sonuca ulaştığının inancı içerisinde tüm katılımcılara, değerli bilim
adamlarına, toplantıyı düzenleyenlere aydınlık günler dileğimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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KONVANSİYONEL VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
AÇISINDAN DÜNYA'NIN GELECEĞİ

Ahmed Yüksel özemre
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Eski Başkanı

ÖZET

Dünya petrol rezervinin 2050, doğal gazınkinin 2070 ve kömürünkünün de 2150 yılında tükenmiş olması
beklenmektedir. Bu durum, dikkatlerin nükleer enerji ile alternatif enerji kaynaklarının üzerinde odatlanmasına
sebep olmaktadır. Uzmanların ciddi inceleme ve değerlendirmeleri, ortaya çıkacak olan enerji açığını, kısa vade-
de, fisyona dayalı nükleer enerjiden elektrik üretiminin kapatmağa yetebileceğini göstermektedir. Orta vadede,
gene nükleer enerjiden yararlanmakla birlikte, bir alternatif enerji kaynağı olarak telakki edilen güneş enerjisinden
yararlanmanın da devreye girmesi mümkün görünmektedir. Hemen hemen tükenmez bir kaynağa sahip ve insan-
lığın uzun vadeli enerji ihtiyacına cevap verecek olan termo-nükleer enerjiden elektrik üretimi XXI. yüzyılın sonla-
rına doğru işlerlik kazanacaktır. Ayrıca insanlığın enerji israfından vazgeçmesi ve enerjiyi en yüksek verimle kulla-
nabilecek teknolojik yenilikleri de gerçekleştirmek için özel çaba sarfetmesi lazımdır.

ABSTRACT

It is expected that world's petroleum reserve will have exhausted in 2050, natural gas in 2070 and coal in
2150. This situation results in focusing of attention over nuclear energy and alternative energy resources. Serious
studies and assessments of experts show, that electrical generation from fission type of nuclear energy can be
sufficient to solve the energy deficiency in short-term. In medium-term, in addition to the utilization of nuclear
energy, it is possible to make use of solar energy which is considered to be an alternative energy source. Electri-
cal generation from therma-nuclear energy, which has an almost inexhaustible source of energy that will serve for
the long-term energy need of humanity, will be functional towards the end of 21st century. Moreover, humanity
should give up wasteful consumption of energy and should spend effort for the realization of technological innova-
tions which could enable the use of energy with maximum efficiency.

Konvansiyonel ve Alternatif Enerji Kaynakları

Konvansiyonel enerji kaynakları, yaygın bir biçimde yararlanılan:

1) Odun, kömür, petrol v edoğal gaz gibi fosil yakıtlardan,

2) Akarsulardan ve nihayet

3) Uranyum ve toryum gibi fisyonluk elementlerden oluşan nükleer yakıtlardan ibarettir.

Konvansiyonel enerji kaynaklarının ortak ve en önemli özelliği, şimdiye kadar geliştirilmiş ve uy-

gulamaya konulmuş olan teknolojiler sayesinde: 1) üretim düzeyi isteğe göre kontrol altına tutulabilen,

2) sürekli üretilebilen, ve 3) üretilmiş olan enerjinin depolanmasını gerektirmeyen bir enerji üretimini

mümkün kılmalıdır.

Alternatif enerji kaynakları olarak ise:

1) Güneş

2) Rüzgar

3) Deniz dalgaları ve gelgit olayı

4) Jeotermik potansiyel

5) Biyomas

6) Organik çöpler,

7) Kimyasal yolla enerji üretmesi sağlanan hidrojen ve

8) Nükleer füzyon yoluyla enerji üretmeleri sağlanan hidrojen izotopları
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zikredilebilir.

Yukarıda zikredilmiş olan alternatif enerji kaynakları arasında son dördü göz önne alınıdğında,
bunlar da üretilen enerjinin depolanmasını gerektirmeyen, üretim düzeyleri isteğe göre kontrol edilebi-
len, sürekli bir enerji üretimine müsaittirler. Fakat ilk dört alternatif enerji kaynağından hareketle sürek-
li, ve üretim düzeyi isteğe göre kontrol altında tutulabilen bir enerji üretimi mümkün değildir. Ayrıca,
mesela güneş enerjisinden hareketle elektrik üretiminde olduğu gibi, bir de büyük teknolojik güçlükler
arz eden ve hâlâ uygun ve verimli bir çözüm bekleyen devasa bir: "Üretilen elektriğin depolanması
problem? vardır.

Bugün Dünya'nın enerji talebi, daha çok, hem 1) endüstrinin sürekli faaliyetini, hem de 2) ula-
şım ve haberleşme sistemlerinin büyük bir bölümünün işlemesini sağlayan elektrik enerjisine yönelik-
tir. Bu bakımdan, konvansiyonel enerji kaynakları ile alternatif enerji kaynaklarının bir karşılaştırmasını
yaparken bu olgu daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Dünya'nın Enerji İhtiyacının Sağlanmasının Telem İlkeleri

Dünya'nın enerji ihtiyacı büyüktür; zira nüfus artmaktadır. 2020 yılında sanayileşmiş ülkelerin
nüfusu, yıllık ortalama %1 oranında bir artışla, 1,4 milyara kişiye ve gelişmekte olan Ikelerinki ise, yıllık
ortalama %2,5 oranında bir artışla, 6,4 milyar kişiye ulaşacaktır.

Sanayileşmiş ülkelerde kişi başına yıllık enerji tüketimi 6 kw-yıl, gelişmekte olan ülkelerde ise bu
yaklaşık 1 kw-yıl mertebesindedir. Gelişmekte olan ülkelerin nüfus artışı frenlenemeyecek olursa,
bunun sonucu olarak, devasa bir enerji talebi ortaya çıkacaktır. 1990 yılında Dünya'nın enerji talebinin
yaklaşık 50 Tw-yıl olmasına karşılık, bu talebin 2050 yılına doğru en az 50 Tw-yıl olacağı hesaplan-
mıştır. Buna karşılık Dünyanın petrol rezervleri 2050, doal gaz rezervleri 2070 ve kömür rezerv-
leri ise 2150 yılında muhtemelen tamamen tükenmiş olacaktır.

Bir ya da ortaklaşa olarak birden fazla alternatif enerji kaynağının tükenmiş olan bir konvansiyo-
nel enerji kaynağının yerini tutabilmesi için, bunun, en azından:

1) Çevreyi daha az kirletecek nitelikte olması, ve

2) Toplam kapasitesinin ise, tükenmiş olan kaynağın ardında bırakmış olduğu enerji açığından
daha az olmaması

gerekir. Gerçek alternatif enerji kaynaklarından ancak ve ancak bu şartların gerçekleşmesi halinde
bahsetmek mümkündür. Aksi halin gerçekleşmesi durumunda ise "alternatif" denilen bu söz konusu
enerji kaynakları, eski konvansiyonel enerji kaynaklarının asla bir alternatifi değil fakat yalnızca bun-
ların enerji talebini karşılama zaafına karşı palyatif ve kısmen telafi edici bir önlem olabileceklerdir.

Ayrıca bir yandan fosil yakıtların yanması sonucu olarak, diğer yandan da endüstri sayesinde
atmosfere çeşitli kirleticiler salınmakta ve çevre kirlenmektedir. Bunların arasında en önemlisi CO2

(karbondioksit) gazıdır. Bu gazın atmosferdeki birikimi sera etkisi aracılığıyla atmosferin ısınmasına
ve kutuplardaki buzların erimesine sebep olacaktır. Bunların ise hem iklim zerinde ve hem de denizle-
rin, karaların bir kısmını kaplamasıyla trajik sonuçları olabilecektir. Bugün adam başına yılda Fran-
sa'da 1,9 ton, Almanya'da ve ingiltere'de 3 ton, Doğu Avrupa'da 4 ton ve ABD'nde de 5 ton CO2 gazı
havaya salınmaktadır. Bu kirlilik, kabul etmek gerekir ki, daha çok sanayileşmişülkelerin günahı-
dır.

Bu itibarla sanayileşmiş ülkeler havaya CO2 salınmasını: 1) enerjiyi akıllıca kullanmak, 2) imala-
tın birim enerji başına verimini arttırmak, 3) kullanılmış enerjinin bir bölümünü yeniden kazanıp devre-
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ye sokmak (rekipere etmek), 4) yoğun bir ormanlaşma politikası uygulamak yollarıyla azaltmak; CO2Vİ
hava salacak yerde: 1) ayırmak, 2) en azından kontrol altında tutmak ve 3) kimyasını geliştirerek bun-
dan verimli bir şekilde yararlanmak, yani COs'yi yararlanılebilir ürünlere çevirmek; ve nihayet enerji
üretim işleminde CO2'yi elemek üzere de, yoğun biçimde: 1) nükleer enerjiden, 2) Güneş enerjisinden
ve 3) biyomas enerjisinden yararlanmak zorundadırlar.

Eğer: 1) gelecek kuşakların ihtiyacı olan enerji yeterince sağlanamazsa, ya da 2) yararla-
nılan enerji çevreye zararlı ise insanlığın geleceği mutlaka tehlikede olacaktır! Bu durum acil ka-
rarlar vermeği gerektirecek kadar dramatiktir:

1. Tükenmekte olan enerji kaynakları akıllıca kullanılmalı, enerji israfından kaçınılma-
lıdır.Bunu sağlayacak teknolojik yenilikler araştırılıp uygulamaya konulmalıdır.

2. Enerji tüketiminde verimliliği arttırıcı teknik ve hukuki önlemler yürürlüğe konulmalıdır.

3. Yeni enerji kaynakları devreye sokulmalıdır. Bu kaynakların yenilenebilir olmaıs, çev-
reyi kirletmemeleri, sürekli gelişme sağlamaları ilke olarak kabul edilmelidir.

4. Enerji kaynaklarının kullanılmasına ilişkin uluslararası ilkeler ve yaptırımlar, antlaş-

malar kabul edilmeli ve yürürlüğe konulamlıdır.

Mevcud enerji kaynaklarından daha uzun süre yararlanılmasını sağlayacak önlemler arasında
bu kaynakların çarçur edilmeden akıllıca kullanılması gelmektedir. Mesela otomobil motorlarında ger-
çekleştirilen geliştirmeler sayesinde bir litre benzinle gidilen uzaklık gitgide artmaktadır; ancak, buna
paralel olarak da, halkın gitgide artan daha lüks ve daha büyük otomobil satın alma hevesinin de tah-
rik edilmemesi gereklidir.

Keza bir ton çelik ûremek için kullanılan enerjinin petrol eşdeğeri ABD ve Kanada için 0,7 ton
iken bu değer AT ülkeleri için 0,61 tona ve Japonya için de 0,5 tona düşmektedir. Üretimde enerji ta-
sarrufu konusunda geliştirilip uygulanacak teknolojik yenilikler yanımda tüketim stratejileri ve özellikle
de elektriğin naklindeki enerji kaybını ortadan kaldırabilecek gibi görünen üstün iletkenler teknolojisi
üzerindeki araştırmalar hızlandırılmalıdır.

Teknolojik gelişmenini bugünkü durumunda, yukarıda alternatif enerji kaynakları olarak sıralan-
mış olan kaynakları asla birbirlerini dışarlayan alternatifler olarak değil fakat kısa, orta ve uzun vade-
lerde birbirlerini tamamlayıcı opsiyonlar olarak görmek daha gerçekçi bir tutum olacaktır.

Alternatif Enerji Kaynaklarına Bir Örnek Olarak Güneş Enerjisi

Güneş, jeotermik, hidroelektrik, rüzgar, gelgit, biyomas ve okyanus dalgaları gibi yenilenebilir
enerji kaynakları, bunların kullanılabilir güçleriyle sınırlı bulunmaktadır. Buna karşılık fosil yakıtlara
ve yenilenemeyen nükleer yakıtlara dayanan enerji kaynakları ise sağlayabilecekleri toplam enerji-
nin miktarıyla sınırlıdırlar. Yenilenebilir enerji kaynakları ve bu arada Dünya'ya erişen Güneş enerjisi,
ilk bakışta, devasa gibi görünmektedir. Çevrei geçinen ve nükleer enerjiye karşıt olanları yanıltan da
budur; çünkü bu türden enerji kaynaklarının gerçekten de yararlanılabilir bölümleri aşağıda açıklana-
cağı gibi maalesef olağanüstü kısıtlıdır.

İlk önce ilgi çekici bir alternatif enerji kaynağı olarak Güneş'i ele alalım. Güneşin Dünyaya aktar-
dığı enerji 178 000 Tw-yıl'dır. Ancak bu muazzam gücün 62 000 Tvv-yıl'lık bölümü Dünya yüzeyinden
geriye yansımakta, 40 000 Tvv-yıl'lık bölümü suların buharlaşmasına sebep olmakta ve 76 000 Tw-
yıl'lık bölümü ise ısınan Dünya'nın yayınladığı ısı enerjisi olarak uzaya dağılmaktadır.

Güneş enerjisinden yararlanarak binaların ısıtılması ve sıcak su elde edilmesi bugün ekvator
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kuşağı ile ılıman kuşaklarda ucuz ve revaçta olan bir imkan haline gelmiştir. Ama Güneş enerjisinden
hareketle elektrik üretiminin ekonomik bakımdan cazip olması için teknolojik birtakım zorlukların halli,
ve özellikle de üretilen elektriğin kapalı havalarda ve geceleyin de kullanılabilmesi için depolan-
ması probleminin tatminkar bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Güneş enerjisinden hareketle elektrik üretimi, bu enerjiyi: ya 1) fotovoltaik paneller aracılğıyla
doğrudan elektriğe dönüştürmekle, ya da 2) önce buhar üretimine uygulayıp elde edilen buharın elekt-
rojeneratörleri tahrik etmişle elde edilmektedir. Endüstriyel boyutlarda Güneş enerjisi santrallerinin bu-
günkü teknolojik şartlar altında tesisi: 1) fotovaltaik dönüşüm için devasa paneller, 2) termik dönüşüm
için de .Güneş'in gökyüzündeki her gün değişen zahiri hareketini izleyerek yüksek basınçlı buhar elde
etmek zere enerjisini belirli yerlerde yoğunlaştıracak a) devasa parabolik aynalar ile bunların hareke-
tini kontrol altında tuacak b) hassas fakat çok güçlü mekanik sistemler gerektirmektedir.

Güneş enerjisi santrallerinin, konvansiyonel enerji üretim santrallerine oranla:

1) ilk yatırımların çok yüksek oluşu (kurulu kw başına nükleer santraller için bu yatırı-
mın 2.000-2.500 $ olmasına karşılık, fotovoltaik dönüşmlü santraller için 16.000-
20.000 $; termik dönüşümlü santraller için ise 3.000 $)

2) Üretim düzeyinin arzuya ve talebe göre ayarlanabilir olması,

3) Üretimin sürekli olmaması (üretim Dünyanın belirli bölgelerinde ve gündüzün belirti
saatlerinde mümkündür), ve

4) Üretilen elektriğin üretim saatleri dışında kullanılabilmesi için elektriğin depo-
lanmasını gerektirmesi,

5) Bu boyuttaki bir depolama için gerekli olan teknolojinin henüz güvenilir ve ve-
rimli bir düzeye eriştirilememiş olması,

6) Nükleer santrallerde üretilen elektriğin kilovatsaatinin: 0,0035 ile 0,004 $ (3,5 ile 4
milis) olmasına karşılık, üretilen elektriğin 0,07 ile 0,1 $ (70 ile 100 milis) olan kwh
(kilovatsaat) başına maliyetinin çok yüksek olması.

dolayısıyla, yakın bir gelecekte konvansiyonel enerji kaynaklarından birinin ya da hepsinin yerine ikaa-
me edilebilmesi maalesef mümkün değildir.

Ayrıca yeryüzünde Güneş enerjisinden bu şartlar altında yararlanma imkanları da sonsuz değil-
dir. İfrat derecede ütopik ve iyimsel bir hayal gerçekleşse de, yeryüzünde en çok Güneş alan yerler
olan çöllerin %10'u kadar muazzam bir alan Güneş kollektörleriyle kaplansa dahi bu önlemlerle top-
lanabilecek olan toplam termik enerjinin ancak 100 Tw-yıl olabileceği hesaplanmıştır. Bu termik
enerji termik dönüşüm yoluyla ancak %30-40 gibi belirli bir verimle elektrik enerjisine dönüştürülebilir.
Aynı termik enerji fotovoltaik dönüşümle elektrik enerjisine dönüştürülecek olursa bunun verimi de, bu-
ünkü teknolojik imkanlar çerçevesi içinde, ancak %10 civarında olacaktır. Ayrıca bu çöllerdeki Gneş
santrallerinde üretilen elektriğin büyük şehirlere ve asanyi merkezlerine nakli de, bugnkü şartlar içinde
%10 oranında enerji kaybına sebap olabilecektir. Elektrik naklindeki kayıpları ortadan kaldırmak için
de o tarihe kadar üstüniletkenler teknolojisinin endüstriyel ölçekte uygulanması teknolojisinin eksiksiz
bir şekilde geliştirilmiş olması gereklidir.

2030 yılında, yani Dünya'da petrol kaynaklarının tükeneceği öngörülen tarihten 20 yıl önce
Güneş enerjisinden elektrik üreten santrallerin kurulu gücünün, en gerçekçi değerlendirmeyle bile, 3
Tw düzeyini aşamıyacağı ve insanlığın da ancak çok uzak bir gelecekte, fotovoltaik dönüşümün veri-
mini %100'e yaklaştırabilecek (?!) olan büyük teknobjik aşamaları gerçekleştirmesi mümkün olunca,
toplam en çok 100 Tw lık bir kurulu güce sahip olabilecceği hesaplanmıştır. (Haefele, 1979). Oysa
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Dünya'nın şimdi 15 Tw-yıl olan enerji talebinin petrol kaynaklarının tükenmiş olacağı 2050 yılında 50
Tw-ytt mertebesinde olacağı kestirilmektedir. Bu enerji açığının, bu durum çerçevesi içinde, yalnt-
ca Güneş enerjisiyle kapatılamıyacağı aşikardır.

Diğer Alternatif Ener Kaynakları

Yeşillerin ve aşırı çevrecilerin, meselenin: 17 literatürüne hakim olmamalarından; 2) bütün tek-
nik ayrıntılarına, ve 3) geleceğe yönelik yapılmış olan inceleme ve değerlendirmelere nüfuz edememe-
lerinden, bazen de 4) değiştirilmesi mümkün olmayan önyargılarından kaynaklanan "elektrik üretimin-
de Güneş enerjisinin sonsuz bir imkan bahşettiği" yanılgısı maalesef hidrolik enerji ve rüzgar enerjisi
potansiyellerinin değerlendirilmesinde tekrarlanmaktadır.

Bir ülke, akarsularının hidrolik potansiyelinin en çok %70'ini teknik yönden değerlendirebilmek-
tedir. Bunun tek istisnası, yükseklerden dökülen akarsuların özelliği dolayısıyla, bu potansiyelin
%80'inden yararlanmak imkanı bulunan Norvez'dir. Türkiye'nin ise "ekonomik yönden yararlanılabilir
hidrolik potansiyeli", akarsularının rejimlerinin düzensizliği dolayısıyla, tüm hidrolim potansiyelinin
%49,65'idir. Halen Türkiye bunun da yalnızca %20'sinden yararlanmaktadır ki bu da 7000 Mw civarın-
da bir kurulu güc demektedir. Ülkemiz ekonomik yönden yararlanılabilir hidrolik potansiyelinin tümün-
den yararlınıldığı zaman bu, yaklaşık 28 000 Mw'lik ek bir kurulu gücün devreye girmesi demek ola-
caktır ki bunun, Türkiye'nin her yıl %8 ila % 12 arasında artmakta olan enerji talebini (20 ila 50 yıllık
gibi) kısa vadede dahi karşılamağı yetmeyeceği aşikardır (DEK-TMK, 1991).

Bütün dünyanın hidrolik potansiyeli ise, yeşillerin ve çevrecilerin sübjektif olarak iddia ettikleri
gibi, asla insanlığı kurtaracak büyüklükte değildir. Aşağıda ayrıntısıyla takdim edeceğim gibi 2030 yı-
lında bu potansiyelden üretilebilecek elektriğin toplam kurulu gücünün ancak 1,5 Tw ve çok uzak bir
gelecekte de en çok 2,9 Tw düzeyinde olabileceği hesaplanmıştır.

Rüzgar santralleri de ancak Dünya'nın belirli yörelerinde verimli olabilmektedir. 2030 yılında
bütün Dünya'daki rüzgar santrallerinin toplam kurulu gücünün yalnızca 1 Tw olabileceği ve çok uzak
bir gelecekte de en son 3 Tw düzeyine erişebileceği hesaplanmıştır.

Aşağıdaki cetvel yenilenebilir enerji kaynaklarının Rotty (1979), VVeingart (1979), Hubbert
(1975), Haefele (1979), tarafından verilmiş olan verilere dayanarak kullanılabilir güç düzeyleri hakkın-
da yapılmış olan takribi değerlendirmeleri Tw cinsinden özetlenmektedir:

Uzak bir gelecekteki nihai durum

100 (?)

10

3

1

2,9

0,4

0,1

117,4

Gelgit olayının potansiyelinden yararlanmak üzere Fransa'da ve Rusya'da birer gelgit santrali
kurulmuşsa da yıllar boyu süren işletme ve gözlemler sonucu: 1) yüksek kuruluş maliyeti, 2) ağır
bakım masrafları, 3) santralin deniz suyundaki tuzun etkisiyle hızlı aşınması, 4) türbinlere giren deniz
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ürünleri ve sairenin yok edilmesi zorluğu yüzünden bunun kârlı olmadığı anlaşılmış ve bu uygulama-
dan vaz geçilmiş bulunmaktadır.

Yukarıdaki cetvelde bütün bu yenilebilir enerji kaynaklarının katkılarının toplamı dahi alınsa,
bunların: 1) 2030 yılında ve daha sonra da ekonomiye ve insanların refahına hiç kışkısız hayati ama
gene de tamamlayıcı olmayan yerel katkıları olabileceği, fakat 2) 2050 yılında insanlığın ihtiyacı ola-
cak olan 50 Tw-yıl düzeyindeki enerji talebini karşılamalarının yani konvansiyonel enerji kaynakların-
dan birinin dahi, onun eksikliğini aratmayacak şekilde, yerine geçebilmesinin imkansız olduğu anla-
şılmaktadır.

Nükleer Kökenli Elektrik Üretimi

Bugün fisyona dayalı nükleer enerji, teknolojisine iyice hakim olunan ve kaynakları bakımından
da insanlığın ihtiyacı olan enerjiyi çok uzun yılla boyunca sağlayabilecek bir imkandır. Nitelik ılık nöt-
ronlarla işleyen nükleer reaktörler söz konusu oludğunda Dünya uranyum rezervinin 75 yıl, hızlı nöt-
ronlarla işleyen nükleer reaktörler söz konusu oludğunda da bu rezervin 1800 yıl süreyle yeteceği he-
saplanmıştır (W.M. Lomer, 1989).

Toryumlu nükleer reaktörlerin teknolojisi henüz ne tatminkar bir biçimde geliştirilmiştir ve ne de
uranyumlu nükleer reaktörler kadar yaygındır. Bununla birlikte Dünya'daki büyük toryum rezervleri göz
önüne alındığında, toryumlu reaktörlerin de Dünya'nın enerji talebini en azından birkaç yüzyıl boyunca
karşılayabilecek bir potansiyele sahip bulundukları hesaplanmaktadır.

Bu durumda insanlığın elektrik enerjisi açığını uzun vadede karşılayacak cidi adaylardan birin-n
fisyon enerjisine dayanan nükleer enerji olduğu anlaşılmaktadır.

40 yılı aşkın bir süredir yararlanılan nükleer fisyona dayalı elektrik üretimi teknolojisi bugün
Dünya'da 29 ülkede uygulanmakta olup 3 ülke de en kısa zamanda bu uygulamaya geçmeyi planla-
maktadır. Bunlardan Küba'da 2, İran'da 2, Romanya'da 5 nükleer santral halen inşa halindedir. Bugün
bütün Dünya'da elektrik üretimi yapan ve toplam 330 651 Mw kurulu güce sahip 424 nükleer reaktör
bulunmaktadır. Toplam kurulu gücü 59 720 Mw'a erişen 72 nükleer reaktör de aynı amaç için inşaat
halindedir (IAEA Buletin, Vol. 35, No. 2, 1993). /

Ülkeler arasında elektrik üretimini reaktörlerden sağlamakta başı çeken Fransa'dır. Fransa'nın
elektrik üretiminin %72.9'u nükleer kökenlidir. Onu %60'lık bir oranla Litvanya ve %59.9'luk bir oranla
Belçika izlemektedir. Güney Kore ve İsveç için bu oran %43.2 ve Amerika Birleşik Devletleri için de
%22.3'dür. Halen ABD'nde 109 nükleer reaktör faaliet halinde olup 3 adet de yeni reaktör inşa edil-
mektedir. Parçalanmadan önce SSCB'nde de faaliyet halinde 46 ve yapımı süren 26 nükleer bulun-
maktaydı. Bu paragrafta verilmiş olan rakamlara: 1) yalnızca plütonyum ya da başka izotopların üreti-
mi için inşa edilmiş özel maksatlı nükleer reaktörlerin, 2) araştırma reaktörlerinin, ve 3) şileplerin ve
askeri gemilerin tahrikinde kullanılan nükleer reaktörlerin hiçbiri dahil değildir.

Nükleer reaktörlerin bir ülkenin ekonomisen maksimal yarar sağlayabilmesi için bir takım ilkeler
vardır ki mesela Fransa, Kanada ve Japonya gibi bazı ülkeler bunun çok erkenden fark etmişler ve
gerek hukuki gerekse sosyal önlemleri buna göre zamanında almışlardır. Bu hususta mesela ABD,
İtalya, Avusturya'nın bu hususta yaya kalmış olduğu; İsveç ile İsviçre'nin de yapmış oldukarı hataları
çok geçmeden fark ederek gayet usturuplu bir biçimde dirayet ve selabetle bunların telafisi yoluna git-
tikleri gözlenmektedir.

Fransa, Kanada ve Japonya kullandıkları nükleer reaktörlerin olabildiğince standardizasyonuna
gitmişlerdir. Bunun sonucu olarak Fransa'da yaklaşık 1200 Mw kurulu güce sahip bir nükleer reaktör
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48 ila 52 ayda devreye girebilmektedir. Japonya'da bu iş için 54 ila 58 ay, Kanada'da ise yaklaşık 60
ay yetmektedir. Ayrıca bu ülkeler nükleer enerjiye dayalı elektrik retimi problemsiz ve rutin bir şekilde
gelişmektedir.

Avusturya hükümeti nükleer kökenli elektrik üreterek ülkesini petrol bağımlılığından bir nebze
olsun kurtarmak kararı almış ve 740 Mw (elektrik) kurulu gücüne sahip ilk nükleer santral de 1980'li
yılların ortasına doğru ikmal edilmişti. Ancak o sırada bir hükümet değişikliği olmuş ve yeni başbakan,
reaktörün hizmete girmesinden önce Avusturya'nın nükleer kökenli elektrik üretim üretmemesi konu-
sunu referandumla halka arz etek istemişti. Referandum sonunda %50.4'lük bir ekseriyet Avustur-
ya'nın nükleer kökenli elektrik üretimini tasvib etmeyince de Avusturya nükleer santrala yatırmış oldu-
ğu birbuçuk milyar doların ziyanını sineye çekmek zorunda kalmış ve nükleer enerjiden yararanmayı
askıya almıştı.

Bugün Avusturya elektrik açığının büyük bir bölümünü, nükleer elektriği tasvib etmediğini refe-
randumla ifade etmiş olmasına rağmen, kaderin bir cilvesi olarak İsviçre'deki Macaristan'daki ve Al-
manya'daki nükleer reaktörlerin üretmekte oldukları elektriği ithal etmek suretiyle telafi etmektedir.

Dünya Petrol ve Kömür Kartellerinin, kendi petrol ve kömür satışlarının miktarlarını düşüreceği
endişesiyle, ülkelerin nükleer kökenli elektrik üretmemelerini temin için çok geniş çaplı bir faaliyet için-
de oldukları ve bunun için pekçok paravan firma, vakıf, gazete ve parti aracılığıyla nükleer enerjiyi bir
umacı gibi gösterip kamuoyunda nükleer enerjiye karşı bir şartlı refleks uyandırmak için büyük para-
lar sarfettikleri, büyük dezinformasyon (yani haber saptırma, gerçek olmayan kasıtlı haber uydurma)
şebekeleri kurdukarı ve maddi menfaat sağladıkalrı kütle iletişim araçlarından azami düzeyde yarar-
landıkalrı bugün artık iyice su yüzüne çıkmış bulunmaktadır (Y.Lecerf & E. Parker, 1987).

Bir örnek olmak üzere Türkiye'nin tesis edeceği 1000 Mw (elektrik) gücündeki bir nükleer sant-
ral yılda 1.600.000 ton petrol tasarrufuna eşdeğer olacaktır. Eğer Türkiye'nin bu türlü 10 nükleer reak-
törü olsa bu, yılda 16.000.000 ton petrol tasarrufu demektir ki ülke petrole bağımlığının %80'inden kur-
tulmuş olacaktır.

Eğer Türkiye'nin misalini kalkınmakta olan 9 ülke daha izlese, bir nükleer reaktörün ortalama
ömrünün yaklaşık 30 yıl olması olgusu karşısında, kabaca denilebilir ki, Dünya Petrol Kartelleri ve
OPEC 30 yılda toplam olarak 4 800 000 000 ton daha az petrol satmış olacaklardır. Bunun için hangi
ülke olursa olsun, bu ülkenin nükleer enerjinin sulhçu amaçlara yönelik nimetlerinden faydalanmasını
önlemek bazı çevrelere uygun gelmektedir.

İsveç ve İsviçre'de, bu kabil yoğun propagandalar sonucu, mevcud nükleer reaktörlerine 2010
yılına kadar yenilerini eklememe kararı almış olmalarına rağmen kısa zamanda enerji talebinin artma-
sı karışısında meseleyi, mevcud nükleer santrallerinin güçlerini yükselterek, dolaylı olarak çözmekte-
dirler.

İnsanlığın Son Ciddi Ümidi : Termonükleer Enerji

Termonükleer enerji diye hidrojenin izotopları gibi hafif atom çekirdeklerinin birbirlerine kaynaş-
ması (füzyon'u) ile helyum atomu oluşturmaları sonucu ortaya çıkan enerji türüne denilmektedir.
Hammaddesinin hidrojen izotopları olması termonükleer enerjiyi insanlığın uzun vadede bütün enerji
taleplerine cevap verebilecek tükenmek bir enerji kaynağı kılmaktadır.

1983 yılında AT ülkeleri ile İsviçre ve İsveç'in ortaklaşa başlatmış oldukları, ve bir termonükleer
reaktörün gerçekleşebilmesi için gerekli bütün parametrelerin ayrı ayrı elde edilip olgunlaştırılması
amacına yönelik olan, JET (Joint European Torus: Avrupa Ortak Simidi) projesi 1991 yılında başarıyla
tamamlanmış, sözkonusu parametreler üzerinde teorik ve deneysel hakimiyet sağlanmış ve 200 mil-
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yon dereceye kadar ısıtılmış bir döteryum-trityum plazmasında 2 saniye süreli pulslarda 2 Mw'lik bir
füzyon enerjisinin açığa çıktığı tesbit edilmiştir. Daha düşük bir güçte çalıştırdığı zaman enerji pulsu-
nun bir dakikayı aşan bir kararlılğa sahip olduğu gözlenmiştir (JET, 11 November 1991).

Termonükleer enerjiye hakim olmak yolunda ikinci merhale ise ilk deneysel termonükleer reak-
törün inşa edilmesine ilişkin uluslararası bir ortaklığın şartlarını ve hükümlerini tesbit eden bir anlaşma-
nın AT, ABD, Japonya ve Rusya Federasyonu arasında Washington D.C. de 21 Temmuz 1992'de im-
zalanmasıyla başlanmış bulunmaktadır. Kısaca İTER (International Thermonuclear Experimental
Reator: Uluslararası Deneysel Termonükleer Reaktör) denilen bu devasa proje 2010 yılına doğru ta-
mamlandığında 15 dakikadan daha uzun süre kararlılığını koruyacak pluslar sayesinde 1000 ila 2500
Mw gücünde enerji üretebilecektir (K.W. Conn, V.A. Chuyano, N. Inoue, D.R. Sweetman 1992; Ch.
Maisonnier 1993). 1990 fiyatlarıyla ITER'in maliyetinin 5 milyor $ civarında olacağı tahmin edilmekte-
dir.

Elektrik üretimine yönelik ilk termonükleer reaktör prototipinin ise İTER projesinden kazanılacak
bilgi ve deneyimlerin ışığı altında 2030 yılına doğru hizmete girmesi beklenmektedir.

Füzyona dayalı nükleer reaektörlerin: 1) yakıtlarının ucuz ve bol olması ve üstelik de radyoaktif
olmayışı, 2) radyoaktif maddelerin taşınmasına yol açmamaları, 3) reaksöyon ürünlerinin redyoaktif ol-
maması, 4) radyoaktif atıklarının mikdar itibariyle fisyon reaktörlerinink ikadar olamsına karşılık uzun
yar-ömürlü ve yüksek aktiviteli bileşenler ihtiva etmemesi, ve 5) termonükleer reaktörlerin (mesela
Çernobil nükleer santralinde olduğu gibi) ambale olup patlamak gibi bir tehlike arç etmemesi bakınla-
rından pekçok da avantajları vardır.

Termonükleer enerjinin, bu bakımdan, Dünya'nın hemen hemen sonuna kadar insanlığın enerji
talebini karşılayacak potansiyelde olduğu görülmektedir.

Bu arada sonuçlarının "tekrarlanabilir ve kontrol edilebilir" olmaması dolayısıyla bilim adamları
arasında son birkaç yıldır büyük bir sansasyona ve şiddetli bir polemiğe sebep olan ve büyük bir kuş-
kuyla bakılmakta olan "Soğuk Füzyon" olayının bazı kimselerce, konunun bütün olumsuz yanlarına
ve bilim alemini tatmin eden bir açıklamaya kavuşturulamamış olmasına rağmen gene de, hâlâ Japon-
ya'mı • bile olayın sırrını çözmek ve bundan yararlanma şartlarını tesbit etmek zere bu yıl bu işe üç mil-
yon dolarlık özel bir fon ayırmış oludğuna işaret etmekte de yarar vardır.

SONUÇ

İnsanlık yakında ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kalacaktır. Dünya petrol rezervinin 2050,
doğal gazınkinin 2070 ve kömürününkünün de 2150 yılında tükenmiş olması beklenmektedir. Bu duru,
dikkatlerin nükleer enerji ile alternatif enerji kaynaklarının üzerinde odaklanmasına sebep olmaktadır.
Uzmanların ciddi inceleme ve değerlendirmeleri ortaya çıkacak olan enerji açığını, kısa vadede, "fisyo-
na dayalı nükleer enerjiden elektrik üretimi"nin kapatmağa yetebileceğini göstermektedir. Orta vade-
de, gene nükleer enerjiden yararlanmakla birlikte, bir alternatif enerji kaynağı olarak telakki edilen
Güneş enerjisinden yararlanmanın da devreye girmesi mümkün görünmektedir. Ve nihayet sonunda,
hemen hemen tükenmez bir kaynağa sahip ve insanlığın uzun vadeli enerji ihtiyacına cevap verecek
olan "termonükleer enerjiden eletkirk üretimi" XXI. yüzyılın sonlarına doğru işlerlik kazçanacaktır. Bu-
nunla birlikte bu tarz elektrik üretiminin bütün Dünya'da yayganlaşabilmesinin en az bir ya da iki yüzyıl
kadar sürmesi doğaldır.

Bu arada diğer alternatif enerji kaynaklarının arasında yatırımı, bakımı ve ürettiği elektriğin
maliyeti düşük olanlardan da hiç kuşkusuz yararlanılacaktır; ama bunlardan ne tek başına birinin ve
ne de tümünün insanlığın enerji talebini karşılayabilmesi mümkün görünmemektedir.
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Ayrıca insanlığın enerji israfından vazgeçmesini ve enerjiyi en yüksek verimle kullanılabilecek
teknolojik yenilikleri de gerçekleştirmek için özel çaba sarfetmesi lazımdır. Bir başka husus da elektrik
enerjisinin naklindeki doğal kayıplardır. %10 civarındaki bu kayıplar büyük bir yekun tutmaktadır.
Bunun önüne geçmek için de mutlaka üstüniietken nakil hatları teknolojisinin hızla geliştirilmesi gere-
kir.

Sonuç olarak, zengin ve sanayileşmiş ülkelerin enerjinin: 1) üretimi ve 2) tasarrufu ile 3) üreti-
min yayagınlaştırılması hususunda uluslararası ahlaki bir sorumluluk sahibi olduklarını idrak etme-
leri gerekir. Bunlar: 1) enerji talebini azaltmak ve çevreyi temiz tutmak için ellerinden gelen her türlü
teknik ve teknolojik ihtiyaçlarını da tesbit ve teslim etmelidirler; 3) bu ülkelerin: A) çevreyi temiz tuta-
cak, B) bunların, sanayileşmiş ülkelere ileride bir yük olmaksızın ekonomilerini geliştirecek ve kendile-
rini fakirlikten kurtaracak her çeşit enerji üretim teknolojileriyle donatılabilmelerine de mûsade et-
melidirler.

Ancak bunlar çok idealist temennilerdir; ve ne yazıktır ki enerji üretimi söz konusu olduğunda,
bir Latin atasözü olan "Homo homini lupus" (İnsan insanın kurdudur) ibaresinin maalesef bir gerçeği
yanstmakta oludğunu idrak sahiplerinin teslim etmemesi mümkün değildir.
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TÜRKİYE'NİN GEÇMİŞTEKİ NÜKLEER ENERJİ DENEYİMLERİ

Ahmet kütükçüoğlu
Türkiye Elektrik Kurumu Nükleer Santraller Dairesi Eski Başkanı

ÖZET

Bu bildiride, nükleer enerjinin kullanımı konusunda dünyadaki gelişmeler ve buna paralel olarak da Türkiye'de ya-
pılan çalışmalar özetlenmektedir. Ayrıca Dünya'da ve Türkiye'de, nükleer enerji alanındaki, geleceğe yönelik bek-
lintiler ve ülkemizde, geçmişte yaşanmış ve başarısızlıkla sonuçlanmış nükleer sontral projesi deneyimlerinin ışı-
ğında, yapılması gerekenler hakkındaki görüşlerimiz sunulmaktadır.

ABSTRACT

In this paper, developments in the world for utilization of nuclear energy and, in parallel to these developments,
works undertaken in Turkey are summarized. Besides this, future prospects in the field of nuclear energy in the
world and in Turkey, and our opinion about the action to be taken in our country, in the light of past experiences
of nuclear power projects that could not be succeeded, are presented.

DÜNYADAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE'DE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bilindiği gibi, 1955 yılında "Atom Enerjisinin Sulhçu Maksatlarla Kullanılması" amacıyla toplanan
1. Cenevre Konferansına kadar nükleer enerji alanında ABD, İngiltere, Fransa, Rusya gibi gelişmiş
bazı ülkelerde yapılan çalışmaların önemli bir bölümü gizli tutulmuştur. 1. Cenevre Konferansı sırasın-
da askeri nedenlerle gizli tutulan bilgilerin pek çoğu açıklanmıştır. Bunu izleyen yıllarda nükleer alanda
yapılan araştırma ve gelşimeler çok daha geniş bir ortama yayılarak kısa zamanda ürünlerini vermeye
başlamıştır.

Türkiye'de hemen 1. Cenevre Konferansını takiben nükleer alanda ilk adımlar atılmıştır. 1956
yılında Başbakanlığa bağlı Atom Enerjisi Komisyonu kurulmuştur. 1961 yılında kuruluşu tamamlanan
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde (ÇNAEM) 1 MW gücünde eğitim ve temel araştır-
malar için yararlanılan "Swimming Pool" tipi bir deney reaktörü işletmeye alınmıştır. Ayrıca, gene
Atom Enerjisi Komisyonu'na bağlı olarak Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), Lala-
han Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü (LHNAE), Ankara Nükleer Tarım ve Araştırma Mer-
kezi (ANTAM) gibi kuruluşlarda nükleer alandaki temel bilimsel eğitim ve araştırmalar başlatılmıştır.

1964 yılında toplanan 3. Cenevre Konferansı da bir dönüm noktası olmuştur. O tarihe kadar
nükleer santrallerin konvansiyonel santrallara kıyasla daha az ekonomik olduğu inancı yaygınken, son
gelişmeler sayesinde 600-1200 MWe gücündeki büyük ünitelere gidildikçe nükleer santrallerin fosil ya-
kıtlı santrallere aynı fiyata ve hatta daha ucuza elektrik üretebileceği anlaşılmıştır. Böylece, kurulması-
na başlanan büyük güçlü ticari nükleer santraller 1969-70 yıllarından sonra artan bir hızla işletmeye
girmişlerdir. 1972 yılı sonunda toplam kurulu nükleer güç 52000 MW 'ı geçmiştir.

Türkiye'de elektrik üretimi amacıyla kurulması tasarlanan nükleer santralle ilgili ilk fizibilite etüt-
leri 1967-70 yıllarında yapılmıştır. Bunlara göre, 1977 yılında işletmeye girecek şekilde 300-400 MW'e
gücünde doğal Uranyumlu yakıta dayanan "ağır su" tipi bir nükleer santralın kurulması öngörülmüş; fa-
kat 1970-71 yıllarındaki ekonomik ve politik gelişmeler nedeniyle uygulamaya geçilememiştir.

1973'teki petrol krizini izleyen yıllarda, planlanan petrole dayalı santraller yerine nükleer santral-
ler kurulması yönünden aşırı iyimser bir eğilim ortaya çıkmıştır. O yıllarda, nükleer santrallerin 2000
yıllarında pek çok ülkede toplam elektrik üretiminin %50'sinden fazlasına, hatta %80'ine erişeceği tar-
zında tahminler yapılmıştır.Fakat, petrol krizi sonucunda gelişmiş ülkelerin pek çoğunda, ekonomik
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durgunluk ve alınan tasarruf önlemleri dolayısıyla elektrik üretimi artışlarında duraklama olmuştur.

Bunun yanısıra, 1975-77 yıllarında, birçok ülkede, nükleer santrallara karşı çevre sorunları yara-
tacağı veya nükleer silahların yayılmasına yol açacağı gerekçeleriyle artan bir direniş göze çarpmakta-
dır. Bunun sonucunda, 1973-74 yılarında nükleer santrallarla ilgili aşırı iyimser tahminlerin aksine yeni
siparişlerde azalma ve duralama olmuştur.

1983 yılından itibaren elektrik tüketim artışlarının tekrar hız kazanması, bazı ülkelerde nükleer
alanda yeniden bir hareketlenme getirmiştir; fakat, 26 Nisan 1986 tarihinde Rusya'da Chernobly nükle-
er santralında meydana gelen kaza dünya çapında olumsuz bir etkiye yol açmış ve pek çok ülkede
nükleer alanda yapılan çalışmalar ve yeni siparişler durdurulmuştur.

1970 yılı sonlarında elektrik sektörü yeniden düzenlenerek Türkiye Elektrik Kurumu kurulmuş ve
o zamana kadar Elektrik İşleri Etüd İdaresi ve Etibank'ça yürütülen işleri bir elde toplanmıştır. TEK'e
bağlı olarak kurulan Nükleer Enerji Dairesi 1972 yılı başında çalışmaya başlamıştır.

İlk olarak, nükleer santral kuruluşuyla ilgili çalışmaları yönlendirecek ve yürütecek bir kadro
oluşturulmuş, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer kaynaklardan sağlanan burslardan yararlana-
rak genç elemanlar çeşitli mühendislik dallarında yurt dışında iş başında eğitim görmüşlerdir. Bunun
yanısıra yurtdışında nükleer alanda eğitim görmüş veya çalışan bazı tecrübeli elemanların Türkiye'ye
gelmeleri sağlanmıştır. Bu şekilde, 1977-1978 yıllarında TEK Nükleer Santraller Dairesinin teknik kad-
rosu 50 kişiye ulaşmış ve yurtdışı eğitim süresi 100 adam-yılı aşmıştır.

1972-74 yıllarında, yapılabilirlik etüdleri ve yer araştırmaları değişen şartlara göre revize edil-
miş, 1976 yılında Silifke'nin 35-40 km batısında Akkuyu mevkii kuruluş yeri olarak belirlenmiş ve ön
araştırmalara dayanarak Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu'ndan Yer Lisansı alınmıştır. Gene
1976 yılı içinde 3 İsviçre ve 1 Fransız firmasından oluşan bir müşavir-mühendislik konsorsiyumu ile iş-
birliği halinde ön proje ve ihale şartnameleri hazırlanarak, nükleer ve türbin adaları ve yakıt teminiyle
ilgili teklifler istenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk sırayı alan ve İsveç Devletinin yarı
hissesine sahip olduğu ASE-ATOM ve STAL-LAVAL firmalarıyla uzun süre yürütülen sözleşme görüş-
meleri zamanında karara bağlanamamış ve 12 Eylül'den sonra ihale sonuçsuz kalmıştır.

İlk nükleer santralın kuruluş yeri olarak seçilen Akkuyu'da, yer lisansının alınmasından sonra,
santralın projelendirilebilmesi ve Kuruluş Lisansının alınabilmesi için gerekli olan son derece ayrıntılı
yer araştırmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda; deprem, zemin, jeooljik, meteorolojik, hidrolojik,
çevre ve oşeonografik étudier yapılırken, ODTÜ Deprem Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Deniz Bilimle-
ri, Çevre Koruma ve Elektrik Bölümleriyle, Hacettepe Üniversitesi, Jeoolji, Ege Üniversitesi Deniz Bi-
limleri, I.T.Ü. Deprem Çevre, Boğaziçi Üniversitesi Zemin Mekaniği bölümleriyle çok sayıda araştırma
projeleri çerçevesinde işbirliği yapılmış, Deprem-Araştırma Enstitüsü, DSİ, EİE, MTA ve Devlet Meteo-
roloji İşleri Genel Müdürlüğü gibi devlet kuruluşları çeşitli araştırmaları yürütmüşlerdir.

Yer araştırmalarına paralel olarak Akkuyu'da karayolu, elektrik, su bağlantıları, şantiye binaları,
misafirhane, 20 geçici lojman, meteoroloji istasyonu, 60 m yükseklikte rasat direği gibi altyapılar ta-
mamlanmıştır.

Ayrıca, santral kuruluş yerinin tesviyesi, sosyal site yol bağlantısı, sosyal site, tatlı su temini,
atık su, dalgakıran ve liman projeleri bir Türk Mühendislik Konsorsiyumuna hazırlattırılmış, santral ala-
nı tesviyesi, sosyal site yol bağlantısı ve dalgakıran liman tesisleri ihale edilerek işin önemli bir bölümü
tamamlanmıştır.

Nükleer santral yerlerinin tesbiti ve ilgili araştırmalar çok uzun zaman aldığından 1980 yılı başla-
rında ikinci santral yeri olarak Sinop'un yaklaşık 20-25 km batısındaki Inceburun mevkii seçilmiştir. Bu-
rada da ön araştırmalar tamamlanmış; fakat, depem açısından ortaya çıkan bazı sorunlarla ilgili çalış-
malar durdurulunca Sinop'taki araştırmalar da hemen hemen durdurulmuştur.

1983 yılı sonbaharında 7 firmadan alınan tekliflere dayanarak hükümetçe alınan karar üzerine,
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 2 Kasım 1983 tarihinde:
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• AECL (Kanada) firmasına Akkuyu'da 634 MWe gücünde (sonra 665 MWe'ye çıkarıldı.)

• KWU (F. Almanya) firmasına Akkuyu'da 990 MWe gücünde,

• GE (ABD) firmasına Sinop'ta 1185 gücünde bir veya iki nükleer santral kurmak üzere niyet
mektupları verilmiştir.

Gene 2 Kasım 1983 tarihinde yayınlanan bir kanun hükmünde kararname ile "Nükleer Elektrik
Santralları Kurumu; NELSAK"ın kurulması karara bağlanmıştır. Bununla beraber, yeni seçilen hükü-
met sözkonusu kararnameyi yürürlüğe koymamış ve NESLAS'ın kuruluşu gerçekleşmemiştir.

General Electric firması uzmanlarının Sinop'ta yaptıkları incelemeler ve kuruluş yeriyle ilgili
araştırmalar yürüten ODTÜ, MTA ve EİE uzmanlarıyla ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kanalıyla
Türkiye'ye davet edilen uzmanların yaptıkları görüşmeler sonucunda, deprem yönünden denizdeki
fayların ne ölçüde aktif oldukları ayrıntılı olarak araştırılmadan kuruluş yerinin kabul edilebilirliğinin ke-
sin karara bağalanamayacağı anlaşılmıştır. Bu gedenle görüşmelere ara verilmiştir.

AECL ve KWU firmalarıyla yılbaşından itibaren teknik, idari ve ticari hususlarda sözleşme esas-
larının belirlenmesi amacıyla sürekli toplantılar yapılarak 30 Ağustos 1984 tarihine kadar sözleşme
şartları ve 14-15 ciltten oluşan sözleşme ekleri üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştır.

Adı geçen firmalar dış para ihtiyacının tümünü karşılayacak şekilde kredi teklifleri de getirmişler-
dir. Ayrıca, sözkonusu firmalardan iç para ihtiyacının karşılanması için de dış finansman temin etmele-
ri istenmiş ve ihtiyacın bir bölümünü karşılayacak şekilde dış finansman temin edilmiştir. Bunun ötesin-
de, AECL ve KWU nükleer santralın ilk yakıt yüklenmesi ve birinci yıl sonundaki yakıt değişimi için
ayrıca teklif vermişler ve gerekli dış finansman sağlayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Eylül 1984'te Sayın Başkan'ın F. Almanya'yı ziyareti sırasında "Nükleer Santralın imalatçı firma-
larla oluşturulacak bir ortaklık vasıtasıyla kurulması, 15 yıl süreyle işletilmesi ve tüm borçların enerji
satışlarıyla geri ödenmesinden sonra devredilmesi" tarzında yaptığı öneri olaya yeni bir boyut getir-
miştir.

AECL firması önerilen "Yap-Işlet-Devret" modelini prensip itibariyle benimsediğini bildirmiştir.
KWU firması ise, TEK, KWU ve diğer imalatçı firmaların iştirakiyle kurulacak ortaklığın tüm teknik so-
rumluluğu üstlenecek tesis ve 15 yıllık işletmeyi üstlenmesini kabul etmiş; fakat, tesisin mülkiyetinin
TEK'e ait olması, ortaklığın TEK adına ve hesabına yönetimi üstlenmesi ve sağlanacak finansmana
devletçe garanti verilmesi hususunda ısrar etmiştir. Tarafımızca, yalnızca üretilecek enerjinin alımı, fi-
yatı, borç taksitleri ve kâr payının yurtdışına transferi için garanti verilebileceği, bunun dışında garanti
verilemeyeceğinin bildirilmesi ve tesisin gecikmesi veya arızalanması halinde KWU'nun borç taksitleri-
nin bir bölümünü ödemesinin talep edilmesi üzerine Şubat 1985te görüşmeler kesilmiştir.

AECL firmasıyla Mart 1985'ten itibaren görüşmelere devam edilmiş ve Ağustos 1985'te bir ön
protokol imzalanmıştır. Buna göre kurulacak ortaklıkta TEK'in % 40 ve AECL önderliğindeki diğer iç ve
dış firmaların % 60 oranında finansmanı temin etmeleri, TEK'çe temin edilecek finansmanın Türkiye,
geri kalan % 60 finansmanın Kadana tarafından garanti edilmesi öngörülmüştür. Ortaklık ana sözleş-
mesi, uygulama anlaşması ve enerji satış sözleşmesi taslakları hazırlanmıştır. Ancak, Kanada hükü-
meti ön protokole bağlanan şartlar ve finansmanın %60'ını garanti etmeyi kabul etmemiş ve bunun
üzerine 1986 yılının başlarından itibaren bu firma grubu ile de görüşmeler durdurulmuştur.

Nisan 1986'da SSCB'de meydana gelen Chernobyl nükleer kazasının yarattığı olumsuz ortam
dolayısıyla pekçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de nükleer santrallarla ilgili çalışmalar askıya alın-
mıştır.

1 Ocak 1988'de TEK'in genel reorganizasyonu kapsamında Nükleer Santraller Dairesi, Termik
Santraller Daireleriyle birleştirilerek bir proje yöneticiliği halinde getirilmiştir. Bunun üzerine elemanla-
rın önemli bir bölümü TEK'den ayrılmış, bir kısmı TEK'in diğer bölümlerine aktarılmıştır. Geri kalan ele-
manlar Nükleer Santrallar Proje Yöneticiliğe bağlı olarak çalışmalarında devam etmektedir. Kısa bir
süre önce TEK'teki nükleer enerji grubu tekrar bir müdürlük haline getirilmiştir.
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Nükleer Santralın kurulması öngörülen Akkuyu'da da yarım kalan dalgakıran inşaatı tamamlan-
mış; bundan sonra kadro önemli ölçüde azaltılarak bir çekirdek kadroya indirgenmiştir.

BEKLENEN GELİŞMELER

Konuşmamı, dünyada ve Türkiye'de nükleer alanda beklenen gelişmeler ve yapılması gereken-
ler hakkındaki görüşlerimi özetleyerek tamamlamak istiyorum.

Son yıllarda nükleer santral siparişlerinin son derece azalmış olması ve Chernobyl kazasının
yarattığı olumsuz ortam nükleer santrallarla ilgili firmaları büyük bir sıkıntı içinde bırakmıştır. Nükleer
santralların giderek artan teknolojik ve finansman yüklerinin altından kalkabilmek ve çok az sipariş alı-
narak 5-10 yıllık bir dönemi aşabilmek için çok güçlü ülke ve firmalar bile birleşmek gereğini duymak-
tadırlar.

Halen nükleer kapasitenin toplam elektrik üretimi içinde yüksek bir payı aldığı, Belçika, Fransa,
Almanya, İsviçre gibi bazı ülkelerde yakın gelecekte yeni tesisler kurulması beklenmemektedir. Tasar-
ruf önlemleri ve ekonomideki durgunluk nedeniyle elektrik elektrik tüketimindeki artışların evvelce ya-
pılan tahminlerin altında kalması dolayısıyla, halen kapasite fazlalığı bulunan ve çok sayıda nükleer
santral projesinin ertelendiği ABD'de de önemli bir artış sözkonusu değildir. Yapılan bir referandumla,
İsveç'te 1990'lardan sonra nükleer gücün belirli bir zamanlamaya göre azaltılması öngörülmekteyse
de, alternatif üretim olanaklarındaki belirsizlikler dolayısıyla bu kararın ne ölçüde uygulanabilir olduğu
hususundaki tartışmalar devam etmektedir.

Geçen yıllar içinde, özellik fosil yakıtlı santralların önemli çevre kirliliğine yol açtığı, ormanların
tahrip olduğu (asit yağmuru), artan CO2 oranının hava sıcaklığını arttırdığı gibi konularda yoğunlaşan
tartışmaların nükleer santradan yavaş yavaş tekrar gündeme getirdiği izlenmektedir. Bir süre önce Ka-
nada'da bir üretim açığının kömür veya nükleer santralla kapatılması hususunda yapılan referandum-
da nükleer santral lehine karar alınmıştır.

Son yıllarda Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde yeni nükleer santrallar sipariş edilmiştir.

Chernobty kazasının çevreye verdiği zararın sanıldığından daha az olduğunun, batıda kurulan
santralların koruma binaları bulunduğu için bir kaza halinde Chernobyl gibi çevreyi etkilemeyeceğinin
ve normal işletmede nükleer santralların çevreyi en az etkileyen elektrik üretim tesisi olduğunun gide-
rek daha iyi anlaşılması, 3-5 yıl içinde yeniden nükleer santral siparişlerinin hızlanacağı izlenimini ver-
mektedir.

Tükiye'de son aylarda nükleer santralların kurulması gerektiği hakkında üst düzeyde görüşler
açıklanmaktadır.

Kanımızca, geçmiş yıllarda Türkiye'de ilk nükleer santralın kurulması için çok iyi yetiştirilmiş ve
güçlü bir kadroyla yoğun çalışmalar yapılması, teknik ve ticari sorunların en ince ayrıntlarına kadar çö-
zümlenmiş olması ve finansman ihtiyacının çok büyük bir bölümünün karşılanmasına rağmen çabala-
rın sonuçsuz kalması yeniden bir nükleer santral kurulması tartışılırken gözönünde bulundurulması
gereken en önemli hususlardan biridir.

Herşeyden önce, bir nükleer santralın kurulmasının gerekliliği ve zamanlaması ayrıntılı ve ob-
jektif araştırmalarla belirlenmeli, finansman yükünün taşınabileceği ve kaynakları saptanmalı, bu hu-
susta üst düzeyde fikir birliği sağlanmalı ve politik değişimlerden kolayca etkilenmeyecek bir ulusal ira-
de oluşmalıdır. Buna paralel olarak, yeniden bir nükleer santral kurulması için gerekli ön çalışmaları,
ihale ve sözleşme görüşmelerini yürütebilecek kuvvetli bir yapı ve kadro oluşturulmalıdır.

Özellikle, çevre etkileri yönünden nükleer santrallara karşı oluşan direniş, çoğunlukla konunun
iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Böye direnişler devam ettiği sürece, politik düzeyde kesin ka-
rar alınması güçleşmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Üniversitelerin işbirliğiyle, nükleer sant-
ralların çevre sorunları ve alınan önlemler hakkında bilimsel ve objektif yayınlarla kamuoyu daha iyi
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aydınlatılmalıdır.

Üzerinde durulması gereken diğer bir husus da, sorunu yalnızca bir elektrik üretim tesisi kurulu-
şu olarak değil, planlaması, yer araştırmaları, imalat, tesis, işletme, yakıt çevrimi, çevre sorunları ve
radyoaktif artıkların depolanması gibi tüm yönleriyle yeni ve hassas bir teknolojiye giriş olarak ele alın-
masıdır.

Son olarak, geçmişte yapılan çalışmaları son gelişmelerin ışığında gözden geçirerek ön hazır-
lıklar hızla tamamlandıktan sonra nihai ihale aşamasına gelinmesi gerektiği görüşündeyiz.

Aksi halde, Chernobyl kazasından sonra pekçok ülkede nükleer santral ihalelelerinin hemen ta-
mamıyla durdurulduğu, bazı nükleer santral imal eden firmaların çalışmalarına son verdiği ve tüm dün-
ya ülkelerinin ağır finansman sorunlarıyla karşılaştığı bir dönemde hazırlıksız olarak başlatılacak bir
nükleer santral kurma girişiminin sonuçsuz kalacağından endişe etmekteyiz.
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U.S. NUCLEAR POWER PROGRAMS
TR9800032

David J. McGoff
Acting Deputy Director, Office of Nuclear Energy

OZET

A.B.D.'nde 1992 yılında üretilen elektrik enerjisinin yüzde 56'sı kömürden sağlanmıştır. Nükleer enerji,
yüzde 22 ile, üretime katkı sağlayan ikinci büyük enerji kaynağıdır. Doğal gazın toplam enerji üretimindeki katkısı
yüzde 9 iken, hidro-elektrik ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerji yüzde 9 oranındadır.
Halihazırda, 109 nükleer güç santralının toplam 99.000 MWe üretim kapasitesi bulunmaktadır. Nükleer güç
santrallarından geçen 30 yılda elde edilen deneyim birikimi, verimliliği, güvenliği ve performansı geliştirmek için,
yeni nesil santralların tasarım kriterlerinin oluşmasında katkı oluşturmaktadır. Yeni ileri Hafif Sulu Reaktörler,
inşaa ve bakım maliyetlerini düşürecek basitleştirilmiş tasarım özelliklerini taşıyacaklardır. Güvenliği artırmak için,
bu reaktörlerin, tasarım marjları genişletilmekte ve tasarımda insan faktörü gözönüne alınmaktadır.

ABSTRACT

In the United States, coal provided 56 percent of the electricity generated in 1992. Nuclear energy was the
next largest contributor, supplying 22 percent. Natural gas provided 9 percent, while hydro-electric and
renewables together supplied another 9 percent. Currently, the 109 nuclear power prants in the U.S. have an
overall generating capacity of 99,000 MWe. To improve efficiency, safety, and performance, the lessons of 30
years of experience with nuclear powerplants are being incorporated into design criteria for the next generation of
U.S. plants. The new Advanced Light Water Reactor plants will feature simpler designs, which will enable more
cost-effective construction and maintanance. To enhance safety, design margins are being increased, and
human factors are being considered and incorporated into the designs.

Before I begin , I want to express my. appreciation to the organizers of this Forum. It's privilege
to be here with you today at this important conference on the prospects for nuclear powerplants in
Turkey.

Nuclear power in the United States, and indeed the world, is moving in new and interesting
directions as we approach the 21st century. We are asking ourselves very serious questions about the
composition of our future energy mix-questions such as how much electric capacity will we need in
the next century ? What is the optimum mix among coal, nuclear, gas, renewable and conservation to
meet this need ? And of course, the ultimate question:what strategy will best lead us to success in
attaining our economic and energy goals?

I will be covering today several significant topics which play a crucial role in determining the role
of new nuclear powerplants in the United States during the 1990s. In the U.S., utilities will make the
ultimate decision on which type of powerplant to build to meet new electirc'rty demand. How well
current nuclear powerplants operate is a key factor in the decision-making process affecting new plant
orders. Quiet, steady improvement in the operation of the majority of U.S. plants is becoming a
success story.

The current U.S. strategy for the future is to ensure that the nuclear option remains open. For
this reason, the Administration supports an Advanced Light Water Reactor Program to enable new
nuclear powerplant orders in the 1990s. The Administration largely bases its support for nuclear
power on a philosophy that gives priority to near-term technologies that can economically compete in
the marketplace.

Obviously then, ensuring the competitive economics of nuclear power is of vital importance to
enabling new plant orders in this decade. Thirty years of operating nuclear powerplants in the United
States have taught us not only how to improve plant performane, but also how to construct and
operate our plants more economically.

I will also be,explaining how recent licensing legislation and progress in waste management is
providing further support to maintaining the nuclear power option and improving nuclear power
economics. Finally, I will be briefly discussing the U.S. Actinide recycle Program and the potential
benefits this technology offers to solving the waste management problem.
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Let's begin with a quick overview of world nuclear use and the operation of current nuclear
powerplants.

As of Aprill 1993, 424 nuclear powerplants were operating in 30 countries, providing a
generating capacity of over 330 GWe, or an averange of 22 precent of the total electricity generated in
countries with nuclear power. In total, nuclear power supplied about 17 percent of the world's
electricity in 1993.

The Energy Information Administraiton projects that world nuclear capacity will increase from
330 GWe in 1992 to between 369 and 459 GWe in 2010. France currently has 5 nuclear unit under
construction. In addition to Japan's 44 operating nuclear power plant, which provided 28 percent of its
electricity in 1992, it has nine new units under construction. South Korea, which experiences a 15
percent annual increase in electricity demand, operates nine nuclear powerplants which produced 43
percent of its total electricity in 1992. Other Pacific-Rim countries, such as Taiwan, are also moving
forward with ambitious nuclear programs.

In the United States, coal provided 56 percent of the electricity generated in 1992. Nuclear
energy was the next largest contributor, supplying 22 percent. Natural gas provided 9 percent, while
hydro-electric and renewables together supplied another 9 percent. Oil was last in size of contribution,
providing only three percent. This relatively small contribution provided by oil is largely a result of the
addition of several nuclear powerplants to the U.S. production1 grid during the last two decades.

Currently, the 109 operable nuclear powerplants in the United States have an overall
generating capacity of 99,000 MWe. Eight states depend on nuclear power for more than 40 percent
of their electricity, and an additional 11 states depend on nuclear power for at least 25 percent of their
electricity.

In addition to being a major contributor to the electricity supply of the United States, nuclear
power also contributes to meeting environmental goals such as reducing utility sector emissions of
regulated atmospheric pollutants.

Electricity production accounts for 66 percent of sulfur dioxide emissions and 35 percent of
nitrogen oxide emissions in the U.S. Both of these gases are believed to be associated with acid rain.
But nuclear power and hydropower are the only two major commercially available sources of
electricity generation that do no emit sulfur dioxide and nitrogen oxide.

There is significant scientific concern about the impacts of so-called "greenhouse gases", such
as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, chlorofluorocarbons, and nitrogen oxide. About 57
percent of all greenhouse gases being added to the atmosphere are derived from energy use and
production. Nuclear powerplants do not produce "greenhouse gase" as a byproduct of electricity
production.

If the current generation of nuclear powerplants were not on line, U.S. electric utility emissions
of nitrogen oxide, carbon dioxide, and sulfur dioxide would be approximately 30 precent higher. By
substituting nuclear for fosil fuels, the U.S. reduces utility emissions of nitrogen oxide alone by 2
million tons and carbon dioxide emssions by 420 million tons annually. To place this in context, the
420 million metric tons of carbon dioxide avoided each year by using nuclear power represents 100
percent of the U.S. target for carbon dioxide emission reduction by 2000.

Lessons learned from over 30 years of operating experience with nuclear powerplants in the
U.S. are helping us improve the performance, safety, and efficiency of our current plants. Over the
past 10 years, the performance of U.S. nuclear units has improved significantly. Capacity factors
increased from 56 to 70 percent and the number of unplanned automatic scrams for each 7000 hours
critical decreased by a factor of six.

Several U.S. nuclear plants now rank among the most productive in the world. Examples
include General Electric Company's Monticello plant in Minnesota, Westinghouse's Vogtle plant in
Georgia, Asea, Brown, Boveri-Combustion Engineering's St. Lucie plant in Florida. In 1992. 10 U.S.
units were among the top 15 nuclear plants in the world with the highest capacity factors.

During this same 10-year period, the gross heat rate for U.S. plants decreased, resulting in
improved thermal performance, and collective radiation exposures for boiling water reactor and
presurized water reactor plants also decreased substantially.
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Similar improvement was charted in the industrial safety accident rate, and the volume of
low-level solid radioactive waste for boiling water and pressurized water reactor plants decreased by a
factor of four. Based on these performane indicators, it is clear that the majority of U.S. plants are
meeting their economic and performance goals and are being "going neighbors."

A few U.S. plants have been shut down before the end of their planned lifetime. These
shutdowns have been due to local factors, however, such as abundant sources of cheap natural gas.
These few shutdowns are not surprising in a population of over one hundred plants, however; we in
the United States are very pleased with the overall performance of our nuclear powerplants.

Now I want to turn your attention to the U.S. strategy for meeting future electricity demand. This
strategy reflects the close tie between electricity supply and economic growth in the United States.

In developing such a strategy, it is useful to understand the total U.S. electricity picture. After
the oil shocks of the 1970s, conservation took on greater importance in the U.S. As a result, while the
U.S. gross national product has increased by 70 percent since 1970, conservation and energy
efficiency actually held total energy use to a comparitively low 24 percent increase. During this same
period, however, electricity use grew by 80 percent.

Today, fully 36 percent of the primary energy consumed in the United States is used to
generate electricity. By 2010, we expect that figure to grow as electricity consumption increases in
parallel with projected economic growth. In addition, the necessity of meeting specific environmental
goals often requires expanding the use of electricity as an alternative to other fuels.

The U.S. Government believes that increased conservation measures and demandside
management programs will reduce future generating capacity requirements. Recent Energy
Information Administration projections indicate, however, that even after reducing demand through
aggressive conservation measures, the U.S. will still need about 100-200 gigawatts of additional
system capacity by 2010. By 2030, substantial additional new capacity will likely be needed.

The Administration has a policy for meeting this future demand for generating capacity. The first
element in this policiy is to give priority to aggressive energyefficiency and demand-side programs to
reduce capacity requiremenets as much as possible. The second element is to develop renewable
sources of electricity generation and use the abundant supply of natural gas that is available in the
U.S. The Administration also supports nuclear power research and development to keep the nuclear
power option open. Decisions on the use of individual technologies will rest with the private sector,
however, and be based on local circumstances.

To keep the nuclear power option open, an unprecedented government and private industry
partnership has been formed during the last five years to develop Advanced Light Water Reactors.
This combined government/industry program is structured so that the eventual plant owners, primarily
utilities, are managing the development programs in most cases. This ensures that the advanced
plants being developed are attractive to the utilities that will own and operate them. The Administariton
is fully supporting this program.

Current U.S. nuclear power activities are focussed on four key areas. First, the U.S. department
of Energy is cost-sharing and cooperating with industry to develop a new generation of Advanced
Light Water reactors. Second, progress has been made through passage of the National Energy
Policy Act of 1992 to eliminate overly restrictive regulatory barriers to nuclear power. Third, we are
working to complete our evaluation of Yucca Mountain, Nevada, as a potential site for a geologic
high-level waste repository. Finally, although we are deferring research and development of most
long-range nuclear power technologies that have no near-term commercial applications, we are
evaluating actinide recycle development because of its potential value to high-level waste
management.

To improve efficiency, safety, and performance, the lessons of 30 years of experience with
nuclear powerplants are beign incorporated into design criteria for the next generation of U.S. plants.
U.S., as well as some international, utilities have compiled these lessons into an extensive Advanced
Light Water Reactor Utility Requirements Document.

The new Advanced Light Water Reactor (ALWR) plants will feature simpler designs, which will
enabre more cost-effective construction and maintenance. To enhance safety, design margins are
being increased, and human factors are being considered and incorporated into the designs. Primary
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emphasis is being placed on accident prevention, and emphasis is also increasing on accident
mitigation.

In addition, the new ALWR designs will be standardized to make plant construction, operation,
and maintenance simpler. And ALWR designs will utilize only proven technology, such that no
demonstration plant will be needed. Finally, the designs will include features that reduce occupational
radiation exposure and minimize radioactive and chemical releases to the environment.

As I mentioned earlier, the ALWR Program is part of a cooperative, cost-shared partnership
among DOE, the utility industry, reactor manufacturers, equipment suppliers, and international
participants. Significant progress has been made through this teamwork approach. The goal of the
Advanced Light Water Reactor Program is to make standardized, certified (prelicensed) plant designs
available for deployment during the 1990s.

The first major program thrust is to demonstrate new prelicensing, or certification, processes by
achieving design certification for two large (1,250 to 1,350 MWe) Advanced Light Water Reactor
plants under the new Nuclear regulatory Commission's combined-license regulations. These are
General Electric's Advanced Boiling Water Reactor and Asea, Brown, Boveri-Combustion
Engineering' System 80+ pressurized water reactor. These new designs feature major improvements
over the current generation of light water reactors. They are simplified, improved, standardized
designs, with enhanced safety and reliability and simplified operation.

The second major ALWR effort is devoted to developing and certifying a new type of light water
reactor. These are two simplified, passive plants of intermediate size (600 MWe) -the Westinghouse
AP600 Pressurized Water Reactor and the General Electric Simplified Boiling Water Reactor.

To achieve standardization, a First-of-a-Kind engineering program is being carried out to
complete one or more of the advanced light water reactor designs so that firm cost and schedule
estimates can be made and the design(s) can serve as a basis for a family of standardized plants.

Certification is a complex First-of-a-Kind undertaking. Many complex questions have been
addressed and solved, such as the level of detail required for certified designs and the specification of
acceptance tests to demonstrate conformance of a constructed plant with the certification.

As you can see, Final Design Approvals from the U.S. Nuclear regulatory Commission for the
Advanced Boiling Water Reactor and the System 80 + are expected in 1994. Certification of these
designs is anticipated for the 1995-1996 time frame.

The two 600-MWe designs feature passive safety spystems and greatly simplified designs that
enhance plant safety and reliability. The passive safety features incorporated in these designs allow
accident mitigation without the need for operator action or external power sources. In addition, they
offer the possibility of limiting emergency évacuation zones to the plant site boundaries.

The resulting simplicity, together with extensive use of prefabricated and modular materials,
significantly reduces plant construction time and associated costs compared to previdus designs. The
smaller size and lower capital investment of these powerplants will offer utilities an additional option in
providing safe, reliable electric power.

Safety Analysis Reports for passive designs were submitted to the U.S. Nuclear Regulatory
Commission last year; review is under way. In addition, an extensive series of systems and
component testing to demonstrate the passive safety features are being performed. Nuclear
Regulatory Commission Final Design Approval of these simplified, passive designs i expected in
1996. Certification is anticipated for 1997.

The First-of-a-Kind Engineering program is focussed on achieving standardization by
completing the design of one or more Advanced Light Water Reactors so that firm cost and schedule
estimates can be made to provide the certainty needed by utilities to permit their ordering of new
nuclear powerplants in the 1990s. This level of First-of-a-Kind engineering will be performed
generically and be applied to all plants of the same design. The design can then serve as the basis for
a family of standardized plant. This approximately $ 270 Million program is cost-shared with private
industry, with the private sector contributing more than half.

The First-of-a-Kind Engineering program is being managed by the Advanced Reactor
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Corporation, a U.S. utility industry organization that was reorganized for this purpose. One
evolutionary plant, the General Electric Company's advanced Boiling Water Reactor, and one passive
plant, the Westinghouse AP600 Presurized Water Reactor, have been selected for the initial program.
Designspecific work for the First-of-a-King Engineering program began in 1993. The program is
scheduled for completion in 1997.

Through its Nuclear Power Oversight Committee, the U.S. utility industry has developed a
strategic plan to enable new plant orders during the 1990s. The Program I have described is a key
part of this strategic plan. This chart depict a possible schedule for new U.S. orders.

As shown, Nuclear Regulatory Commission design certification of the evolutionary and passive
ALWRs will take place between 1995 and 1997. First-of-a-Kind Engineering activities will also be
complete by 1997. Completion of these activities will make posible a new nuclear plant order during
the 1990s. Construction of one or more new ALWRs can begin as early as 1997, and be complete by
the early 2000s, at which point operation can begin. After initial operation of these first new plant(s),
and with marketplace support, new follow-on orders can be placed, and construction of a new
generation of nuclear powerplants can begin, with operation starting by or before 2010.

Of course, no discussion of new nuclear powerplant designs would be complete without a brief
look at the economics involved with these designs.

A number of U.S. economic studies have concluded that, by the turn of the century, these four
passive and evolutionary plant designs under development as part of the Advanced Light Water
Reactor Program will be competitive with alternative sources of base-load generation. A number of
areas are being addressed to ensure this level of competitiveness is achieved.

This chart shows six steps toward meeting the cost targets for U.S. Advanced Light Water
reactors. As we have discussed, the use of simplified, standardized designs enhances plant safety
and reliability. But using fewer, less complicated, standardized components and systems also lowers
total plant cost by lessening the cost of construction, operation, and maintenance.

Completing design activités and obtaining design certification by the U.S. Nuclear Regulatory
Commission prior to start of construction avoids the risk of rework during construction and allows
greater construction planning. Obtaining certification also allows a reduction in schedule risk, which
avoids potential large cost increases due to interest payments.

Shorter construction times obviously lower costs. We expect construction of an Advanced Light
Water Reactor to be completed in three to five years. This reduction in construction time is a result of
simplifying and modularizing plant designs to make them more complete prior to startup of
construction.

As for improved work force productivity, the U.S. nuclear industry is embarking on a major new
initiative to reduce production costs, including operations and maintenance. The primary focus of this
initiative is the improvement of work force productivity to make nuclear power more competitive with
other energy sources. This initiative is scheduled for formal public release in November.

Meeting the economic goals of the Advanced Light Water Reactor Program is also dependent
on supporting progress in licensing and waste management.

The National Energy Policy Act of 1992, passed in October of last year, provided multi-year
authorization for DOE's Advanced Light Water Reactor (ALWR) design certification and First-of-a-Kind
engineering programs to support commercialization of ALWR reactor designs during the 1990s.

This legislation was passed with strong bipartisan support in the U.S. Congress. The Act
endorses nuclear power as an important option for future electricity generation and codifies the
Nuclear Regulatory Commission's Part 52 licensing reform rule, whichprovides for certification of
standardized designsg, one-step licensin, and more efficient hearing on new nuclear plant
construction.

To ensure a more predictable licensing process, the Act specifically provides for:

• Combined construction and operating licenses;

• A focussed scope for post-construction hearings;
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• Plant operation during hearings (if safety is not at issue); and

• A limited scope of hearings to amend combined licenses.

This chart shows how the provisions of the Energy Policy Act have improved the nuclear
powerplant licensing process in the U.S. After the Nuclear Regulatory Commission has certified a
plant design ad pre-approved a plant site through the Early Site Permit process, a Safety Analysis
Review is performed on the safety of both the design and its intended site. If the results of this review
are favorable, a Safety Analysis Report is issued and a combined construction and operating license
can be obtained. Only after this combined license is received does construction actually begin. The
combination of the construction and operating licenses ensvies future operation, and therefore,
recovery of construction costs, for utilities.

The new licensing procedures also enhance the effectiveness of public participation in the
Nuclear Regulatory Commission licensing process by ensuring early public involvement in utility
planning. Hearings and decisions concerning plant design safety, site approval, and emergencey
evacuation can now be resolved before construction begins. In addition, the public may request a
hearing on any nonconformances of the constructed plant to the approved design.

In addition to its goals pertaining to nuclear power, the current Administration is also placing a
high priority on continuing our efforts to solve the problem of highlevel waste management disposal.
We in the United States are continuing our commitment to the eventual geologic disposal of spent
nuclear reactor fuel and other high-level radioactive waste. Exploratory drilling at the Yucca Mountain
site in the State of Nevada is progressing. Secretary of Energy O'Leary announced recently that the
U.S. Radioactive Waste Management Program would be refocussed, putting "increased emphasis on
the highest quality scientific work and the inclusion of external parties in program development and
implementation. "The Secretary also plans to initiate new activités and policies, including creating the
position of a Chief Scientist for the Yucca Mountain Project organization; initiating negotiations with
local governments of appropriate Payments equal to Taxes; and developing a program to increase the
involvement of the Nevada university System in Yucca Mountain site characterization activities.

In addition, the Secretary is reconsidering other areas of the program, such as an approach for
the 1998 waste acceptance requirement, including utility compensation alternatives; a full range of
options for the near-term storage of spent fuel pending ultimate disposal; and alternative repository
licensing strategies.

Another U.S. nuclear research and development effort that is worthy of mention is the
Departmen of Energy's Actinide Recycle Program. Although the Department of Energy is closing out
its design work on the advanced liquid metal reactor, work is continuing on the actinide recycling
concept. This technology demonstration program will evaluate the technical and economic feasibility
of an innovative, more diversion-resistant nuclear fuel cycle tchnology which could potentially
contribute to the long-term radioactive waste management system. The technology offers the potential
to expand the usable capacity of a nuclear waste repository and to safely and economicaly use the
most long-lived portions of nuclear waste as fuel for other advanced reactors.

Curently, engineering-scale testing of actinide recycle technology is scheduled for this year.
The Administration fully supports the Actinide Recycle Program, which is scheduled for completion by
1997, at which time sufficient information should be available to allow a private industry decision on
whether to proceed with commercialization of this technology.

In summary, progress is being made toward development and deployment of new nuclear
powerplants in the U.S. The Energy Policy Act of 1992 demonstrated Congressional support for
nuclear power development and greatly improved the licensing process for new nuclear plant
construction. Safe, efficient nuclear powerplant operations are continuing. Reactor improvements are
being made and standardized designs are being developed that have a greater degree of plant safety
and reliability, as well as better economics.

In addition, progress toward construction of a permanent high-level radioactive waste repository
is beign made, and work to evaluate the technical and economic feasibility of actinide recycling is
under way.

All U.S. nuclear power research and development programs are directed toward removing
impediments to the growth of nuclear energy in the U.S., and we are optimistic that our investment in
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this technology will serve us well. Nuclear energy in the United States has faced a host of challenges
and, while some challenges remain to be addressed, the technology is well positioned for a new era of
competition. U.S. nuclear utilities, through the Nuclear Power Oversight Committee, have developed a
strategic plant to enable the order of new nuclear plants during the 1990s. The significant
management talent, as well as financial resources, devoted by these utilities is evidence of the
seriousness of their inten. The partnership between the U.S. Government and private industry will
make improved, prelicensed nuclear plants a real option in the U.S. and overseas in this decade. I
have confidence that our new plant designs demonstrate technological leadership and will be
highly-competitve products in the emerging marketplace.

In closing, I want to say that I believe the energy strength and sucurity of the United States, and
of all countries, lies in diversity. The advantages that such diverstiy offers are too great to be ignored.

Again, I'd like to thank you, the audience, and our hosts for the opportunity to be here today.
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NUCLEAR POWER IN RUSSIA : STATUS AND DEVELOPMENTS TRENDS
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ÖZET

Sovyetler Birliği, 27 Haziran 1954 tarihinde, 5 MWe gücündeki santralın işletmeye girmesi ile nükleer gü-
cün doğuşunu gördü, ikinci referans noktası ise 26 Nisan 1986 tarihidir. Bu tarihten sonra nükleer enerjinin Sov-
yetler Birliği'ndeki kaderi bir kere daha değişti: bugün açıkça görünen odur ki, Çernobil Kazası nükleer santral ya-
pımı görüşünü tümüyle ortadan kaldırmadı. Bilakis yeni devletlerin liderlerinin ve kamuoyunun nükleer güç
programlarına devam etmede yarar görmeye başladıklarına dair belirtiler vardır.

ABSTRACT

27 June 1954 saw the birth of nuclear power in the Soviet Union when a 5 MWe plant went into operation.
The second reference point falls on 26 April 1986. Since then the fate of nuclear energy in the Soviet Union has
been transformed once again: it is now clear the Chernobly did not entirely bury the notion of building nuclear po-
wer stations. There are even signs that the leaders of the new states, as well as the general public, are begining
to see some of benefits of continuing with nuclear power programmes.

PRE-CHERNOBLY ACHIEVEMENTS

Bearing some formal resemblance to unimplemented Soviet programmes, the Soviet nuclear
power programme adopted in the early 1980s had an adequate scientific and industrial base and
every prospect of success. The extensive R&D work carried out in the 1960s folowed up by tests on
pilot reactor installations of various types (from a pressure-vessel boiling reactor to a graphite reactor
with nuclear superheat) laid the foundations for creating a large-scale nuclear power industry.

The rate of expansion being achieved by the Soviet nuclear industry in the mid-1980s compa-
rable with that found in countries regarded as engaged in "rapid deployment" of the technology. There
was an annual 4-5 GWe increase of nuclear generating capacitiy, reactors as large as 1.5 GWe were
successfully put into operation while 35-40 % of total electricity in some regions (more than 60 % in
Lithuania) was generated by nuclear stations. This list of pre-Chernobly achievements would be in-
complete if we did not mention progress in mastering fast reactors and the large programmes of work
aimed at extending the application of nuclear energy into head supply for domestic and industrial use
and high-temperature processes.

The nuclear fuel cycle infrastructure that had been developed for military purposes made it pos-
sible to deal promptly with the problem of providing fuel for civil nuclear nuclear power plants - and
with large margins, such that present-day capacities for fuel mining and fabrication will be sufficient up
to the year 2010. Moreover, there is the potential for using tens of tons of plutonium and hundreds of
tons of highly-enriched uranium from nuclear weapons. The considerable extent of nuclear fuel reser-
ves is one of the long-term economic factors likely to determine the future of nuclear power.

CURRENT STATUS

When the Soviet specialists presented the data on the causes and consequences of the Cher-
nobly accident to the world community in 1986 and even in a year after the atastrophe, they kept cer-
tain optimism concerning continuous steady implementatbn of the nuclear power projects in this co-
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untry. However seven post Chemobly years have shown that the installed capacities of the NPPs inc-
reased only by 6 GW. Basing on the most optimistic current estimations it can be said that by the turn
of the century the total NPP capacity in the former USSR countries will not have reached even one
forth of 190 GW to which the Soviet nuclear program, adopted in the begining of the 80s, was orien-
ted. It should be pointed out that the cause of reduction in program was not only canceling of the or-
ders for new NPP conduction but also stopped construction works even at the final stage of NPP erec-
tion. In the- whole, research works, construction and extension of NPP were interrupted on 39 sites of
total capacity 109 GW.

Nevertheless, the case for nuclear power in the European part of the former USSR and some
other regions (Transcaucasus, Far East etc) has by no means been weakened in the circumstances
that prevail today. Even ignoring the long-term global effects of depletion of fossil fuel reserves and
ecological consequences of their use, one should remember the mismatch between the location of
major power consumers in the Russia and the Siberian deposits of fossil fuels. One illustration is that
the lenght of the major gas pipelines is steadily approaching the distance between the earth and the
moon.

In addition it is increasingly evident that, in conditions of economic crisis, nuclear energy beco-
mes as "island of stability" in the power industry. This is shown by the production levels for nuclear ge-
nerated electricity wich have remained fairly constant against the backround of a rapid recession in oil
and coal production in the Russia.

This nuclear stability is a major factor explaining the decay of the "Chernobly syndrome", which
has been clearly observed in some regions at least (North-West, Central, Far East of Russia).

Nevertheless there is still obviously major public sensitivity to nuclear power, which is currently
being aggravated by the growing anxiety in the West about the inadequate level of nuclear power
plant safety in the ex-USSR, particularly at units designed in accordance with earlier safety standarts.

It should be noted, however, that even if it is possible to shut down the one RBMK power stati-
on in the Ukraine, where most of the other nuclear units are modern WER-1000s, such a solution is
absolutely out of the question in Russia where the "old" RBMK and WER-440 (type V-230) units ac-
count for more than 30 % of installed nuclear capacity.

Against the background of the burgeoning compaign to shut down "old" units, which is focused
on RBMKs, those responsible for power supply in Russia seek a more balanced solution to the prob-
lem. Measures to enhance safety levels (additional diagnostics, simulators, etc) are now being imple-
mented. The schedule for permanent closure of outdated units will inevitably be determined by the fe-
asibility of replacing the lost capacity and the general economic situation.

With disintegration of the USSR, political barriers have appeared between parts of the nuclear
industrial complex spread among the different republics and this is a new destablishing factor for nuc-
lear power. It will certainly take some time to set up the necessary mechanisms for interaction betwe-
en the new administrative structures being created in the republics of the former USSR.

In this context it is however encouraging that in June 1992 the CIS countries signed an agree-
ment on basic principles for peaceful nuclear co-operation. The leading role of Russia in such coope-
ration is obvious as the country possesses about 90 % of the industrial, scientific and technological
nuclear potential of the ex-USSR (Fig. 1).

Fig. 2 shows the currents status of Nuclear power in the countries of ex-USSR.

NEW PHASE

The current situation permits us to speak about the entry of nuclear power, at least in Russia,
into a new period. The commissioning of the Balakovo NPP-4 put an end to the virtual theree-year
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moratorium on putting into service new NPPs. The programme of nuclear power development having
been worked out by the specialists and approved by the Government begins to be realized at last. It is
intended for the 3 years period but with potential development for another 15 years. The above menti-
oned decay of the post-chernobly sydrome is clearly observed, particularly in such regions as the Rus-
sian Center, North-West, and Far East, in Armenia, Lithuania. There are practically no doubts about
the commissioning of power units with VVER-1000 reactors, which are the final stages of construction,
in Ukraine. At the same time the decision to shut down in 1993 of two power units of Chernobiy nucle-
ar power plant is not a final one. Even in most anti-nuclear Byelorussia the government made a propo-
sal, that was improbable two years ago, on the construction by 2005 of at least one nuclear power
plant. Nuclear program is being developed in Kazahstan. The situation with Armenia nuclear power
plant is very well known. The barometer of the public opinion also records the changes. A rather rep-
resentative (more than 2000 respondents) public opinion poll, organized in 1992 by Russian Public
Opinion Center in a number of regions in Russia, demonstrated that it is possible to give up stereoty-
pes of total opposition by our society to the nuclear power. The results of this poll, according to which
57 % respondents agree either with operating nuclear power plants or even with construction of new
plants, represent indexes comparable with public opinion of prosperous, "non-Chernobly" countries.

The quantitative estimates of various scenarios of nuclear power development, as the author
sees them as of the beginning of 1993, are presented in Fig. 3.

This forecast is based on the deployment of the following medium' to large size reactor designs
after the year 2000:

- Various modifications of the VVER-NP-1000 design (VVER-91, VVER-92 etc) evolutionally ex-
tending the general trend of the VVER generation;

WER-500 (630 MWe) intermadiate power design also basing on the proven VVER technology,
with loop layout and use of passive safety systems;

- VPBER-600 (also 630 MWe) design where the approaches based on the experience with the
nuclear district heating plants and ship plants with integrated layout of the primary circuit are realized;

- BN-800 sodium breeder design which is an extension of the BN-600 design.

By 2010 it is likely that new indigenously designed plants will have been developed, for examp-
le the multy looped boiling water reactor with graphite moderator (MKER-800).

Some comments to the Russian plans should be added.

As well as four power reactors and two nuclear district heating units that could be taken into
operation before 2000, the addition of new units at existing sites with operating reactors -Kola, Novo-
voronezh and Leningrad- has already been supported by the local authorities as eventual replace-
ments for older units. In addition, we can expect that construction of a further several nuclear plants
(Korelia, Far-East, Rostov, Kostroma, Kaluga, Primorskaya, Tomsk NDHP) will get approval. These
and other nuclear power plants were included in a state investment programme for the Russian Fede-
ration as major projects financed from the Russian budget.

The specialists of Minatom believes that it is reasonable and possible to construct, in the 2005-
2010 period, three more nuclear power stations of 4 GWe each to replace fossil-fuelled plants that we-
re planned. Only time will show, whether this forecast will be implemented in conditions of the econo-
mic recession and reduced investment possibilities. However one thing is clear - the period of the vir-
tual nuclear moratorium in Russia has finished.
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THE FRANCO-GERMAN APPROACH FOR TR9800034
A NUCLEAR POWER PLANT IN TURKEY

Fritz Ruess

Nuclear Power International

ÖZET

Nuclear Power International (NPI) firması, 1989 yılında, Siemens ve Framatome firmalarının ortaklığı ile
kurulmuştur. Böylece, nükleer alanda, her iki kardeş firmanın 100.000 MWdan fazla kurulu veya ısmarlanmış ka-
pasiteye dayalı deneyim birikimleri bu yeni firmada birleştirilmiştir. Biz, Türkiye'deki olası bir nükleer güç projesin-
de, Alman Basınçlı Su Reaktör Teknolojisini temel alarak rekabet etmek niyetindeyiz. Yabancı yükleniciler tarafın-
da Siemens, Framatome ve GEC-Alsthom firmalarının bulunacağı bir konsorsyum kurulacaktır. Konsorsyumun
yabancı ortaklarına ek olarak, mümkün olan en fazla yerel katkıyı sağlamak için, Türk endüstrisini de teklif paketi-
ne dahil edeceğiz. Önceki teklifimizdeki yerel pay, kontrat miktarının % 30 kadarını kapsıyordu.

ABSTRACT

Nuclear Power International (NPI) has been established as a joint subsidiary of Siemens and Framatome
in 1989, thereby combining the experience accumulated in both parent companies with more than 100,000 MW
capacity installed or on order in nuclear field. We intend to compete in a potential nuclear power project in Turkey
on the basis of the German Pressurized Water Reactor Technology. We intend to establish a Consortium which
on the foreign suppliers side will include Siemens, Framatome and GEC-Alsthom. In addition to the foreign part-
ners in the Consortium we will include the Turkish industry in our proposal in order to achieve a maximum possib-
le local content, which in our previous proposal was in the range of 30 % of the contract-value.

INTRODUCTION

Nuclear Power International (NPI) has been established as a joint subsidiary of Siemens and

Framatome in 1989, thereby combining the experience accumulated in both parent companies with

more than 100,000 MW capacity installed or on order in the nuclear field.

The basic objectives of NPI are twofold. In the marketing-field, NPI is in charge of marketing

nuclear islands and complete nuclear power plants on the basis of the technologies developed by Fra-

matome in France and by Siemens in Germany.

In the development field, NPI is coordinating the development of a joint Franco-German PWR-

design for the future, called European Pressurized Water Reactor (EPR). This development is pre-

sently being supported by the utilities and the licensing authorities in both countries. It is expected that

nuclear units based on this EPR technology will be under construction by the end of this decade and

the technology can be offered thereafter on the international market.

Projects, which will be executed in the near future require a proven, yet up to date technology,

which is available in France and Germany today.
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SIEMENS EXPERIENCE IN TURKEY

Siemens as one of NPI's parent companies has a long experience in Turkey, the first Siemens

Company in Turkey was established in 1927. Today, Simko and Türk Siemens, which represent the

Siemens Group in Turkey provide services in almost every branch of electrical and electronic fields

with a staff of nearly 4,000 people.

In the power generation and distribution field, Siemens covers a wide spectrum including lignite

and gas fired conventional power plants, the latest example being the combined cycle plant in Ambar-

lı, where Simko was a consortium member providing supplies and erection service.

More specifically, Siemens nuclear technology has been extensively discussed with TEK and

TAEK during the contract negotiations between 1982 and 1984 for AKKUYU. During this time, the li-

censability of Siemens Pressurized Water Technology in Turkey was investigated in detail and finally

confirmed. A contract was negotiated simultaneously and all technical and contractual details were ag-

reed upon. Even if this this contract could not finally be signed, we believe that the comprehensive

work undertaken during these negotiations represent a valuable asset for any future discussions on a

Nuclear Power Plant in Turkey.

NPI'S PROPOSAL FOR A NUCLEAR POWER PLANT IN TURKEY

On the basis of the experience described above, we intend to compete in a potential nuclear

power project in Turkey on the basis of the German Pressurized Water Reactor Technology. We in-

tend to establish a Consortium which on the foreign suppliers side will include Siemens, Framatome

and GEC-Alsthom. Siemens will be responsible for the design, construction and commissioning of the

Nuclear Island, Framatome will be in charge of the important components in the Nuclear Steam

Supply System such as Reactor Pressure Vessel, Steam Generators and Pressurizer and GEC-

Alsthom will be responsible for the Conventional Island. Thereby we combine not only the extensive

know-how and industrial capabilities but also the financing potentials in France and Germany. In addi-

tion to the foreign partners in the Consortium we will include the Turkish industry in our proposal in

order to achieve a maximum possible local content, which in our previous proposal was in the range

of 30 % of the contract-value. Technically, the proposal will be based on the nuclear side on the Ger-

man "Konvoi" -plants, the latest 4-loop Pressurized Water Reactors commissioned in Germany re-

cently and on the conventional side on the technology of GEC-Altshom with their outstanding experi-

ence in the large nuclear power program in France and in export-projects of the French industry in

Belgium, South-Korea, South-Africa and China. In the frame of thes International Nuclear Technology

Forum, we shall concentrate below on the technical description of the Nuclear Island.

TECHNICAL FEATURES OF THE NUCLEAR ISLAND

With the choice of the Convoy-type 4-loop Pressurized Water Reactor with a thermal output of

3850 MW, resulting in a net electrical output of the plant of approximately 1.360 MW we have combi-
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ned the advantage of a technology recently licensed under the very stringent German licensing requi-

rements with the economy of scale of large units which on the one hand appears to be necessary for

a competitive energy-generation cost and on the other hand fits to the grid capacity installed in Turkey

by the time the plant will we commissioned.

PLANT LAYOUT

The plant layout of NPI's power plant is characterized by a distinction between site dependent

and site independent buildings. The arrangement of the site independent buildings is selected so that

it fifts practically to any site and so that the site dependent buildings can be easily adjusted to particu-

lar customer's requirements and local conditions (see figure 1).

The reactor building is located almost in the centre of the plot plan, thus keeping interconnec-

ting pipes and cables as short as possible. Good accessibility of the buildings during construction in

ensured, however. The arrangement of the reactor building on the axis of the turbo-generator set pre-

vents damage to safety related systems and components by turbine missiles. Moreover, it reduces the

length of the main steam and feedwater lines to a minimum. The related pilot operated safety and iso-

lation valves are located immediately outside the reactor building in a special compartment, resulting

in a very compact arrangement.

The controlled access area is clearly separated from the non-controlled area and comprises the

reactor building and parts of the reactor auxiliary building. Access is provided via only one central ac-

cess point in the reactor auxiliary building. All secondary systems are arranged in the turbine building

but no systems related to nuclear safety are located there.

REACTOR BUILDING

The primary components in the reactor building are installed in an as low as possible position in

relation to the ground level. The reactor pressure vessel is surrounded by a biological shield which

serves as radiation shield.

The reactor pressure vessel together with the other primary components is surrounded by a fre-

estanding steel containment designed to withstand the accident pressure after LOCA. This freestan-

ding, spherical design provides large laydown space on the operating floor and an easy maintainability

and inspectability. The leak rate at test pressure is specified to 0.25 vol %/d, whereas the real leak

rates achieved are by several factors lower.

The steel shell itself is surrounded by a concrete containment serving as protection against ex-

ternal events and as radiation shield. The space between both forms the annulus. Its atmosphere can

be exhausted via filters, thus reducing the effects to the environment after accidents significantly. The

doses to the general public after design basis accidents as calculated for German site conditions are

under worst case consideration by a factor lower than the permissible limit values.
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The design of this double containment together with the design of the ventilation systems, mo-

reover, provides the accessibility of the containment even during operation, which contributes to short

annual outage times. The fuel pool is located inside the containment so that the transport ways of the

fuel assemblies during refuelling are the shortest possible ones.

EMERGENCY POWER SUPPLY BUİLDİNGS

In the design of the KONVOI plants, following the German licensing requirements, external

events have to be considered. This led to a clear separation of the switchgear, emergency power

supply and emergency feed functions in different buildings (see figure 3). Each of these buildings is di-

vided into four identical sections, one for each redundancy. The interconnecting pipes and cables are

run in physically separated ducts. As a consequence of this strict separation of functions, only the

emergency feed building, beside the reactor building itself, is needed to be protected against external

events.

The application of this strict separation philosophy furthermore led to a very high redundancy of

emergency power diesel generators. The normal emergency power grid, the so-called D1 net, is supp-

lied by four large diesel generators with 50 % capacity each. It serves all safety related functions.

In addition, four smaller diesel motors drive directly the emergency feedwater pumps and are

connected to generators serving the so-called D2 net, also following the 4x50 % principle. They are lo-

cated in the emergency feed building, thus being protected against external events. This building also

includes the safety related switchgears and the emergency control room.

THE REACTOR COOLANT SYSTEM

The reactor coolant system of KONVOI plants consists of four identical main coolant loops. The

main technical data of the reactor coolant system are given in figure 4. The reactor pressure vessel is

the fixpoint of the primary system. It is made of seamless forged ferritic rings with austenitic cladding.

The utilization of forged rings as base material leads to the omission of any longitudinal welding.

A large water gap reduces the neutron flux to the RPV material in order to ensure a long and

safe life time of this component. All penetrations, for the control rod drives as well as for the incore ins-

trumentation are located at the closure head, so that not bottom penetrations are required. By that,

any leakage below the level of the main coolant nozzles can be ruled out (see figure 5).

The design of the steam generators probably is the most outstanding feature of our plants (see

figure 6). The heating tubes are made of the material Incoloy 800, a material which has proven the

best operating results.

Not only the material selection is decisive for the operating performance of the steam genera-

tors, also the design contributes significantly. The heating tubes are welded to the tubesheet on the

primary side and are twice roller-expanded avoiding the formation of a crevice on secondary side.

They are supported by tube support grids made of austenitic steel. These so-called egg-crate tube

supports consist of two rows of bars which are arranged in two planes at an angle of 120°. This design
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provides wide flow cross-sections and prevents the deposition of impurities causing damages to the

tubes, known as denting. Furthermore, proper water chemistry specifications for the primary and se-

condary circuit, harmonized with the mateirals involved on both sides, have to be kept.

All these precautions in connection with extensive inservice inspection with especially designed

manipulators led to outstanding operating results concerning the integrity of the steam generator hea-

ting tubes, so that the probability for a primary to secondary leak could be significantly reduced for

nuclear power plants equipped with steam generators manufactured according to our specification.

The main coolant pumps are single-stage centrifugal pumps. As shaft seals theree identical

hydrodynamic seals are used which can be replaced without the necessity of motor removal. The ma-

terial selection for these seals as well as for the bearings was done under the consideration to reduce

the use of antimony to a minimum, thus contributing to an as low as possible radiation exposure to the

operating personnel. A special nitrogen operated stand-still seal is provided in order to prevent loss of

coolant in case of unavailability of reactor auxiliary systems.

The main coolant lines as well as all other primary components and in addition the secondary

side shell of the steam generators are fabricated from forged materials under high quality require-

ments, so that longitudinal welds are omitted and the number of circumferential welds is reduced to a

minimum. This leads to a reduced scope of inservice inspections and in line with that to shorter outa-

ge times and again to reduced personnel exposure. Also the replacement of cobalt base alloys in the

primary circuit by other hard facing materials has contributed to the reduction of personnel exposure.

For the main coolant lines as well as for the main steam and main feedwater lines inside conta-

inment, the LBB-concept (leak before break) is applied which on the basis of careful material selecti-

on, load analysis, inservice inspections and high quality of the manufacturing process excludes a ca-

tastrophic failure of the pressure boundary. On the basis of the LBB concept, only a 0.1 A break has

to be considered as design basis (expect for the emergency core cooling system and for the contain-

ment design, where still a 2 A break is considered) and leads to the omission of pipe whip restraints.

By the avoidance of pipe whip restraints the personnel exposure to the operating personnel accumula-

ted for inservice inspection work at the main coolant loops is reduced by a factor of about 5, since the

whip restraints need not any longer to be dismantled and reassembled for inservice inspection work.

SAFETY ASPECTS

The safety systems are designed to reliably shutdown the reactor and keep it in a safe subcrhi-

cal condition and to remove the residual heat on a long term basis under upset conditions or postula-

ted accidents. The single failure postulate implies a degree of redundancy of n + 1. In order to avoid

additionally operational restrictions and to allow unrestricted repair, maintenance and testing during

normal operation, one additional redundancy is added, resulting in a n + 2 system configuration (see

figure 7).

This n + 2 requirement leads to a safety system configuration of 4 x 50 % for the most challen-

ging design basis accident. Each train of the safety systems is directly assigned to one main coolant

loop. The safety trains are functionally and physically separated or structurally protected in order to

limit the effects of common cause failures, such as fire or flooding.
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The emergency core cooling and residual heat removal system takes over cooling of the reactor

core in the event of a loss of coolant accident. The high pressure injection system is able to make-up

small coolant losses by injection of borated water from the borated water storage pools into the hot

legs of the primary circuit.

The low pressure residual heat removal pumps compensate larger losses of coolant and remo-

ve the decay heat in the long term. The trains inject into both, the hot and the cold leg of the primary

circuit The same concept applies for the eight accumulators of which always one is directly assigned

to one hot or one cold leg, respectively. This combined injection has been proven very effective in va-

rious experimental investigations performed in world-wide cooperation.

Another safety system provided in this design, which is a rather unique one in comparison to

competing designs, is the extra borating system, It is also built-up in four independent trains directly

assigned to the four main coolant loops. It injects borated water at high concentration into the primary

circuit to make-up small primary system leakages. It is furthermore used as a second, independent

shutdown system, of special value in the course of Anticipated Transients Without Scram (ATWS).

The same design philosophy as above applies for the emergency feedwater system on the se-

condary side which is also a four train system. Each train is directly assigned to serve one steam ge-

nerator in case of loss of main feedwater. It should be emphasised that the heat removal via thö se-

condary side is a very important feature of the nuclear power plant design described in this paper,

since the reliable and fast heat removal via the steam generators avoids the necessity of feed and

bleed operation on primary side for the mitigation of design basis accidents. This is an additional rea-

son for the provision of a very reliable startup and shutdown system with two 100 % pumps, feeding

feedwater into the steam generators from he feedwater tank during operational startup and shutdown

and during various transients and accidents.

Another very important factor contributing to the high safety standard of our nuclear power

plants is the careful design of the man-machine interfaces. For the mitigation of accidents a reliable

event identification is mandatory. After this identification, event oriented countermeasures have to be

taken. In order to enable the operator to perform a careful analysis, he should be provided with eno-

ugh time to avoid decisions and actions under time pressure. Therefore the so-called 30-minute-

criterion is applied, which means that all actions for the mitigation of any accident are initiated automa-

tically for the first 30 minutes after onset of an accident. Only after this period of time manual counter-

measures by the operators are required.

Probabilistic risk assessments have shown that the overall frequency for accident sequences

beyond design basis is about 1,4 x lO^/year, which is in comparison with other internationally discus-

sed design conditions for future plants, an outstanding good figure. The failure of all relevant safety

functions contribute to this figure almost to the same extent, so that a well balanced safety concept

was realized. Further consideration of plant internal emergency operating procedures, preventive and

irrigative accident mitigation measures reduce the probability of severe radioactive releases to the

environment further to below 10'7/year (see figure 8).
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CONSTRUCTION AND OPERATING EXPERIENCE

The three KONVOI plants constructed in Germany from 1983 through 1989 were built with an

average construction time of about five years (see figure 9). The excellent operating experience obtai-

ned with these plants so far shall be shown using two very indicative figures. The first is the relative

time the plants were connected to the grid. German plants are better characterized by this figure than

by the load factor, because some German plants contribute to load follow operation in the European

grid. For the KONVOI plants an average service time factor of about 90 % was achieved calculated

from first grid connection to the end of 1992 (see figure 10).

A second very important operational figure demonstrating the high quality of the design with re-

gard to radiation protection is the personnel exposure to the operating personnel. The KONVOI plants

have reached here an average figure of less than 0.3 mSv/year (see figure 11).

CONCLUSION

In case Turkey intends to introduce nuclear energy NPI together with their parent companies Si-

emens and Framatome are prepared to establish a strong consortium in which, besides Siemens and

Framatome, GEC-Alsthom and Turkish companies will participate. The technology offered by this con-

sortium would rely on the German PWR-technology for the nuclear part of the plant. This technology

has been extensively discussed during the negotiations for the AKKUYU project and has proven its li-

censability in Turkey. For the conventional side of the plant GEC-Alsthom, the supplier for the French

conventional islands, will be responsible.

With this technology, we are able to offer the state of the art in Pressurized Water Reactor

Plants. The capabilities and the strength of the partners involved will ensure an efficient implementati-

on of the project.
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Nuclear Power Internat ional
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NPI Nuclear Power International
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2.1-1 KWU-Steam Generator Design-Highlights

•21300

Forged Material
• Reduction of weld length
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CANDU NUCLEAR REACTOR TECHNOLOGY TR9800035

B. K. Kakaria
AECL CANDU

ÖZET

AECL nükleer alanda, 40 yıldan fazla deneyime sahiptir. Özgün Kanada nükleer teknolojisi, geçen 20 yılı

aşkın sürede, dünyaya açılmıştır. Kanada'daki 22 CANDU reaktörüne ek olarak, iki tane Hindistan'da, bir tane

Pakistan'da, bir tane Arjantin'de, dört tane Kore'de ve beş tane Romanya'da bulunmaktadır. CANDU

teknolojisindeki ilerlemeler, evrimsel santral iyileştirmelerine dayanmaktadır. Söz konusu ilerlemeler, ileri nükleer

güç programına destek olmak üzere, sistem performans iyileştirmelerinden oluşmaktadır. CANDU santrallerinin

sahip olduğu iyi performans düşünüldüğünde, CANDU işletme deneyiminin yeni ve eskinin tekrarı olan

tasarımlara yansıtılması önemli görülmektedir.

ABSTRACT

AECL has over 40 years of experience in the nuclear field. Over the past 20 years, this unique Canadian

nuclear technology has made a worldwide presence, In addition to 22 CANDU reactors in Canada, there are also

two in India, one in Pakistan, one in Argantina, four in Korea and five in Romania. CANDU advancements are

based on evolutionary plant improvements. They consist of system performance improvements, design

technology improvements and research and development in support of advanced nuclear power. Given the good

performance of CANDU plants, it is important that this CANDU operating experience be incorporated into new

and repeat designs.

INTRODUCTION

Working towords the establishment of the nuclear power program in Turkey is not new to AECL.
In mid 1980s AECL's negotiations with TEK led to the signing of a contract for the first unit. The
project however, did not proceed as a result of difficulties associated with the financing of the
build-operate-transfer model.

Once again AECL has responded to latest requests for proposals for Akkuyu by TEK and is
actively pursuing this project. The present Forum is therefore timely to provide input to these
deliberations. i

WHAT IS AECL

AECL has over 40 years of experience in the nuclear field. It was formed in 1952 as a Crown
Corporation, wholly owned by the Government of Canada. Responsible for developing peaceful uses
of nuclear technology in the areas of electricity generation, health applications and food preservation.
In the field of electricity generation the efforts led to the development of CANDU nuclear power
system.

The initial commercialization of the CANDU system was based on a partnership between
AECL, Ontario Hydro and Canadion Industry. The successful CANDU program in Canada, led to its
expansion into the export markets.

76



CANDUs AROUND THE WORLD

Over the past 20 years, this unique Canadian nuclear technology has made a worldwide
presence. In addition to 22 CANDU reactors in Canada, there are also two in India, one in Pakistan,
one In Argantina, four in Korea and five in Romania.

CANDU FAMILY

There are currently three sizes of CANDU units :

CUNDU 6, of which there are 12 units operating and under construction. The gross output of
CANDU 6 is approximately 700 MW. Over the past 10 years, the four operating CANDU 6 units have
achieved avarage lifetime capacity factors higher than 80%;

CANDU 3 is our latest design which is over 70% complete. It embodies the next generation
technology including computer based engineering tools, simplified design but using proven
components, upfront licensing, modular construction techniques, proven components and short
construction duration. The output of CANDU 3 is 450 MW;

CANDU 9 is the 950 MW size. 12 units of CANDU 9 are operating in the multi-unit configuration
in Ontario. A single unit version of the 950 MW size is being developed form this reference.

CANDU 6 PROJECTS

CANDU 6 is an up-to-date product which is currently under construction for commissioning
even beyond the turn of the century.

Four CANDU 6 units are presently in operation :

— Wolsong-1 in Korea (in service 1983)

— Embalse in Argantina (in service 1984)

— Gentilly-2 in Canada (in service 1983)

— Point Lepreau in Canada (in service 1983)

In Romania there are five CANDU 6 units under construction at the Cernavoda site. Starting in
1990, the newly formed utility RENEL awarded a contract to an international consortium led by AECL,
to provide the Project Management and Construction Management for Unit 1. Unit 1 is presently over
85% complete and is scheduled for criticality in December 1994.

In Korea, in addition to the operating unit there are 3 more unit under construction. The
containment structure of unit one is already compete and heavy components such as the reactor have
been delivered to the site. The site work and equipment orders for units 3 and 4 are already well
underway.

Therefore, the CANDU 6 has an up to date reference plant in the Wolsong units now under
construction with the first unit scheduled to go in service in 1997. CANDU 6 continues to be a
competitive, economic and reliable energy source. The safety and licensing basis aspects have been
updated to meet the current regulatory requirements as the new units start operating. CANDU 6 has
demonstrated an excellent world leading performance which will be maintained by replication of the
design, but will incorporate low risk and proven improvements.
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The life time load factors of the four CANDU 6 operating units are as follows :

Point Lepreau (Canada) 90.4%
Wolsong 1 (South Korea) 83.2%
Gentilly 2 (Canada) 67.7% (limited in the early years by low demand)
Embalse (Argentina) 73.3% (limited in the early years by grid restriction)

In the last 5 years, with demand and grid restrictions no longer present, all the units have higher
than 80% load factors as shown in table bellow :

Point Lepreau (Canada) 95.2%
Wolsong 1 (South Korea) 88.1%
Gentilly 2 (Canada) 81.2%
Embalse (Argentina) 88.9%

! MOISTURE SE'ARATOR'REHEATERS

••••=i^| HEAVYWATEfl MODERATOR

= • • [ HEAVY WATER COOLANT

STEAM

CONDENSATE

RIVEn WATER

MODERATOR
MEAT EXCHANGER

Figure 1 Schematic of CANDU Nuclear Power Plant

CANDU TECHNOLOGY

CANDU stands for Canada Deutreium Uranium. Figure 1 shows a simplified schematic of the

CANDU Nuclear Power Plant. ;

The key characteristics of CANDU nuclear power system are :

• CANDU is a pressurized heavy water reactor (HWR).
• Heavy water is used for both the moderator and primary coolant resulting in high neutron

economy
.• The high neutron economy that permits the use of natural uranium fuel.
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• The reactor is essentially a large tank (the Calandria), which contains the separate moderator
at low pressure and low temperature, penetrated by a large number of pressure tubes that
form part of the high pressure heat transfer system and cantain the fuel.

Steam pipes

Moderator heai exchanger

Figure 2 Schematic of CANDU Nuclear Steam Supply System

Figure 2 shows the CANDU NSSS schematic. Shown in this figure are, the separate moderator
system with its heat exchangers and pumps, the primary coolant system with pumps and steam
generators, the Calandria tank, and the fuel channels containing the natural uranium fuel bundles.

Figure 3 Schematic of the on-Power Refuelling
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The reactor is refuelled on-power by two fuelling machines located at each end of the reactor
(Figure 3). The fuelling machines are supported on a moving support structure, are remotely
controlled by computers and access the entire face of the reactor. They toad new fuel, remove spent
fuel and shuffle fuel bundles to attain maximum burn-up. With on power refuelling, no outage is
required to refuel the reactor. Overall reactivity of the reactor core is closely managed by the fuel
management for easy control and to avoid excess reactivity at all times.

Some additional features unique to the CANDU are :

- Separation and independence of operation of process and power production systems from
the safety systems.

- Two independent shutdown systems with different design concepts to ensure that no
generic, common faults of the two systems are possible.

- Reactivity devices are located in low pressure and low temperature environment within
calandria. This avoids any possibility of ejection from the core by the high pressure systems.

CANDU LICENSING AND SAFETY

The basic approach adopted by the regulatory bodies of CANDU client countries has been to
accept the Canadian Licensing criteria and documentation, equivalent to those submitted for a
reference plant in Canada.

The Canadian regulator, the Atomic Energy Control Board (AECB), generally plays a role in the
transfer of expertise to international regulatory bodies by providing, among other things :

- licensing training courses
- attachment of personnel
- regular exchange metings

In fact, during the previous round of Akkuyu negotiations in the mid 1980's, there was extensive
contact and exchange programs between the AECB and TAEK. The result of his approach is that
there are now licensed CANDU's in, Argentina, Korea, Romania, India and Pakistan.

In addition; there are presently on-ongoing licensing activities in :

- Japan; joint studies with the Electric Power Development Corporation

- U.S.A.; pre-application review and design certification of CANDU with the
USNRC(to10CFR52)

LICENSING APPROACH

The Canadian Licensing Requirements are stated as regulations (R series) and consultative (C
series) documents. The consultative documents are issued for trial use and public input prior to
adoption as regulation documents. In the licensing process responsibility for meeting the requirements
is on the designer. Regulators perform an auditing role to ensure compliance with the regulations.

The Canadian licensing process is not a prescriptive approach and allows innovation by the
designer to improve the plant safety and the performance.

SAFETY

The Principle of defense in depth is the cornerstone of CANDU safety philosophy. This means
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that :

- stations are. designed, built and operated to the highest quality standards.
- failures of all important items to the safety of the plant are anticipated.
- normal process systems have the capability to control the events to prevent harm to the

public.

- finally, multiple containment is provided to prevent the release of radioactive fission products
to the environment

In addition important systems are grouped so that they are separated, both functionally and
physically, to ensure each system can perform its function without reliance on other systems.

Shutoff rod
guide tuoe

Liquid 'poison'
nozzle

Shutoff rod

(typical)

Liquid poison
pipe (typical)

Calandria
Calandria tubes

Moderator

Figure 4 Schematic of the Reactor Shutdown Systems No.1 and No.2

A very unique feature of the CANDU, is the existence of two independent reactor-shutdown
systems. These systems, shown sechematically in Figure 4 are physically and functionally separate.

SDS 1 consists of shut off rods that fall under gravity. SDS 2 consists of liquid poison injection
with gadolinium nitrate by high pressure stored helium.

In addition, the special safety systems consist of an emergency-core-cooling system and the
containment system. These are designed to limit the consequences to the core and spread of
radioctivity should any process system failure occur.

Mitigation of severe accidents by unique CANDU features provides additional safety to the
CANDU, This is the large amount of low temperature heavy water in the calandria vessl, which in turn
is surrounded by a large shield tank containing light calandria vessel, which in turn is surrounded by a
large shield tank containing light water. This large volume of water is available as heat sinks for the
more extreme severe accidents scenarios which can be postulated.
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CANDU ADVANCEMENTS

CANDU advancements are based on Evolutionary Plant Improvements. They consist of system
performance improvements, Design Technology Improvements and research and development in
support of advanced nuclear power.

The Referance Plant CANDU 6 design is being carried out using the following advanced
technologies :

• Computerized Integrated Design and Drafting system.

• Integrated Analytical Environment - AECL is developing software for an integrated analytical
environment so that multiple handling of the design data is eliminated thereby reducing
errors.

• Enhancement of Design Tools for safety Software development- The computer safety
software used in a CANDU plant is produced with the help of advanced tools and aids to
ensure exact compliance with specifications and the production of high quality and reliable
software.

• Advances are being made in computerized Integration of Design Outputs and Construction
Input Data which can provide an integrated data base for plant maintenance.

Given the good performance of CANDU plants, it is important that this CANDU operating
experience be incorporated into new and repeat designs. This is being done in the CANDU 6 plants
now under construction which also incorporate evolving safety requirements and improvements in
component technology and plant systems.

All these advancements and improvements are backed by an extensive research and
development. AECL as an integrated company not only builds NPP but also undertakes a
comprehensive research and development program.

CANDU FUEL CYCLES

A significant feature of CANDU design is its flexibility to adapt to different fuel cycles including
• Natural Uranium
• Advanced Fuel Cycles
• Thorium Fuel Cycles

Solid fuel pellet

Zircsloyfueisneath

UO.

\
Fuel efemi

Zifcaloy bearing pads

CAN LU B graphite iniertsyer

Uranium dioxide (UO}] luel pellets

Zircaloy fuel sheath

Zircaloy snd support piste

Figure 5 CANDU 6 Fuel Bundle (37 element)
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NATURAL URANIUM

CANDU reactor has been designed for the use of natural Uranium. Natural Uranium fuel
eliminates the need for enrichment facilities. Figure 5 shows the CANDU fuel bundle which is 0.5 m
long, 10 cm in diameter and 23 kg in weight. Ease of CANDU natural uranium fuel fabrication has
enabled all CANDU owners to obtain fuel from their own country.

ADVANCED FUEL CYCLE PROGRAMS

AECL has conducted research and development programs on Advanced Fuel Cycles over
many years and there are several joint development programs underway with international partners.
These include :

- Japon - Evaluating use of Slightly Enriched Uranium (SEU) with enrichments from 0.9% to
3%.

- France - Evaluating the fabrication of CANDU fuel using Recovered Uranium.

- Korea - joint studies to evaluate the use of spent PWR fuel, refabricated into CANDU fuel.

- Netherlands - evaluating the use of SEU.

In the area of spent Fuel Detoxification there are some exciting possibilities being studied on
the use of CANDU to burn higher actinides.

An interesting alternative for reducing the radiotoxicity of spent fuel is to use the once through
thorium cycle in CANDU. This is particularly attractive since CANDU has lo fissile requirements. This
cycle reduces the contribution of actinides to radiotoxicity by two orders of magnitudes.

The recent International Conference on Future Nuclear Systems (Global 93) has recognized
CANDU as an existing technology that could be utilized to assist in management of nuclear wastes.
Planning of entire nuclear cycles is seen as necesasary to launch the second generation of the
nuclear era.

THORIUM

AECL has carried out research on thorium fuel over the past 30 years. Research reports are
available which describe these developments. Thorium can be mixed with fissile material such as
Natural Uranium, Slightly Enriched Uranium, or mixed oxides of uranium and plutonium.

There are basically two options to be considered; direct use and spent fuel reprocessing.

The first option has the following steps;

- Thorium is converted to Proactinium 233 in the bundles in the low flux (outer channel)
regions of the core of the CANDU reactors.

- The bundles are then placed in interim storage in the spent fuel bay (cooling for about 3
months) to allow decay of Proactinium 233 to U233.

- The bundles are then re-inserted into the central, high flux regions of the core to deplete the
U233.

This option could be implemented presently.
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The second option includes the following steps :

- Thorium is converted to Proactinium 233 in the bundles in the low flux (outer channel)
regions of the core of the CANDU reactors.

- The bundles are then placed in interim storage in the spent fuel bay (cooling for about 3
months) to allow decay of Proactinium 233 to U233.

- Chemical separation of U233

- Fabrication of Th232 / U233 fuel

- Refuelling with Th232 / U233 fuel

This option has potential of achieving a self-sufficient equilibrium thorium cycle in CANDU
reactors.

SUMMARY OF CANDU ADVANTAGES

In summary, as Turkey once again considers proposals for the Akkuyu site, the CANDU 6
represents a proven and credible product.

There are four CANDU 6 units presently under construction and secheduled to come into
service between 1995 and 1999. This provides for a proven option that is based on a demonstrated
schedule, competitive economics, modern technology, latest regulations and overall benefits of
replication.

As recently as 1992, Candu 6 has proven to be competitive economically with latest alternatives
to CANDU.

CANDU 6 has an up to date licensability in user countries meeting all known current
requirements.

The presently active design and construction program of CANDU 6, offers an experienced team
for all phases of Project from design to supply, construction commissioning and operation. This team
is ready and evailable now.

AECL CANDU and CANDU owners offer Turkey the opportunity to acquire total technology for
nuclear self reliance in the shortest time.

Once again AECL and CANADA stand ready to meet Turkey's needs now.
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ABB-CE'S SYSTEM 80+ ADVANCED LIGHT WATER REACTOR DESIGN

Edward P. Flynn
ABB Combustion Engineering Nuclear Systems

TR9800036

ÖZET

ABB-CE Nükleer Sistemler Firması, 1985 yılından bu yana, yeni nesil basınçlı su reaktörlerini
geliştirmektedir. ABB-CE, bu çabada, Duke Power Company'nin alt kuruluşu olan Duke Engineering Services ve
Stone Webster Engineering Şirketleri ile birlikte hareket etmiştir. Programın amacı, endüstrileşmiş ulusların temel
insani gereksinimlerini, yerleşim yerlerinin, ticari ve endüstriyel kuruluşların kullanımına yönelik güvenli, güvenilir
ve ekonomik elektrik enerjisi sağlayarak tatmin etmek için, ön-lisans almış standart bir santral tasarımını mümkün
kılmaktır. Gereksinim duyulduğunda böyle bir tasarımın hazır olabilmesi için, söz konusu tasarım, kanıtlanmış bir
teknolojiyi ve kalıcı olarak oluşturulmuş lisanslama kriterlerini temel almalıdır. Bu gerekler, doğasında evrimselliği
barındıran, ileri nükleer teknolojinin gelişmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, ABB-CE'nin gelecek
onlarca senenin getireceği gereksinimleri tatmin edeceğine inandığı, Sistem 80+ Standart Santral Tasarımı ile
sağlanmıştır. Bu bildiri Sistem 80+ tasarımının gelişimine temel teşkil etmek üzere seçilen ve hali hazırda
çalışmakta olan Sistem 80 tasarımına yapılan evrimsel iyileştirmelere odaklanacaktır.

Electric Power Research Institute (EPRİ), geleceğin İleri Hafif Sulu Reaktörleri (İHSR)'ne temel oluşturmak
üzere İHSR tasarımına yönelik gerekleri geliştirmiştir. ABB-CE ve yardımcı kuruluşlar İHSR tasarım gereklerinin
geliştirilmesi sürecine aktif olarak katılmışlardır. Sistem 80+ EPRİ gereklerine uygun olarak geliştirilmiştir ve
Evrimsel Basınçlı Su Reaktörleri içinde bu özelliğe sahip tek tasarımdır.

Sistem 80+ tasarımı halen, güvenli ve güvenilir işletme için entegre edilmiş Nükleer Ada, Türbin Adası ve
BOP'den oluşan tüm güç santralının onaylanmasına yönelik, NRC değerlendirilmesinin son aşamasındadır.
Gelişmiş güvenlik, kaza önleme ve etkisizleştirme arasındaki dengeyi sağlayan yedeklilik ve farklılık prensipleri
ile, Sistem 80+ tasarımının en önemli özelliğidir. Güvenlik Enjeksiyon ve Acil Besleme-suyu sistemleri dört
dizgeden oluşmaktadır. Korunak binası, beton bir yapı ile çevrili birbüyük çelik kaptır. Tüm nükleer ada, sismik
direnci artırmak için, ortak bir temel yapı üzerine oturtulmuştur.

Nükleer Buhar Sağlama Sistemi, artırılmış marj ve geliştirilmiş güvenilirlik özelliklerinden oluşturulmuştur.
Bu özelliklerden tipik olarak, %15 güç artışı marjı, ileri yanabilen nötron zehri, %33 daha büyük basınçlandırıcı,
buhar üretecinin ikincil tarafında %25 daha fazla su hacmi örnek olarak verilebilir. Bu özellikler Türbin Adası
içinde geçerlidir ve reaktör veya türbin kapatma gerektirmeden tam yük reddi mümkün kılınmıştır. Önemli reaktör
soğutucu sistemi iyileştirmeleri Şekil 1 ve Tablo 1'de gösterilmiştir. Yüksek teknoloji, operatör kontrolüne yönelik
olarak da kullanılmıştır. Programlanabilir mantık kontrolcüleri, süper mini-bilgisayarlar, fiber optik haberleşme,
dokunma hassasiyetli katod huzme tüpü ve ileri sinyal teknikleri tasarımı büyük ölçüde basitleştirmektedir.

Tasarım iyileştirmelerinin olumulu sonuçları, güvenlik analizinin sonuçlarında görülmektedir. Besleme-suyu
boru kırıklarında ulaşılabilen en yüksek basınç 7 bar'dan daha fazla azaltılmıştır. Küçük kırık LOCA'da
ulaşılabilen en yüksek yakıt zarfı sıcaklığı 300°C'den fazla azaltılmıştır. 25 cm çapındaki soğuk ayak kırığında
bile, dört dizgeden basınç kabına yapılan direk enjeksiyon ile, kalp her zaman 1.1 m yüksekliğinde su ile dolu
kalabilmektedir.

Ciddi kazalar önemli kalp hasarına yol açabilen kazalardır. Sistem 80+ tasarımında göz önüne alınan ciddi
kaza ile ilgili özellikler arasında, 61 m çapında 96.000 m3 hacime sahip koruma binası, ergimiş yakıtı
soğutabilmeyi ve tutabilmeyi sağlayan reaktör boşluğu, bir pasif reaktör boşluğu su basma sitemi ve hidrojen
yakıcıları sayılabilir. Koruma binasının ergime sonrası kaybını önlemek için bir güvenlik basınç azaltma sistemi
eklenmiştir.

Olasılıklı Risk Değerlendirmesi, Sistem 80+ tasarımının kalp erime olasılığının, Sistem 80 tasarımına göre,
çok azaldığını göstermiştir. Sistem 80+ tasarımı Hafif Sulu Reaktör güvenliğindeki önemli teknolojik ilerlemeleri
göstermekteir. Hem kaza önleme ham de etkisizleştirme özelliklerini göz önüne alan nükleer santral
tasarımındaki dengeli ve bütünsel yaklaşımın sonucu olarak kazaların meydana gelmesi olasılığı çok düşmüştür.
Sistem 80h+ güvenlik hedefleri Tablo 2'de verilmiştir.

SUMMARY

ABB-CE Nuclear Systems has been developing since 1985 the next generation of pressurized
water reactors for worldwide deployment. ABB-CE has been joined in this effort by Duke Engineering
& Services, Inc. a subsidiary of Duke Power Company and by Stone & Webster Engineering

85



Corporation. The goal of the program is to make available a prelicensed, standardized plant design
that can satisfy a basic human need of industrialized nations, the safe, reliable and economic supply
of electricity of residential, commercial, and industrial use. To ensure that such a design is available
when needed, it must be based on proven technology and established licensing criteria. These
requirements dictate development of nuclear technology that is advanced, yet evolutionary in nature.
This has been achieved with the System 80+ Standard Plant Design which ABB-CE believes will
satisfy requirements for decades to come. This presentation will focus on the evolutionary
improvements that have been made to System 80 which is the current operating design that was
selected as the basis for developing System 80+.

The Electric Power Research Institute (EPRİ) has developed and issued the Advanced Light
Water Reactor (ALWR) requirements as the basis for future ALWR's. ABB-CE and its associates were
active participants in the development of the ALWR design requirements. System 80+ development
has been in accordance with the EPRİ requirements and System 80+ is the only Evolutionary
Pressurized Water Reactor design to these requirements

The System 80+ design currently is in the final stages of NRC review leading to certification as
a complete power plant, Nuclear Island, Turbine Island, and Balance of Plant, which are integrated for
safe and reliable operation. Improved safety is a major feature of System 80+ with redundancy and
diversity providing a prudent balance between accident prevention and mitigation. Safety Injection and
Emergency Feedwater are dedicated four-train systems. The containment structure is a large
spherical steel vessel surrounded by a cylindrical concrete shield building. The entire nuclear Island is
founded on a common basemat to provide seismic resistance.

The Nuclear Steam Supply System design has incorporated increased margin and improved
reliability. Typical of these features are a 15% overpower margin, advanced burnable poisons,
ring-forged reactor vessel, a 33% larger pessurizer and 25% more secondary inventory in the steam
generators The margin and reliability features are extended to the Turbine Island where full load
rejection is accepted without reactor or turbine trip. Principal reactor coolant system improvements are
given in Fig.1 and Table 1.

High technology focused the control complex on the human operator. Programmable logic
controllers, distributed system architecture, super mini-computers, fiber optic communications, touch
sensitive cathode ray tube and advanced signal validation tecniques greatly simplify the design.

The results of all the design improvements are evident with the results of safety analysis. Peak
pressure is reduced more than 7 bar for feedwater line breaks. For smal break LOCA's, peak fuel
cladding is reduced more than 300C. With four trains, direct vessel injection the core is under 1.1 m of
water at all times, even for a 25 cm diameter cold leg break.

A severe accident is one that involves appreciable core damage. Among the severe accident
features incorporated into System 80+ are the 61m diameter, 96,000 cubic meters free volume
containment, a reactor cavity that insures coolability and retention of molten core debris, a passive
cavity flooding system and hydrogen ignitors. A safety depressurization system is added to prevent
containment failure due to direct containment heating from high pressure core melt ejection.

Probabilistic Risk Assessment has shown that System 80+ has reduced core melt probability by
two orders of magnitude compared to System 80. System 80+ represents major advances in the
technology of LWR safety. Accidents are far less probable, the result of a balanced and integrated
approach to nuclear plant design that considers both prevention and mitigation in the appropriate
context. The System 80+ safety qoals are given in Table 2.
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Larger Pressurizer Enhances
Transient Response Larger Secondary Feedwater Inventory in

Steam Generator Extends "Boil Dry" Time

\
Enhanced Load
Follow Capability

Increased Operating Margin

Ring Forged Vessel

Enhanced
Maintenance
Access

Increased Heat Transfer Area

Inconel 690 Tubes Used to
Inhibit Corrosion

Fig.-1 Principal Reactor Coolant System Improvements

Table-1 Improved Reactor Coolant System and Safeguards

r\
»Increased inventories
»Increased margins
»Improved materials
»4trainECCS
>4 train EFWS
• In-containment RWT
> Safety Depressurization System
»Alternate Emergency Power
Supplies

Table-2 System 80+ Safety Goals

Core Damage Frequency < 10-5 Events/Yr

Severe Accident Release < 10-6 Events / Yr for
occu rence of closes
greater than 25 Rem at
site boundary

• Protective Action Guideline < 1 Rem at site boundary
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THE LICENSING PRACTICE ON NUCLEAR
POWER PLANTS IN KOREA

u . ^ ! ; î f T e * * TR9800037
Korea Institute of Nuclear Safety

OZET

Kore'nin lisanslarına sistemindeki evrimleşme, nükleer güç programının gelişmesi ile sıkı bir paralellik için-
de olmuştur. 1970'lerin başında, Kori nükleer santralının birinci ünitesinin yapımına başlanması ile, nükleer güç
santralı lisanslama işi devletin önemli bir işlevi haline gelmiştir. Bu süreçte, nükleer santral lisanslaması için ge-
rekli ulusal yasa ve yönetmelikler henüz tam olarak hazır değildi. Bu yüzden satıcı ülkelerin yasa ve yönetmelikle-
rinin uygulanması şart koşuldu. 1980'lerin başından itibaren, santral ekipmanlarının kontratı ayrı ayrı yapıldı ve
böylece projelere daha fazla yerli endüstriyel katkı sağlandı. Ayrıca iki adım lisanslama sistemine, ilgili yasada yer
verildi. 1987 yılından itibaren, bütün çaba, yerel endüstrinin maksimum katkısını sağlamaya yoğunlaştırıldı. Yükle-
nicilerin seçiminde teknoloji transferini daha yüksek oranda gerçekleştirme şartı aranmaktaydı. Kore Nükleer Gü-
venlik Enstitüsü (KINS), bağımsız uzman kuruluş olarak, 1990 yılında kuruldu.

ABSTRACT

The evolution of Korean regulatory system has tightly coupled with development of Korean nuclear power
program. The nuclear power plant licensing has become a major regulatory function of the government when the
construction of the Kori NPP Unit 1 started in early 1970s. During this period, domestic laws and regulations app-
licable to the licensing of NPP were not yet fully developed. Therefore the vendor countries' laws and regulations
were applied as mandatory requirement. Beginning in the early 1980s, component approach was used and cont-
racts were awarded separately for major components of the plants, thus enabling more domestic industries to
participate in the projects. The two-step licensing system was incorporated into the law. In the third phase from
1987, major efforts have been concentrated on the maximum participation of local industries. The overriding prio-
rity for selecting suppliers was the condition of higher nuclear technology transfer to Korea. The Korea Institute of
Nuclear Safety (KINS) was established in 1990 as an independent regulatory expert organization.

I. HİSTORİCAL EVOLUTİON OF KOREAN REGULATORY SYSTEM

The development of nuclear power has become an essential issue in Korea, where energy re-
sources are extremely scarce. As of October 1993, Korea has fourteen nuclear power plants, that is,
nine in operation and five under construction. The evolution of Korean regulatory system has tightly
coupled with development of, Korean nuclear power program. In order to carry out the nuclear power
program successfully, nuclear safety has to be assured through ail stages of development, including
site selection, design, manufacturing, construction, operation and decommissioning.

The basic concept of nuclear safety in Korea, as in other countries, is not only to protect the
plant crew and the general public from radiation hazards but also to minimize the subsequence of ra-
diation effects as low as reasonably achievable. This concept is basically underlined in the Atomic En-
ergy Act of Korea, which provides the legal foundation for nuclear activities. It was promulgated in
1958, but the provisions were not extensive enough to be applied to the licensing of a nuclear power
plant.

Up until the late 1960s, Korea's nuclear activities can be summarized as follows:

The government policy was focused on the establishment of nuclear research institutes and in-
ternational cooperation. While the nuclear activities were mainly focused on basic research into radioi-
sotope utilization and radiation applications in the field of industry, agriculture and medicine on a rela-
tively small scale.

The legal system was accordingly limited to the regulation and licensing of those nuclear activi-
ties and remained on that level until the early 1970s when the canstruction of the Kori Nuclear Power
Plant Unit 1 started and then the nuclear power plant licensing has become a major regulatory func-
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tion of the government. The current status of nuclear power plants in Korea is summarized in Table 1
and Figure 1. Therefore, the evolution of nuclear power plant licensing in Korea can effectively be split
into the following 3 steps according to the development steps of Korean nuclear power program:

Table 1. Nuclear Power Plants in Korea

Plant

Kori
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4

Wolsung
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4

Yonggwang
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6

Ulchin
Unit 1
Unit 2

Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6

New Entry

Reactor

Type

PWR

PHWR

PWR

PWR

PWR
PWR
PHWR

Capa-
city
(MWe)

587
650
950
950

678.7
700

I I

I I

950
"

1,000
I I

"

"

950
"

1,000
I I

"

"

1,000
"

700

Manufacturer

Reactor

W

AECL

W
W

KHIC/FE
II

KHIC
I I

Framatome
II

KHIC
II

II

II

-

•

-

T/G

G EC

Parsons
KHIC/GE

"

W
W

KHIC/GE

KHIC
11

Alsthom
II

KHIC
"

"

-
-
-

Commercial
Operation
(Expected)

1978.4
1983.7
1985.9
1986.4

1983.4
(1997.6)
(1998.8)
(1999.8)

1986,8
1987.6

(1995.3)
(1996.3)
(2001)
(2002)

1988.9
1989.9

(1998.6)
(1999.6)
(2003)
(2004)

(2005)
(2006)
(2005)

Remarks

In Operation

In Operation
Under Const.

"

In Operation
II

Under Const.
II

Planned
II

In Operation
II

Under Const.
II

Planned
I I

Planned
"
II

* In Operation
* Under Const.
* Planned

9 Units
7 Units
7 Units

The First Phase (Beginning of Commercial Nuclear Power Plant Operation)

The first phase from 1971 to 1978 marked the beginning of commençai nuclear power plant op-
eration in Korea. The first commercial nuclear power program was implemented on a turnkey contract
base. Kori Units 1 and 2 were ordered from Westinghouse, U.S.A. in 1969 and 1974, respectively
and Wolsung Unit 1 was ordered from the AECL, Canada in 1973.

Contractors assumed overall responsibility for the construction schedule, inspection, startup
and performance of the plants. This approach was taken because Korea lacked the indigenous tech-
nological capabilty and experienced manpower for nuclear power plant construction. During this peri-
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od, domestic laws and regulations applicable to the licensing of nuclear power plant were not yet fully
developed. Therefore the vendor countries' laws and regulations such as 10 CFR, Reg. Guide and
Standard Review Plan (SRP) of the USNRC were applied to the licensing review of Westinhouse
PWRs. As for CAN DU plant, Canadian laws and regulatory requirements were applied as mandatory
requirement. And some U.S. laws and regulatory guides such as SRP, Reg. Guide and NUREG, were
also referred to.

During this period, in order to carry out the licensing review of nuclear power plant, the Advisory
Committe on Reactor Safety (ACRS) was established in 1972 with 15 experts of varios nuclear related
fields under the Atomic Energy Comission of the Ministry of Science and Technology (MOST).

As far as the Korean regulatory body is concerned, this period served as a learning experience
in licensing. This licensing experience of the first three nuclear power plants provided the foundation
for the indepth review and inspection activities in the following phase nuclear projects.

The Second Phase (Commercial Phase)

Beginning in the early 1980s, the second phase, unlike the turnkey base contract, promised
substantial nuclear plant expansion by employing a component approach with foreign prime contrac-
tors. Six nuclear power plants (Kori Units 3 and 4, Yonggwang Units 1 and 2, Uljin Units 1 and 2) were
constructed using that approach. Contracts were awarded separately for major components of the
plant, thus enabling more domestic industries to participate as subcontractors in the projects.

While on the regulatory and licensing side, the Nuclear Safety Center (NSC) was established in
December 1981 as a regulatory expert organization within the framework of Korea Atomic Energy Re-
search Institute (KAERI), which was the predecessor of today's Korea Institute of Nuclear Safety
(KINS).

The two-step licensing system, construction permit (CP) and operating license (OL) was formal-
ly incorporated into the law.

The NSC has found no major difficulty in reviewing the safety design features of Kori Units 3
and 4 and Yonggwang Units 1 and 2, of which NSSS was designed by Westinghouse. Through the
questions and answers with Westinghouse on major licensing isues, the NSC could conduct an in-
depth safety review on the design, construction, and operation of those units.

During this period, both the regulatory body and industry shared a common concern over how
to resolve various licensing difficulties caused by a direct application of USNRC's regulatory proce-
dures and requirements to non-US originated nuclear plants such as CANDU and Framatome plants.
The TMI action plan could be such a good example.

French codes and standards and other regulatory requirements were applied to the licensing of
Framatome designed Uljin Units 1 and 2. This resulted in an application of different licensing and reg-
ulatory criteria to nuclear power plants which were virtually the same in design and operating condi-
tions.

Therefore the NSC launched a series of development program to establish the regulatory crite-
ria applicable to the design, construction, testing, inspection, and operation of nuclear power plants in
Korea. However, the majority of important codes and standards applicable in the vendor countries
(U.S. and France) were still applied to the licensing of these plants only with some appropriate modifi-
cations.

The audit calculations were actively performed at the NSC as part of independet assesment of
major safety analysis results described in the preliminary safety analysis report (PSAR) and in, final
safety analysis report (FSAR).

The Third Phase (Standardization)

In the third phase from 1987, the technological self-reliance oriented period, major efforts have
been concentrated on the maximum participation of local industries in the nuclear power program.
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Starting from Yonggwang Units 3 and 4 cantracts in 1987, KEPCO had the overall management
and responsibility for the construction projects. The overriding priority for selecting suppliers was the
condition of higher nuclear technology transfer to Korea. The prime contractors were domestic compa-
nies instead of foreign companies and several foreign companies were selected as subcontractors:

The Combustion Engineering Co. (CE) for the supply of reactors, the Sargent and Lundy Co.
(S&L) for Architect Engineering (AE), and the General Electric Co. (GE) for turbogenerators.

The same approach applied to the contracts for Uljin Units 3 and 4, and it will also apply to the
units that follow in the future.

This approach contributed positively towards the standardization of Korean nuclear power
plants with Yonggwang Units 3 and 4 as reference plants.

While on the regulatory and licensing side, the Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) was es-
tablished in 1990 as an independent regulatory expert organization.

In the licensing of Yonggwang Units 3 and 4 for construction, some regulatory difficulties
emerged due to their scaled-down design from the reference plants of Palo Verde's System-80.

With stepped up audit calculations and the third party verification in the area of safety analysis
together with the technical support of the USNRC and the IAEA, the construction permit was issued to
Yonggwang Units 3 and 4.

Uljin Units 3 and 4, which are the first standard units with substantially the same design fea-
tures as Yonggwang Units 3 and 4, were licensed for construction with some conditions for imple-
menting safety enhancement regarding mid-loop operation, safety depressurization system and hydro-
gen ignitors as part of severe accident mitigation, and ALARA. Future units will be licenced with
progressively enhanced safety features.

A significant progress has been made so far in the development of Korean regulatory criteria,
guides and procedures which are applicable to the standardized nuclear power plants.

Industrial codes and standards are under development and will be completed in several years.

Since the operating nuclear power plants are subject to deterioration due to aging, appropriate
aging management program such as periodic safety review (PSR) with the emphasis on probabilistic
safety assessment (PSA) has been actively proposed and studied at the KINS. This will lead to the es-
tablishment of regulatory requirements for license renewal.

In this regard too, Korea will keep collaborating, with the advanced countries, particularly with
the vendor countries such as U.S.A., France and Canada.

II. LICENSING ACTİVİTİES

Licensing Procedure

In the application of licenses for nuclear power plant construction and later for operation, the li-
censee should submit to the MOST various documents demonstrating the adequacy of the proposed
nuclear power plant design, in conformity with the Atomic Energy Laws.

It is then the task of the KINS to perform a detailed review and assessment of the technical sub-
misions to determine whether the design complies with the specified safety requirements for siting,
construction and operation of the proposed nuclear installationas. The nuclear regulatory structure in
Korea is schematically described in Figure 2.

The licensing procedure for the nuclear power plant in Korea consists of two steps, in general,
i.e., Construction Permit (CP) and Operating License (OL). The review objectives of CP are to confirm
the safety of the proposed NPP design, which should meet the related regulatory codes and stan-
dards, and to review the safety of the preliminary designs which include the principles and concepts of
the plants design and the implementation of the regulatory criteria, and also to evaluate the environ-
mental impact and the strategy for minimizing its effects.
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The main documents required for the application of CP consist of Preliminary Safety Analysis
Report (PSAR) and the Environmental Report (ER). Site Survey Report and Detailed Geological Sur-
vey Report are also required for the application of Early Site Approval and Limited Work Authorization
before the construction permit.

For an operating license, the safety of NPP operation is evaluated by confirming that the final
design meets the acceptance criteria. The main documents required for the OL application are Final
Safety Analysis Report (FSAR), Technical Specifications, and Radiological Emergency Plan.

The detailed licensing procedure for NPP is summarized in Figure 3.

Licensing Review

Licensing review is performed according to the pre-established licensing procedure with the use
of applicable codes and standard for each nuclear facility. The KINS evaluates te technical sabmis-
sions to verify that the proposed nuclear power plant can be constructed and operated without endan-
gering the public health and the environment.

The basic philosophy behind licensing reviews in Korea is to lead the industry towards the
achievement of higher safety level for the proposed nuclear power plant than for the previous ones by
progressively incorporating the desing improvements.

To achieve this goal, special attention should be paid to the following items during the licensing
reviews:

— Feedback of domestic and foreign operating experiences.

— Application of new regulatory requirements.

— Incorporation of the improved design features of the evolutionary LWR's.

— Evaluation of safety features against the severe accident.

— Establishment of well-defined Quality Assurance Program for the major equipment and
components.

— Independent assessment of computer codes and methodology used in safety analysis.

International Cooperation

Nowadays the importance of an international exchange of newly developed regulatory informa-
tion is getting emphasis more than ever. The recent trends in the international cooperation are promot-
ing the global nuclear safety through sharing of informations regarding regulatory experiences, licens-
ing and safety isues.

The KINS sets a high priority in its international cooperation program under inter-governmental
agréments. The KINS has technical cooperation links with the USNRC, CEA/IPSN of France, AECB of
Canada, JCAC/JAPEIC/NUPEC of Japan, and with the regulatory organizations of other countries.

On many occasions, Korea has requested the IAEA to support its safety review activity with ex-
perts in various nuclear safety fields.

Especially, the KINS has made an exceptional model for the cooperation with the IAEA in the
process of safety review for Yonggwang Units 3 & 4 in 1989 and also for Wolsung Unit 2 in 1991 by
inviting IAEA's safety review mission which was composed of well-experienced experts in major disci-
plines of reactor safety.

The korean regulatory staff have visited the vendor country's regulatory organizations such as
USNRC, AECB, IPSN to have technical discussions with the staff of the hosting organization on major
safety issues, an also visited vendor organizations to resolve outstanding safety issues developed
during the review of Safety Analysis Reports.
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III. LICENSING DIFFICULTIES AND LESSONS LEARNED

During the safety review of foreign designed nuclear power plants, the licensing difficulties have
been encountered mainly from diversified reactor types and vendor countries. The lessons have been
learned from taking appropriate measures for the trouble-shooting of these problems. These are sum-
marized as follows:

Differences in Codes and Standards

Due to the differences in the applicable regulatory requirements among vendor countries, there
have been various inconsistencies encountered in the application of those requirements to such areas
as hydro-test of reactor coolant system, seismic design and technical specification format, etc.

To cope with these difficulties, those regulatory requirements were fine-tuned and shaped in
such a way to accommodate the domestic nuclear regulatory environment.

Major part of the vendor country's codes and standards have been applied in Korea with appro-
priate minor modifications. These experiences have contributed positively toward the development of
domestic safety review guides and technical criteria for each reactor type.

Differences in Regulatory Procedures and Practices

The Korean regulatory system employs, "two-step licensing approach, namely construction per-
mit (CP) and operating license (OL) based on the prescriptive regulation similar to that of the U.S.
However, the Canadian regulatory system employs, one-step licensing approach based on the skills
and technical consultations between regulatory organization and nuclear industry.

Particulary, for the CANDU reactors, the safety of the plant design is reviewed continuously
even after the issuance of license in Canada. In Korea, however a two-step licensing approach is now
official even for the CANDU reactors starting from Wolsung Unit 2 and the formats and contents of the
Safety Analysis Report are required to follow the specifics prescribed in U.S. Regulatory Guide 1.70.

IV. FUTURE PERSPECTIVES

Korea's long-term nuclear research and development program calls for a progressive design im-
provement for existing PWRs and PHWRs as well for those to be built up to 2006. After that, next gen-
eration reactors will be developed and introduced in Korea.

Therefore, pertinent regulatory positions will be established step by step, keeping pace with the
aforementioned nuclear R&D program, in terms of safety regulatory and licensing system, procedures,
design requirements, codes and standards, etc.

Major aspects of requlatory improvements feature the folloving areas :

— Strengthening of Q/A program in preparation of extensive localization of component design
and manufacturing.

— Severe accident rulemaking.

— Improvement of licensing system incorporating one-step licensing of nuclear power plant.

— Introduction of rist based regulation and license renewal.

— Development of safety assessment code systems.

Concluding Remarks

Korea has carried out a very ambitious nuclear power program since the early 1970s with a
strong commitment to nuclear power development as an integral part of the national energy policy.
However, the diversification of reactor types and vendors has caused some difficulties in regulation
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and licensing of those nuclear power plants in Korea.

These difficulties have been coped with by a continued effort to establish domestic regulatory
positions and guidelines as well as with a close cooperation with vendor country's regulatory organiza-
tions, vendors themselves, and particularly with the IAEA.

As the standardizaiton of nuclear power plants and the development of next generation reactor,
and the establishment of industrial codes and standards applicable to Korean nuclear power plants
are making progress, the licensing system in Korea is expected to be stabilized.

All these efforts will be continued in the future with an aim to make the nuclear power safer and
more reliable.
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KOREAN EXPERIENCES ON NUCLEAR POWER
TECHNOLOGY

Hwasup Kim , Maengho Yang " T R 9 8 0 0 0 3 8
Korea Atomic Energy Research Institute

ÖZET

Bu makale, Kore'deki, CANDU ve PWR yakıtının tasarımı ve imalatı ve nükleer buhar sağlama sisteminin
tasarımı ve yapımı gibi, nükleer güç teknolojisinin yerli gelişim p'ogramının başarısını anlatmaktadır. Başarı,
yabancı firmalardan yapılan başarılı teknoloji transferi ile ve nükleer güç projelerinin tasarım ve mühendisliğinde,
araştırma/geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, insan gücünün verimli kullanımı ile sağlanmıştır. Teknoloji
transferini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için, efektif işbaşı eğitim ve tasarım dokümanlarının, bilgisayar
kodlarının transferi ile birlikte tasarımda işbirliği kavramı benimsenmiştir.

Kore'nin nükleer güç programındaki başarılı gelişmeler, kısa sürede, nükleer güç üretim kapasitesinin hızlı
bir şekilde artması sonucunu doğurmuştur ve nükleer enerji elektrik fiyatını % 50 kadar azaltarak ulusal
ekonomiye katkı sağlamıştır. Nükleer enerjinin Kore'nin gelecekteki elektrik üretiminde önemli bir rol oynaması
beklenmektedir.

Şimdi Kore ileri nükleer teknolojiye doğru adım atma aşamasındadır. Ulusal elektrik sisteminin
genişletilmesi planı 2006 yılına kadar 18 yeni nükleer santralın yapımını içermektedir. Bu bağlamda, ulusal
nükleer teknolojinin yeterliliğini artırmak için, uzun süreli (1992-2001) ulusal araştırma/geliştirme programı
belirlenmiştir. Bu maka'^de, Kore'deki nükleer teknoloji gelişim programının geleceği de kısaca anlatılmaktadır.

ABSTRACT

This paper describes the outstanding performance of the indigenous development program of nuclear
power technology such as the design and fabrication of both CANDU and PWR fuel and in the design and
construction of nuclear steam supply system in Korea. The success has been accomplished through the
successful technology transfer from foreign suppliers and efficient utilization of R§D manpower in the design and
engineering of nuclear power projects. In order to implement the technology transfer successfully, the joint design
concept has been introduced along with effective on-the-job training and the transfer of design documents and
computer codes.

Korea's successful development of nuclear power program has resulted in rapid expansion of nuclear
power generation capacity in a short time, and the nuclear power has contributed to the national economy
through lowering electricity price by about 50 % as well as stabilizing electricity supply in 1980s. The nuclear
power is expected to play a key role in the future electricity supply in Korea.

Now Korea is under way of taking a step toward advanced nuclear technology. The national electricity
system expansion plan includes 18 more units of NPPs to be constructed by the year 2006. In this circumstance,
the country has fixed the national long-term nuclear R§D program (1992-2001) to enhance the national capability
of nuclear technology. This paper also briefly describes future prospects of nuclear technology development
program in Korea.

INTRODUCTION

In 1960s, Korea drove economic development policies concentranting on the reconstruction of

national industries. To achieve the goal, energy supply was found to be critical, because of the

shortage of energy resources. In this circumstance, Korea, suffering from lack of energy resources

had to depeng on the import of oil. As a result, oil dependency on energy supply increased rapidly

from 12.1 % in 1965 to 57 % in 1975 to meet the increase of energy demand. Meanwhile, Korean

government conducted a long term electric system expansion plan under the assistance of IAEA in

1973, which recommended the introduction of nuclear power.

A couple of oil crises in 1970s was painful to Korea and greatly hurt Korean economy, and this
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caused the change of Korean energy policy from heavy dependence on oil to diversification of energy
sources, including nuclear energy. Acompanying de-oil energy policy and rapid growth of electricity
demand, nuclear power program has rapidly expanded with special emphasis and the first NPP
started its operation in 1978.

To accomplish a goal for self-reliance of nuclear technology, the detailed strategy has been
built. The success of development in CANDU fuel fabrication, the first project for self-reliance by
KAERI through several years of R§D efforts, gave us a confidence to meet a goal for self-reliance.

The success of development in the nuclear power technology in Korea may be summarized by
3 points, first, favorable situation of nuclear world market in 1980s, second, lack of other energy
resources in Korea, and third, the efforts of Korean government and nuclear scientists and engineers.
Depression of the world nuclear industry in 1980s, which was caused by the TMI accident and
révélant public anti-nuke-movement, provided a buyer's market and make it possible for Korea to
have a great opportunity of transfering technology by technology-transfer agreement with NPP
suppliers. As mentioned above, Korea is suffering from lack of natural energy resources, therefore
she has to import most of energy resources abroad. Furthermore nuclear power itself is a technical
and economical energy if we can manage the technology. In Korea, there is much well-educated
manpower sufficient to carry out nuclear technology self-reliance program. Many Korean nuclear
scientists and engineers, who had been actively engaged in oversea's nuclear research or
engineering, were drawn to make a key role in nuclear power technology development with direct
participation into the nuclear power projects as R§D manpower.

So far, nine nuclear power plants are in operation, and five units under construction (see
Table. 1). Nuclear power has been supplying about half of total electricity generation since 1989. With
increasing nuclear electricity generation, the sales price became lowered down remarkably as shown
in Figure. 1, keeping lower price compared with other countries (Table.2). Future Korean energy
policy will be focused on: energy security, environment protection, economical improvement and
competitiveness in the world market.

Table.1 - Nuclear Power Plants in Operation and under Construction in Korea

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.

14

Name

KorM

Kori2

Wolsong 1

Kori 3

Kori 4

Yonggwang 1

Yonggwang 2

Ulchin 1

Ulchin 2

Yonggwang 3

Yonggwang 4

Wolsong 2

Ulchin 3

Ulchin 4

Type

PWR

PWR

PHWR

PWR

PWR

PWR

PWR

PWR

PWR

PWR

PWR

PHWR

PWR

PWR

MWe

587

659

679

950

950

950

950

950

950

1000

1000

700

1000

1000

Comm. Oper. Date

1978.4

1983.7

1983.4

1985.9

1986.4

1986.8

1987.6

1988.9

1989.12

1995.6

1996.6

1997.6

1998.6

1999.6

Remarks

In Operation

Under Construction
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Figure. 1- Consumer Price Index, Electricity Price Index, and
Nuclear Share of Electricity Generation

Table. 2- Comparison of Electricity Price between Korea and other Countries (1991)

Country

Electricity Price,
Won/kWh

USA

49.76

Korea

52.94

Taiwan

64.29

France

71.87

Japan

116.94

In spite of rapid increase of electric power generation over last 30 years in Korea, per capita
electricity consumption is still as low as about one third of Japan, and one sixth of USA as shown is
Table. 3. This implies that further expansion of power generation capacity may be necessary for the
nation's industrial developments and the improvement of living standards. According to recent long
term electricity plan by Korean government, more 18 units are sopposed to be introduced construction
(to be doubled in capacity scale) by the year 2006 (Figure 2). This accounts for 37 % of the total
installed capacity, and about 50 % of total electricity generation.

Table. 3- The Comparison of Electricity Consumption per Capita

Country

Year

Electricty
Consumption
per Capita
kWh

Korea

1990

2,435

Taiwan

1989

3,689

UK

1988

4,813

France

1989

5,609

Germany

1989

6,334

USA

1989

10,958

Japan

1989

5,792
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Contract COD

PWR

PHWR

KOREAN STANDARD
NUCLEAR SERIES
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Figure 2. Korean Nuclear Power Program



The national long-term nuclear R§D program initiated last year, has been established to support
the national nuclear power program aiming self-sufficiency of nuclear energy supply, and to enhance
technical capability to compete with nuclear-advanced countries by the year 2000's.

DEVELOPMENT OF NUCLEAR POWER PROJECTS

Korea has nuclear R§D experience more than thirty years. Until the early 1970s, nuclear R§D
was mainly focused on radioisotope researches and applications as well as basic research using
research reactors introduced in 1960s and 1970s. Then, nuclear infastructure and manpower in Korea
were not matured enough to accommodate the large scale power reactors.

Nuclear power projects have been accelerated due to the past experiences of two worldwide oil
shocks in 1970s because Korea is insufficient of oil, gas, or other natural energy resources. KEPCO
(utility) ordered nine nuclear power projects {8 PWR and 1 CANDU) under these circumstances.

Among them the first three nuclear units were carried out based on turn-key base contracts with
foreign suppliers, which can be categorized as the first phase. As Korean nuclear infrastructure was
not yet matured, construction projects were managed entirely by foreign vendors with the limited
contrubution to civil engineering made by Korean company. Gradually some of organizations such as
KOPEC, KHIC, KEPOS including civil engineering companies were established for nuclear power
industrialization.

In the second phase projects, a component approach contract was adopted, under which
KEPCO took responsibility of the projects and construction management as well as the startup of the
plants. This phase covered six units of 950 MWe PWR NPPs, Kori 3 & 4, Yonggwang 1 & 2 and
Ulchin1&2.

SELF-RELIANCE FOR NUCLEAR FUEL

1) Localization of CANDU Fuel Fabrication : Possibility of Self-reliance

KAERI, with its qualified manpower and research facilities including research reactors, started
CANDU fuel localitazion project since 1980.

A pilot scale nuclear fuel fabrication facility has been built and operable since 1978 at KAERI.
Using this facility KAERI has performed fundamental researches on CANDU fuel manufacturing
technology. In 1981, government and KEPCO agreed to develop CANDU fuel fabrication technology
as a national project. After two years, KAERI developed Uranium conversion technology (AUC) and
prototype fuel bundles. Out-of-pile tests to verify the mechanical and material integrity of the fuel were
performed at KAERI facility, which was constructed by domestic industry and designed and instructed
by KAERI. Subsequent in-pile tests for several prototype fuel bundles were carried out successful at
the NRU reactor in Canada with the cooperation of AECL.

Finally KAERI decided to extend its efforts to commercialize CANDU fuel fabrication
technology. Thereafter 408 bundles of fuel were loaded successfully into the Wolsong unit 1 with
governmental approval from 1984 to 1986. And since July 1987, full core of the Wolsong plant began
to be commercially loaded with KAERI made fuel. Through years of efforts to develop CANDU fuel
fabrication technology and construction of the commercial scale plant, our self-reliance program in
nuclear power technology could be established with confidence.

Success in CANDU fuel fabrication drew the attention of government and based on that
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confidence we could challenge to localize PWR fuel design and fabrication.

2) PWR Fuel Technology Development: Joint Design Concept

In 1985, upon the success of CANDU fuel design and fabrication at KAERI, the Korean
government decided to localize PWR fuel technologies by using KAERPs experiences and
capabilities. Thereby KAERI has been assigned for PWR fuel design and engineering while KNFC for
fuel manufacturing.

To expedite self-reliance in PWR fuel technology development, two technology inducement
contracts were made in August 1985 as shown in Figure 3: one for fuel design technology transfer,
between Kraftwerk Union (KWU) of Federal Rebublic of Germany and KAERI; and the other for fuel
fabrication technology transfer between KWU and KNFC.

Joint design concept, introduced by KAERI for PWR fuel development strategy, has been found
to be useful and efficient in the complete technology transfer. During the joint system design work,
KAERI engineers actively participated in the design activities covering all aspects of fuel and core
design, and safety analysis. This took place at Erlangen facilities under KWU's responsibility.

For the design of fuel itslef, joint effort with KWU was made in two steps. The first step is called
preliminary joint design of which activities are defined as generation of manufacturing related
documents and licensing reports. The second step is the final design, that is design of the reload core
using the fuel that was determined during preliminary design stage. From May 1986 until March 1988,
preliminary design activities for reload fuel assemblies, to be fabricated during 1989, were
successfully completed by joint effort of KWU and KAERI engineers. The final design has started in
November 1987 in a stepwise manner for Kori unit 2. Now KAERI independently performs design
works on the reload cores for all the PWR fuel assemblies.

KEPCO

FSC

KNFC

ESC FDC

KAERI

TIC TIC

KWU

FSC : Fuel Supply Contract
FDC : Fuel Design Contract
TIC : Technology Inducement Contract
ESC : Equipment Supply Contract

- OPERATION OF POWER PLANTS

- OVERALL MANAGEMENT FOR
FUEL LOCALIZATION PROJECT
- CONSTRUCTION OF FAB. PLANT
- MANUFACTURING F.A.

- FUEL AND CORE DESIGN
-R&D

- TECHNOLOGY TRANSFER
- DESIGN OF FAB. PLANT
- SUPPLY OF EQUIPMENT
- JOINT DESIGN WITH KAERI

Figure 3. PWR Fuel Project Structure
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SELF-RELIANCE OF NUCLEAR POWER TECHNOLOGY

1) Setting of Self-reliance: Yonggwang 3&4 Project

Through three turnkey -and six component- projects of constructing NPPs, some parts of
construction, A/E, and hardware manufacturing technologies could be obtained. It was then
recognized that software technologies such as fuel design, NSSS design, and engineering were
difficult to achieve without indigenous R&D efforts.

Since the early 1980s, in this regard, measures for integration of the nuclear R&D activities with
nuclear power projects have taken place to keep close links between the related R&D institutes and
industries to accomplish self-reliance goal of nuclear power technology within a short time.

In 1985, Korean government made a milestone decision to implement the national self-reliance
policy and divided the role among domestic nuclear organizations for as follows;

Total Project Management: KEPCO (Korea Electric Power Corporation)

Architectural Engineering: KOPEC (Korea Power Engineering Co.)

NSSS/Fuel Design: KAERI (Korea Atomic Energy Research Institue)

NSSS Turbine/Generator Manufacturing: KHIC (Korea Heavy Industry and Construction)

Nuclear fuel Fabrication: KNFC (Korea Nuclear Fuel Co.)

This self-reliance strategy has been applied to the implementation of Yonggwang 3 & 4 project,
which was the first project for the third phase. And it has been decided that main contractors from the
third phase were to be domestic organizations under KEPCO's responsibility for total project
management. Domestic nuclear industries have the initiative as prime contractors with the support
licensed technology transfer from the foreign subcontractors for Yonggwang 3&4.

Yonggwang 3&4 Project, initiated in 1987, was a turning point in Korean nuclear history
because it enabled to transfer the most matured and state-of-art nuclear technologies, commercially
available by then to Korea. This has been the backbone of further development of nuclear technology.

In the third phase, division of reponsibilities for the domestic nuclear organizations participating
in the nuclear self-reliance program is summarized in Table. 4. Presently these organizations are well
specialized and earning great reputation in the nuclear fields.

In addition, EPGCC (Electric Power Group Cooperation Council) was being operated among
the nuclear power organizations for balanced development and coordination of participating
organizations. Since nuclear power projects are incorporating a broad spectrum of technologies, it is
necessary to gather a consensus on the directions of nuclear power technology development. EPGCC
made great contribution and still keeps an important role on implementing the national policy of
nuclear technology development through sufficient discussions and debates at workshop.

Table 4. Summary of Prime Contractors for Yonggwang 3 & 4 Projects

Technology

NSSS/FUEL

Turbine/Generator

Architect Engineering

Prime Korean
Contractor

KAERI

KHIC

KOPEC

Foreign
Subcontractor

ABB-CE

General
Electric

Sargent
& Lundy

Remarks

Joint Design
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KAERI has been designated to be responsible for NSSS system design and engineering
technology development through the participation in the Yonggwang 3&4 nuclear power projects since
1985. This decision was made by the Korean government to use elite nuclear R&D manpower of
KAERI for the development of sophisticated software technologies on NSSS, through which
self-reliance in nuclear power technology could be effectively achieved.

Combustion Engineering (C-E) was selected to supply NSSS hardware, fuel and NSSS system
design of Yonggwang 3&4 projects to the domestic prime contractors, KHIC, KNFC and KAERI,
respectively, as shown in Figure 4. For an effective technoolgy transfer of NSSS system, a joint
system design contract was made between KAERI and C-E. Both praties share 50-50 manpower
participation in the NSSS system design and engineering works, while C-E retains the final products
warrantly and performance. This provided KAERI with maximum opportunity in gaining the real project
experience with guaranteed quality, schedule commitment, and cost kontrol measures.

— Supply Contract
—I — Techonology Transfer Contract

KEPCO
NSSS Fuel

KHIC

Comp. Design!
^« — —

KNFC

System design Initial Core Design Fabrication

Manufacturing

KAERI
C-E C-E

C-E

Figure 4. Contractual Relationship of Yonggwang 3&4 Projects

This approach was chosen based on the confidence gained from the success of the previous
joint design experience with KWU on the PWR fuel project. The joint design team of KAERI was
dispatched to C-E Windsor office and has been carrying out NSSS system design and engineering
works with C-E engineers. Since the early 1989, the NSSS design center has moved from C-E
Windsor site to KAERI Daeduk site. This means NSSS system design work of Yonggwang 3&4
project was to be carried out mainly by KAERI engineers under C-E technical supervision at KAERI
site. The second vehicl to the techonogly self-reliance on NSSS system design comes from the
technology transfer agreement between C-E and KAERI. Through this agreement, KAERI received all
the technology of NSSS system design and engineering from C-E, as well as project management for
commercial PWR that has been devloped.

Participation of KAERI engineers in the ongoing nuclear R&D program of C-E is also included in
the technology transfer agreement. New R&D area and the need have been identified through joint
R&D meeting betveen KAERI and C-E. The result of joint R&D will be applied to the next two PWR
projects.

2) Standardization of Nuclear Power Plant: Ulchin 3&4 Project

Ulchin 3&4 are the first project where KAERI has played the leading role in NSSS design.
During the design work KAERI introduced several advanced features such as rapid depressurization
in feed and bleed capability of pressurizer.
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The Ulchin 3&4 will be served as the first of Korean Standard Nuclear Power Plants (KSNPP).
Subsequent PWR plants are expected to follow this design concept, gradually adopting advanced
design features incorporating which were come out of US ALWR program.

The Korean standardization program was formulated in 1983 with the purpose of responding to
the need for a stable and reliable electricity supply in the 1990s and early in the 21st century. This
program was carried out in three distinctive phases from 1983 to 1991 in parallel with the self-reliance
program;

Feasibility study on the basic concept to be approached in the first phase
Identification of candidate design to be optimized, meeting the requirements of standard
plants in the second phase.
Development of the design concept for Korean Standard Nuclear Power Plant with
Yonggwang 3&4 as a reference plant in the final phase.

In this work, KEPCO (utility), KAERI (NSSS Designer), and KOPEC (BOP Designer keep close
cooperation with government support. K-SRED (Korea standard Requirement Document), and
K-SSAR (Korea Standard Safety Analysis Report) address new licensing requirements aiming to meet
the need for a reliable and stable electricity supply.

Ulching 3&4, which are currently under construction, are the leading plants of KSNPP. Design
works on two more KSNPP units of Yonggwong 5&6 are also scheduled to start this year. Without
changing the skeleton of the KSNPP design devloped already, plant enhancement and improvements
will be made by adopting advanced design features which were not previously employed.

3) Balance of Two Different Reactor Types: Self-reliance of CANDU Technology, Wolsong
Projects

The design and construction of additional Wolsong units 2, 3 and 4, after unit 1, which started
operation in 1983, is underway at the same site. CANDU reactor deployment will continue as a
complementary reactor to balance reactor mix in Korea. Wolsong 2, 3 and 4 have a capacity of 713
MW each. Wolsong 2 started construction in Jan. 1991 and is supposed to start commercial operation
in June 1997, while Wolsong 3 and 4 started in Sept. 1992. They are supposed to begin operation in
June 1998 and June 1999, respectively, as shown in Figure 5. Wolsong 2, 3 and 4 are referring to
Cernavoda nuclear power plant for NSSS and Wolsong 1 for BOP, respectively. Korea is constructing
those three units under a unified project management system.

Korea also has a very aggressive strategy to achieve self-reliance of technology for PHWR.
Korea is trying to experience and accumulate design skill from the Wolsong 2 project and to
accomplish self-reliance for the most of the core technology by the end of Wolsong 3 and 4 project.

Furthermore, Korea is planning to initiate the core design for the PHWR introducing thereafter
(temporarily fixed Wolsong 5 and 6) and to apply all the possible features of improved and advanced
CANDU technology acquired through the joint research between KAERI and AECL as shown in
Figure 6. The strategy will be carried on mainly through the technology transfer contract, made
between KAERI and AECL, for the next ten years.

ECONOMIC PERFORMANCE OF NUCLEAR POWER PLANTS

1) The cost and performance of the nuclear power plants

Reflecting its rapid economic development, Korea's energy consumption has quadrupled over
the past two decades, particularly because of increase of the demand for electricity. The increase
averaged about 16% a year in the 1970s, but fell bact to 9.7% during the recession of the early 1980s.
In the past ten years, electricity generation capacity and consumption have increased by more than
two and half times, much faster than the total energy demand. The annual growth rates of total energy
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consumption, electricity generation and nuclear energy were 8.1%, 11.4% and 34.0%, respectively.
Total nuclear electricity generation in 1991 was more than 56,300 GWh, which accounted for 47.5% of
the electricity generation in the country.

The growth rate of installed nuclear capacity is also high in both relative and absolute terms,
increasing from 8.5% in 1978 to 36.0% of the total installed electricity generation capacity in 1991. In
terms of the sharing with total energy consumption, nuclear power generation increased from 1.5% in
1978 to 13.6% in 1991, as shown in Figure 7.

Mill. TOE

1975 1979 1983 1987 1991

Figure 7. Trend of Energy Consumption in Korea

Capacity Factor (%)
90

80

1979 1981 1983 1985 1987 1989

Figure 8. Capacity Factor of Operating NPPs in Korea
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Korea has gradually improved nuclear plant performance in trems of the average annual
capacity factor of nuclear plants due to accumulated technology and experience. Capacity factor of
Korean NPPs improved from 61.3% in 1979 to 84.4% in 1991, showed good performance compared
with world average, as shown in Figure 8. In terms of total generation cost, the cost of nuclear power
is much lower than those of coal and oil fired generation as shown in Table 5.

Table 5. Comparison of Electricity Generation Cost in Korea

Unit : Won/kWh

Yearf

Oil

LNG

Coal

Nuclear

Hydro

1988

37.54

43.95

29.90

26.63

35.22

1989

32.82

41.15

30.99

23.62

28.81

1990

37.88

40.89

30.95

23.75

23.06

1991

27.84

37.44

30.79

22.62

29.24

2) Constribution to the national economy

As pointed out earlier, nuclear energy supplies almost half of the nation's total electriciy
consumption. As shown in Table 5, the Korean nuclear program made a contribution to provide a
relatively cheap energy in trems of nuclear power generation cost, at least. In particular, this has been
realized by substituting nuclear power for expensive imported fossil fuels in generating electricity.

It is, therefore, possible to piont out that the gradual reduction of dependence on imported
energy is attributed to the nuclear generation particularly between 1981 and 1987, despite the
increase in total energy demand during the same period. It is quite sure that nuclear generation partly
contrubited to lowering electricity prices since 1982.

The low electricity price has improved the price competitiveness of exporting goods to help the
government export-driven economic policy. The contribution of nuclear power to Korean economy can
be summarized as follows: substantial reduction of oil consumption, diversion of capital from energy
sector to other manufacturin sectors, improvement of the overall level of industrial technology and
price reduction of exporting goods.

NATIONAL R&D LONG-TERM PROGRAM

Korea expects to accomplish self-reliance of commercial nuclear technology by the turn of this
century. Besides she plans to link the accumulated technology to self-reliance of advanced nuclear
technologies.

For the purpose, Korea triggered the national nuclear R&D long-term program under the
cooperation of government, KEPCO.and KAERI. THe prgram has established in 1992, is being
conducted along the schedule with ambition. The final goal of this program is the enhancement of
technological capability to the level of nuclear advanced countries in the early 2000s and
establishment of self-sufficiency in nuclear energy supply.
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To perform this program successfully, Korea decided to select strategic key technologies and
raise them intensively until they have strong international competitiveness through effective
international cooperation and systematic development of basic advanced technologies. For reliable
and economic supply of nuclear energy, Korea is making continuous efforts to improve safety and
economy, and establish industrial technology standards, etc. The national long-term R&D program
has been fixed until 2001 as the first phase. The program to be implemented in two separate lines that
are government -and industry- led R&D program. The details of the government -and industry- led
R&D program are summarized in Table 6 & 7.

CONCLUSION AND FUTURE PERSPECTIVE

The Korean experiences over the last ten years imply many lessons to developing countries
which intend to develop nuclear power technologies by technology transferring from advanced
countries in the future. And Korean experiences described so far might be regarded as a good model
case for the developing countries in the development of implementing methodoloy, management
system, self-reliance policy and manpower training, etc.

However, the success of nuclear technology devlopment program highy depends on the
country specific factors such as infrastructure, economic level, manpower quality, and energy
resources. Therefore, developing countries pursuing the nuclear technology development should
consider all the country specific factors including international relations with advanced countries.

Now Korea is under way taking a step forward advanced nuclear technology. The basic
strategy to acquire the advanced technologies is to perform the national long-term nuclear R&D
program and the continuous expansion of nuclear power plants. It is hoped to achieve the
self-reliance of advanced nuclear technologies in the near future through feedbacak of nuclear power
plant projects and R&D program.
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Table 6. Summary of Long-Term Nuclear R & D Program led by Government

Fidels

1 . Nuclear Rector Technology

2. Nuclear Fuel Cycle Technology

3. Radioactive Waste Management

4. Nuclear Safety

5. Basic Technologies

6. Radiation/Radioisotope

Applications

R & D Projects

Liquid Metal Reactor Development

Development of Advanced Nuclear Fuel

Development of Radioactive Waste Disposal
Techonology

Development of Spent Nuclear Fuel Management
Technology

Development of Fundamental Technologies for
Radioactive Waste Treatment

Nuclear Safety Research

Research on Radiation and Environmental Safety
Nuclear Regulatory Research

Development of Advanced Nuclear Materials
Development of Advanced Instrumentation and Control
Technology
Development of Human Engineering
Advanced Robotics for Nuclear Industry
Development of Laser Technology
Development of Atomic Spectroscopy
Development of Nuclear Transmutation Techonology for
Long-lived Radionuclides
Nuclear Fusion Reactor Research
Development of Advanced CANDU Technoolgy

Radiation Dosage and Cancer Research

Radiation/Radioisotope Applications
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Tabla 7. Summary of Long-Term Nuclear R & D Program led by Industries

Field

1. Nuclear Reactor Technologies

2. Nuclear Fuel Cycle Technology

3. Nuclear Power Plant

Construction Technology

4. Nuclear Reactor Operation

Technology

R & D Projects

Development of Next Generation PWR

Development of Advanced Fuel for PWRs

Nuclear Power Plant Construction Technology

Development of Codes and Standards for Nuclear
Industry
Development of a Systematic Technology for Nuclear
Power Plants
Evaluation of Environmental Impact due to Thermal
Discharge from Nuclear Power Plants

Improvement of Nuclear Reactor Safety

Improvement of Reactor Operation Technology
Development of Operation and Maintenance Technology
Developments of Health Physics and Radiation
Protection Technology
Development of Industrumentation & Control Techonolgy
for Nuclear Power Plants
Robotics for Operation and Maintenance
Plant Life-Time Extension and Decommissioning
Technology )
Establishment of Data Base for Operation and
Maintenance
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ADVANCED PASSIVE TECHNOLOGY: A GLOBAL STANDARD FOR
NUCLEAR PLANT REQUIREMENTS

Vince Novak
Westinghouse Energy Systems Europe, Brussels

ÖZET
Westinghouse, Elektrik Enerjisi Araştırma Enstittüsü'nün ve A.B.D. Enerji Bakınlığı'nın insrfiyatrfi üzerine,

1984 yılından beri, 600MW gücünde, iki döngülü, pasif sistemli bir santral olan AP600 santralını geliştirmektedir.
Santralın ön tasarımı 1989 yılında tamamlanmıştır. AP600 santaralının Standart Güvenlik Analizi ve Olasılıklı
Risk Analizi Raporları, 1992 yılında, tasarım onayı için, A.B.D.'nin lisanslama kuruluşu olan Atom enerjisi Komis-
yonu'na gönderilmiştir. Tasarım basitleştirme özelliği AP600 tasarımının anahtar stratejisini oluşturmaktadır. Ba-
sitleştirme adı verilen temel teknik kavram, basitleştirilmiş bir reaktör soğutucu sistemi, basitleştirilmiş santral sis-
temleri basitleştirilmiş bir santral yerleşim düzeni, azaltılmış ekipman sayısı, basitleştirilmiş işletme ve bakım
özelliklerini ortaya çıkarmıştır.

ABSTRACT

Since 1984, Westinghouse has been developing AP600, a 600 MW, two-loop advanced passive plant, in
response to an initiative established by the Electric Power Research Institute (EPRİ) and the U.S. Department of
Energy (DOE). The preliminary design was compleved in 1989. AP600's Standard Safety Analysis and Probabilis-
tic Risk analysis Reports were submitted to the U.S. Nuclear Regulatory Commission for design certification in
1992. Design simplification is the key strategy behind the AP600. The basic technical concept of simplification
has resulted in a simplified reactor coolant systems, simplified plant systems, a simplified plant arrangement, re-
duced number of components, simplified operation and maintenance.

INTRODUCTION

I thank the chamber of mechanical engineers and the sponsors for the opportunity to address
this forum. My presentation focuses on passive nuclear technology due to its increasing importance in
dealing simultaneously with key challenges the indicatory is facing today :

• To meet the continued growth in electricity demand, which iş becoming critical in many parts
of the world, including Turkey, as we learned during the first day of the conference.

• To provide a source of energy that will meet those demands in an efficient and economical
way.

• To respond to the need for safety.

• And to respect concern for the environment and a global need for conservation.

WESTiNGHOUSE POWER PLANT PORTFOLIO

Westinghouse offers a power plant portfolio that includes pressurised water reactors (PWRs)
with active safety systems ready for today's power needs, as well as innovative PWR designs with
passive or natural safety systems to meet the energy demands of the future all over the world.

The APWR 1300 Development Program was started in 1978 by a Westinghouse team assigned
to develop a state-of-the-art 1300 megawatt (net) four-loop plant for the 1990s that would offer subs-
tantial improvements in safety and generating costs, In 1981, the concept was proposed to interested
parties in Japan, who agreed to share in the funding of a joint Westinghouse/MHI engineering program
to pursue the detailed design and testing. To date, more than $200 million (U.S. dollars) have been in-
vested in this program. Much of this evolutionary design is being put to use currently in England at Si-
zewell B, a plant project in which Westinghouse is actively involved.

The objective of advanced simplified designs got its start in the APWR 1300 Development Prog-
ram, and was further refined in the APWR 1000, and eventually the Advanced Passive (AP) plant seri-
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AP600 PROGRAM MILESTONES

Since 1984, Westinghouse has been developing AP600, a 600 megawatt, two-loop advanced
passive plant, in response to an initiative established by the Electric Power Research Institute (EPRİ)
and the U.S. Department of Energy (DOE). The preliminary design was completed in 1989, and in
1990 Westinghouse received contracts from EPRİ and DOE for a $120 million program for detailed de-
sign and design certification.

AP600's Standard Safety Analysis and Probabilistic Risk Analysis Reports were submitted to
the U.S. Nuclear Regulatory Commission for design certification in 1992. Another significant milestone
was reached late last year when Westinghouse also received a first-of-a-kind engineering award for
$158 million from a team of U.S. utilities which comprise the Advanced Reactor Corporation.

Both events will be discussed later.

SAFE, PROVEN AND SIMPLE

Design simplification is the key driving force -- or strategy ~ behind the AP600. It is crucial that
the new generation of nuclear plants be easier and less expensive not only to build ~ but also to ope-
rate and maintain. The basic technical concept of simplification has resulted in a simplified reactor co-
olant system, simplified plant systems, a simplified plant arrangement, reduced number of compo-
nents, simplified operation and maintenance.

The AP600 has an overall streamlined design. The nuclear island alone useâ 50 percent fewer
valves, 80 percent less pipe, 70 percent less control cable, 35 percent fewer pumps, and 45 percent
less seismic building volume than conventional nuclear reactors. Advanced microprocessor-based ins-
trumentation and control systems also simplify and improve plant operation and maintenance. Other
I&C features that enhance the safety and reliability of trie plant are digital, multiplexed controls, built-in
self-diagnostics, train separation, and equipment monitoring.

AP600 I&C architecture is based on current W distributed microprocessor technology. The veri-
fication and validation has been reviewed by several regulatory bodies including US NRC and UK Nil.
Eagle 21 process protection has been installed and is operating in Zion, Turkey point, Sequojah and
South Texas Plants in US. The comprehensive "ANIS" information system based on Westinghouse's
WDPF family including "AWARE", advanced alarm management system and Beacon, advanced core
monitoring system is being implemented in Beznau Plants in Switzerland. The integrated protection
system and control system are ready to support hot functional test and core load of Sizewell B station,
I mentioned before. An overall I&C including protection, redundant, BOP and Turbine control systems,
information system and advanced control room are being designed for Temelin Units 1 and 2, VVER
1000 plants under construction in Czech Republic, I&C is not an exception. AP600 program strictly fol-
lows the policy on utilisation of proven structures, systems, components, designs and analyses. Let
me just name several examples where principles of simplification and utilisation of proven technologi-
es are best illustrated :

The low-power density core consists of 145 fuel rod assemblies arranged in a standard display.
This design is based on well-developed fuel technology using a low enrichment of uranium 235. A re-
ference fuel cycle of 18 months has been selected to enhance availability, with an extension to 24
months as an option.

The core is surrounded by a stainless steel/water neutron radial reflector which reduces neutron
leakage, with related reductions in enrichment and fuel cycle cost. The reactor internals are of essenti-
ally conventional design, so no new manufacturing development is required.

The steam generators are Model Delta 75, based on Model F technology, a proven design with
84 units in commercial operation. Model F uses Inconel 690 tubing proven to be superior to either 600
or 800 alloys. The canned motor reactor coolant pumps have a high history of reliability, as well as low
maintenance and greater tolerance for off-normal conditions.

The integrated head package combines several separate components in one structure to simp-
lify refuelling the reactor.
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Natural Safety systems

The AP600 passive safety systems provide a simple method for meeting the same basic PWR
safety functions which traditionally were provided by active safety systems. Principal safety functions -
- primary coolant inventory control, reactivity control, reactor residual heat removal, and fission product
containment -- are met with safety systems designed to use natural driving forces, rather than rotating
active equipment.

These natural forces include gravity injection and nitrogen pressurised accumulators for primary
coolant inventory control . . . a natural circulation heat exchange loop for reactor residual heat removal
. . . and evaporative cooling from outside the containment vessel to prevent radioactive leaks. The
simplicity of these natural, passive safety systems enhances the defense-in-depth approach to plant
safety.

Modularization, design processes, and economic benefits.

My point about the economic benefits of the AP600 have to include a mention of modularization.
Unique techniques from modular shipbuilding and construction will allow much of the AP600 to be pre-
fabricated in modules. Factory préfabrication enhances quality, increases worker productivity, and re-
duces capital costs. Modules will be shipped to the site, joined together into larger modules, and inser-
ted into preconstructured areas of the plant.

Modular building methods for field construction also allow many areas of the plant to be built
concurrently. Thanks to this approach, other simplifications, and bulk quantity reductions, the AP600
can be constructed in three years from pouring the first concrete to fuel load.

In addition to construction, the goals of simplification, modularization, and natural safety
systems also pay off in operation and maintenance. Projected operation and maintenance costs are
nearly 25 percent lower than the current industry average. O&M costs are kept down as the equipment
most subject to regulation is eliminated. We are convinced that major savings can be achieved thro-
ugh the use of reduced hardware, easy access, historically reliable and redundant components.and
lower fuel costs.

AP600 CAN be economically competitive with other means of power generation.

THE AP600 TEAM

Westinghouse designed the first commercial nuclear power plant more than 30 years ago and
has been the leader in continued development ever since. More than half the world's nuclear electri-
city is produced by reactors built to the Westinghouse design.

Our expert AP600 Project Team reflects this tradition and experience, but also embraces the ta-
lents and historic accomplishments of several other firms which have joined with us in this endeavour.
Among the prestigious names are Avondale Industries, Bechtel Power Corporation, Burns & Roe, CBI
Services, MK-Ferguson, Robert L. Cloud & Associates, and Southern Electric International. As I menti-
oned before, AP600 is also indebted to the pioneering ideas and joint efforts of the team of engineers
who worked on the APWR design for Westinghouse and Mitsubishi.

Also, the AP600 has been influenced since its conception by the participation of the U.S. De-
partment of Energy, which considers the AP600 an integral part of America's national energy strategy;
the Electric Power Research Institute, one of the nuclear industry's premier institutions, and two in-
dustry teams from the U.S. - the Advanced Reactor Corporation and the Advanced Light Water Reac-
tor Steering Committee.

AP600 IS INTERNATIONAL

Another invaluable asset to Westinghouse's passive plant program is international participation.
This overhead shows a long list, which you can see spans the globe from Spain, contributing to modu-
le analysis and design. . . to Poland participating in overall plant engineering. . . to Italy, heavily invol-
ved in component engineering and many tests and analyses . . . to Indonesia, performing plant layout
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and detailed design work on balance-of-plant... to Japan supporting plant layout efforts, engineering,
and I&C. The enthusiastic joint efforts of engineers from these and many other nations ensures the su-
itability of AP600 to meet worldwide generation needs. Discussions is ongoing with number of other
countries. All I can say is welcome Turkey.

STANDARDISATION AND LICENSING

AP600's first-of-a-kind engineering program is the key to a standardised plant design which al-
lows the faster construction schedule and steeper learning curves than custom-engineered plants.
Plant standardisation is the enhancement on which quality assurance, cost assurance, and constructi-
on schedule assurance rest. It is also the key to the solution of licensing issues that Westinghouse has
worked so hard to address, especially in the United States.

The major reform of licensing process in the U.S., begun in 1989, called for the certification of a
nuclear power plant design, rather than the licensing of a single plant. Rather than the complex and
unpredictable licensing process oriented to customised "one-of-a-kind" plants, certified standard de-
sign plants can be issued combination construction permit AND operating licenses when combined
with a pre-approved site.

This process allows for early public participation, required worldwide in varying degrees, as well
as the site permitting process and the combined license issuance. This method avoids the kinds of
project delays that can have an adverse impact on the budget.

In the U.S., the Nuclear Power Oversight Committee, a council of industry executives, has plan-
ned a strategy for advanced passive plant certification in the U.S. It is a multi-track licensing process.
Westinghouse and other industry leaders are now working with the U.S. Nuclear Regulatory Commis-
sion to agree on the schedule.

AP600 LICENSING STATUS

A current status report on where AP600 licensing stands in the U.S. right now is shown in this
list. The first step in this process was submittal of the standard safety analysis report which was sub-
mitted in June 1992. It addresses topics the NRC will be required to review prior to approving the
AP600 design. A Probabilistic Risk Assessment was submitted at the same time. It has also been
used by the AP600 engineers as a design tool.

We are now in the process of finishing all the inspections, tests, analysis, and acceptance crite-
ria that will be submitted. Our licensing application is complete and of the 846 questions generated by
review of the SSAR, 744 responses have been provided as of September this year. In the meantime,
there have been more questions and answers. The regulatory treatment of non-safety systems has
been agreed upon. Also, a significant amount of the required testing has been completed and integral
systems tests are about to start.

The NRC Safety Evaluation Report will be the final review of the design certification. Its issuan-
ce is the last step before design certification of the AP600 design as a standardised plant in the U.S.

ADVANCED TECHNOLOGY PASSIVE TECHNOLOGY FOR
THE WORLD AND TURKEY

While the AP600 is looked upon a centrepiece of the nuclear industry in the U.S., there is also
much interest in advanced passive technology in other countries. One important point I would like to
make specifically to this audience is the value of advanced passive technology to a nation which
doesn't currently have a nuclear plant.

I've talked to quite a bit about the benefits of standardisation and pre-approved licensing from
the technical and economic standpoints, but let's also consider another one. A country such as Turkey
~ where now there is no nuclear plant ~ has the opportunity to start a nuclear program building on the
lessons learned from countries with decades of experience in both the technical and strategic issues.
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Advanced passive technology combines the best of what we know works with the means to
address the needs of the new utility environment. In other words, AP600 is a new order of business.
That will be a breath of fresh air in countries where the nuclear industry has been bogged down by his-
toric issues. But it could be an energy revolution in nations which are taking the first step toward the
unique benefits which nuclear energy can provide.

Each country has to forge its own energy policy in response to the unique issues technological,
economic, and political issues it faces. But when and where a nation's energy policy can include nuc-
lear power, a new generation of advanced passive reactors is ready.

The AP600 is an example of a total plant design that is simpler, safer, and quicker to build.
Westinghouse advocates an advanced reactor portfolio that is standardised for design and beyond...
is economically competitive... and is built to firm cost and schedule.

By making advanced passive nuclear technology safe, reliable, and cost effective, Westinghou-
se can meet the world's need for electricity.
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NUCLEAR STEAM SUPPLY SYSTEM OF ULTIMATE SAFETY
TR-1000 PB (TR-1000PBNSSS)

G. Kiselev T R 9 8 0 0 0 4 0
ITEP, Reactor Department

OZET

TR-1000 PB reaktörünün nükleer buhar sağlama sistemi, 1000 MW(e) gücünde, gaz (CO2) soğutmalı, ağır
sulu bir santraldir ve reaktör ön-gerilmeli beton kap içerisinde bulunmaktadır. TR-1000 PB nükleer buhar sağlama
sistemi projesinde olabildiğince kendiliğinden ve pasif güvenlik prensipleri kullanılmıştır ve bu bildiride ön-
gerilmeli beton kap içerisindeki özel ergimiş yakıt tutma sisteminin, uzun süreli pasif ısı çekimi ile, ergimiş yakıtı
nasıl lokalize edebileceği anlatılmıştır.

ABSTRACT

NSSS of TR-1000 PB is a 1000 MW (e) plant with gas-cooled (CO2) heavy water reactor the main equip-
ment of which is contained within the vessel of prestressed reinforced concrete. In project of TR-1000 PB NSSS
the principle of inherent and passive safety is used as much as possible and the version is given how to localize
the molten fuel in the special catcher within the prestressed reinforced concrete vessel with long-term passive
heat removal.

INTRODUCTION

Crisis in nuclear power development program created after Chemobly-4 NPP accident cant't be
coped with on the basis of "reasonable" safety that allows for probability of severe accident with ca-
tastrophic consequences for environment and public. However small is the risk of such consequences
the opponents would always be right to follow a simple wordly wisdom: "If something may happen it
would happen sooner or later". Thus, we should not only enhance NPP equipment reliability and per-
sonnel qualification but also develop the power unit whose design features and inherent properties
would exclude the possibility of beyond-design-basis radiation consequences of emergency situations.
One of such trends is further development of gas-cooled (CO2) heavy water reactor.

TR-1000 PB REACTOR DESIGN

Reactor TR-1000 PB (Figs. 1-2) of channel-vessel type has heavy water as the moderator, dio-
xide carbon as the coolant and low-alloyed metallic uranium with natural content of U-235 as the fuel.
Mixed uranium-plutonium composition may be also used as the fuel.

Heat generation in the reactor core is transferred to the secondary side by gaseous coolant
through the SGs and by heavy-water coolant (~6 %) through the intermadiate circuits to the conden-
sate heaters.

Reactor represents itself a heavy-water tank of cylindrical form with vertical channels 218 x 4
made of zirconium alloy E-125. The channels house the fuel assemblies (342 pcs) and working cont-
rol rods (19 pcs.). The channels are installed in the triangle array with a pitch of 410 mm. The core di-
ameter is 8200 mm, height - 5000 mm.
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Primary parameters Secondary parameters
1 " — Thermal power, MW 3200

Steam capacity, t/h 4310
Steam temperature, °C 410

Steam pressure, MPa 7,0

Feedwater temperature, °C 120

Coolant
Pressure, MPa
Temperature, °C

at the core inlet

at the SG outlet

Thermal power, MW

CO2

10

430

250

3000

Moderator parameters
Moderator

Pressure, MPa
Temperature, °C

at the reactor inlet

at the reactor outlet

Thermal power, MW

D20

10

90

140

200

Fuel assemblies of TR-1000 PB reactor include the bundle of 126 fuel rods being spaced either
by the couplings or the grids. Each fuel rod is fixed to the fuel assembly cap by means of end plug,
bundle assembly is placed into the outher sheat of thinwalled zirconium tube with inner diameter 200
mm and wall thickness 1,5 mm. From below the fuel assembly sheat is provided with a tailpiece. Two
types of fuel assemblies differing in fuel loading are supposed to be used in the core for radial power
distribution equalization. Fuel assemblies of the central area are provided with fuel rods having fuel
stack diameter equal to 6,9 mm whereas the outermost ones - 7,5 mm.

There are two alternatives of the fuel rod design:

- alloyed metallic fuel (for example, uranium) within the cladding of magnesium-beryllium psee-
udoalloy PMB;

- alloyed uranium-zirconium alloy UTsN within the cladding of zirconium alloy Ts2M.

Fuel rods with cladding of PMB passed the in-service inspection on KS-150 reactor of NPP A-1,
CSFR.

The main shortcomings of this alternative are:

- low temperature of cladding melting (~ 650 °C);

- low strenght properties of PMB alloy;

- low corrosion stability of fuel stack.

Fuel rod alternative is being developed to eliminate the said shortcomings, but it requires to be
substantiated by the post-irradiation examinations at maximum fuel burnup -7000 MW. dayA.

Heavy-water circuit that together with a tank incorporates a heat exchanger with the pressurizer
and connecting pipelines is located wholly within the vessel being pressurized by the gaseous coolant.
Moderator moves by the natural circulation. The primary circuit is provided with forced coolant circula-
tion by means of gas blowers being rotated by the steam turbine drive.

The NSSS main equipment has an integral layout within the vessel of prestressed reinforced
concrete. The vessel is a multi-cavity cylinder central part of which is housed with the reactor itself
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whereas the peripheral parts are occupied by the main equipment of the heavy-water and primary cir-
cuits.

To make equipment erection within the vessel convenient and to provide the successive accès
to it during operation the cavities are sealed with the detachable floors. Prestressed system tendons
are passing through the vessel vertical channels between cavities and through the horizontal slots of
vessel inner cylindrical surface. Inner concrete surface in the cavities are covered with tight steel liner.
The concrete vessel is provided with steel reinforcement and system of tubes ensuring the vessel coo-
ling by circulation water. Diameter and height of vessel is about 40 m.

The lower part of reinforced concrete vessel under the core is provided with corium catcher.
The catcher is a constituent part of vessel used for catching, long-term retention and reliable cooling
of corium in the course of any core damage.

The catcher is a monolithic structure consisting of vertical cylindrical graphite crucibles placed
into the steel thimbles (420 pcs) to supply and remove the cooling water of headers and connecting pi-
pelines. The crucible inner surface is covered with protective coating of AI203 and ZrO2. Inside the cru-
cible there is flux that provides protection of corium accumulated in the catcher against its interaction
with coolant (CO2), moderator (D2O) and oxygen. Above the catcher surface there is a screen that
prevents the catcher from water ingress from the heavy-water tank. From outside the catcher thimble
is provided with a coil wherein the cooling water circulates. Catcher cooling pattern provides for heat
removal from corium into the cooling pond through the loop intermediate circuit by natural circulation.

Main performances of the catcher

Parameter Value

1. Cooling water temperature in intermediate circuit at the

catcher inlet, °C

2. Cooling water temperature in intermediate circuit at the

catcher outlet:

during NSSS normal operation, not more than, °C

under emergency conditions (corium cooling in the

catcher), not more than, °C

3. Cooling water pressure in the intermediate circuit, M Pa ....

4. Volume of the catcher cooling part (corium inventory), m3.

5. Number of thimbles in the catcher

6. Design capacity of the heat exchangers for the catcher

cooling system, MW ;

7. Catcher lifetime (under waiting conditions), years

.40

.50

....100

.0,5-10

50

...421

..60

..60

NUCLEAR SAFETY NEUTRONICS BACKROUND

Core neutronics, reactivity control system structure of TR-1000 PB reactor are such that under
any operating conditions and during the most severe accidents the reactor uncontrolled runaway is im-
possible. This is reached because:

122



a) fuel used has low concentration of fission isotopes: their average concentration in the reactor
charge is less than in natural uranium;

b) under all operating conditions the power coefficient of reactivity is negative;

c) temperature and void reactivity effects are small (0,5 V eff);

d) compensation for reactivity being slowly changed by boric acid concentration in the modera-
tor allows the control rod reactivity margin to be less than 0,5 V eff.

Compensation for reactivity change due to poisoning and unauthorized boron removal from the
moderator at the shutdown reactor is ensured by insertion of the locking absorber rods that are able to
compensate for the total reactivity margin for the cold unpoisoned reactor with pure moderator.

Usage of fuel with low concentration of-fision isotopes in the heavy-water cell being optimal as
for reactivity excludes the possibility of positive reactivity insertion with core cell geometry varied and
when other media and materials penetrate the moderator and the coolant.

Reaching the criticality with fuel somewhere except for the reactor core is absolutely excluded,
therefore the fuel being failed or melted, transported or subjected to reprocessing is absolutely safe
from the viewpoint of uncontrelled chain reaction occurrence.

NSSS FEATURES PROVIDING THE OPERATIONAL SAFETY

These features are refered to as:

a) system of bringing the reactor to subcriticality;

b) residual heat removal systems for fuel;

c) system for radioactivity localization within the unit protective barriers.

Prerequisites to implement the above systems in NSSS with TR-1000 PB reactor are as fol-
lows:

a) heavy-water moderator available permits to design a double-system to provide subcriticality
by injection of liquid absorber into heavy water or heavy water discharge from the core;

b) steam turbine drives available in the gas blowers fed from its own steam permit to develop a
coolant forced circulation system based on the fuel residual heat removal followed by the natural cir-
culation;

c) prestressed reinforced concrete vessel is a main barrier localizing radioactivity within NSSS
because it confines the coolant (at pressure of 10 MPa), moderator and nuclear fuel thereby ensuring
protection against ionization radiation.

The main feature of such vessel that distinguishes it from the metallic monolithic vessel is im-
possibility of its sudden brittle fracture during normal operation and any emergency situations. It is pro-
vided by the great number of prestressed reinforcement components (vertical bundles and peripheral
winding), reinforced and anti-shrinkage bafs, great deformability of the reinforced concrete structure.
Here, it should be taken into account that the prestressed system used to maintain all the vessel com-
ponents in compressed state is allocated beyond neutron irradiation having essential effect on its
strenght properties and is accessible for in-service inspection as well as for repair and replacement of
the separate components with reactor being shut down.

123



Strong-tight enclosure shall contain the coolant at a gauge pressure of 0,5-0,6 M Pa. The last
barrier for gaseous coolant discharge into the environment is the containment which shall retain the
gauge pressure of 0,1 MPa and withstand the external damaging effects.

ACCIDENT CONSEQUENCES

Accident analyses performed in substantiation of the project show that consequences of so-
called design-basis accidents (RIA, LOCA, accidents with loss of coolant circulation and primary coo-
ling) do not go beyond the possible damage to the separate fuel rods and the total activity release into
the coolant of not more than 20 Ci.

Probalistic safety analysis has shown that the hypothetical situation with core melting is possib-
le with probability of not more than 10"9 1/reactor year that is attained due to inherent reactor neutro-
nics, considerable redundancy and safety system defence-indepth as well as by various physical
backround being applied to the safety systems.

In case of core-melt progression the main part of its structural materials is localized within the
coolable in-vessel catcher whereas gaseous, dust-like and aerosol products may be propogated wit-
hin the primary circuit and after its depressurization -within the strong- tight reactor enclosure.

Design study has shown that the processes of media-material chemical interaction are of the
explosive nature; when mixing with air the conditions in the rooms of strongtight enclosure and conta-
inment cannot be created to initiate ignition and detonation of the explosive mixture.

In case of core melting the specified catcher structure is used for long-term in-vessel retention
of molten fuel; hereat, catcher cooling by natural circulation water shall be provided within the first
three years after the catcher is filled with corium. After theree years cooling is possible by heat remo-
val through the catcher and reactor components as well as by heat removal to gas in the reactor
cavity.

FUEL CYCLE PATTERN AND ECONOMY

Two alternatives of fuel cycle is under consideration:

- open-type cycle with usage of U-235 natural content;

~ closed-type cycle with usage of depleted uranium with U-235 (0,28 %) and energy-grade plu-
tonium (0,365 %).

Total spesific core loading with uranium is 160t/GW;

Average fuel burnup in the reactors is 10000 MW day/t, spesific fuel consumption during reactor
operation in open and closed cycles with capacity factor 0,8 is 90 t/GW year;

breending ratio:

open cycle 0,80

closed cycle 0,84

ultimate concentration of U-235 %:

open cycle 0,14

closed cycle 0,08
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ultimate concentration of Pu %:

open cycle 0,303

closed cycle 0,370

Annual consumption of natural uranium, t:

open cycle 100

closed cycle (depending of initial

U-235 content in depleted uranium) 0-30

Refuelling with the help of fuel handling machine is performed on shutdown reactor, hereat, 1/6
part of spent fuel assemblies are replaced by the fresh ones. The spent fuel assemblies are placed
into the interim cooling pond wherefrom after about one-year period they are removed into the long-
term cooling pond.

Feasibility studies performed for NPP with TP-1000 reactor during the period of 1985-1986 and
comparison of the results and the economical indices of TP-1000 plants have shown that cost of the
first fuel charge for VVER-1000 plants are close to the cost of heavy water plus the cost of fuel for TP-
1000 plants. Investments, operation and energy costs are also close for the above reactor types.

ASPECTS INTERFACING THE TRADITIONAL TRENDS OF REACTOR BUILDING

It's the authors opinion that the separate aspects studies in TR-1000 PB NSSS project may be
of interest for the designers of traditional reactor concepts, for example, VVER as regards the next ge-
neration plants. Such aspects are referred to as:

a) creation of prestressed reinforced concrete structures. The design experience being gained
may be used to develop and construct the VVER prestressed reinforced concrete pit that is able to
withstand effects during vessel failure;

b) development of tight and heat conductive fuel of "matrix" type;

c) design of corium catcher;

d) development of pipelines for VVER reactor coolant pumps.

CONCLUSION

Based on the above-mentioned aspects it is advisable to go on with development of TR-1000
PB NSSS and necessary substantiation on including the plants of such type into the nuclear power in
Russia.
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Fig.1- Longitudinal Section of Reactor

1 - Vessel, 2- steamgenerator, 3- coolor of moderator, 4- technological channel, 8- channel of emergency
system,10- tank of heavy water, 11 - main sealing, 12- upper cover, 13- internal heat isolation, 14- cover of
steamgenerator hole, 15- liner of internal vessel, 16- trap, 17- exchanger for removing of decay heat, 18-
gas circulator, 19- turning circle, 20- cover of moderator cooling hole, 21- inlet chambers, 22- exit
chamber, 23- check valve
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A-A

Acrossing Section of Ra^ctor, 5,6, 7 - Fuel Bundle
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TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMUNUN NÜKLEER
ENERJİ ÜRETİMİNDEKİ YERİ

Yalçın Sanalan
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı TR9800041

ÖZET

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), 1982 yılında 2690 sayılı yasa ile kurulmuş, doğrudan Başbakan'a
bağlı bir kuruluştur. TAEK'nun kuruluş amacı, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla, kalkınma planlarına uygun ola-
rak ve ülke yararına kullanılmasını sağlamaktır.TAEK'nun Yasa'da belirtilmiş görevleri; nükleer enerji alanındaki il-
keleri saptamak, politikaları belirlemek, üst makamlara program önermek; bilimsel, teknik ve idari çalışmalar yap-
mak, düzenlemek ve desteklemek; nükleer tesislere izin, lisans vermek; halkı bilgilendirmek; araştırma ve eğitim
merkezleri, laboratuvarlar v.s. kurmak; nükleer alanda personel eğitimini gerçekleştirmek şeklinde özetlenebilir.
Türkiye bir Nükleer Enerji Programı'na girecekse özellikle TAEK'nun görevlerini tam olarak yerine getirmesi gere-
kir ve bu bağlamda, Kurum olarak, devlet politikası olarak belirlenmiş hedeflerimizin olması gerekmektedir.

ABSTRACT

Turkish Atomic Energy Authority (TAEA), established in 1982 by the Act no: 2690, is a govermental
organization derctly under the direct supervision of the Prime Minister. The objective of the establisment of TAEA
is the peaceful utilization of atomic energy, regarding the national policy and the related plans and programs, for
the benefits of State. The main duties of TAEA, as stated in related Act, can be summarized as: to determine and
progress the basis of the national policy and the relatedplans and programs and to submit them to be approved
by the Prime Minister; to execute and to support scientific, technical and administrative studies; to give approval,
permission and license to the nuclear installations; to enlighten the public in nuclear matters; to establish
research and educate the personnel in the nuclear field. If Turkey would participate in a Nuclear Energy Program,
especially, TAEA should perform its own duties properly and in this respect, as an Authority, we should have
objectives that have to be determined as State Policy.

1. TAEK'NUN YAPILANMASI VE GÖREVLERİ

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun 2690 sayılı kuruluş yasasına göre, nükleer enerjinin barışçıl
amaçlarla, kalkınma planlarına uygun olarak ve ülke yararına kullanılmasını sağlamak temel amacı-
mızdır.

Görevlerimiz de yasada sıralanmış, eski deyimle tadat edilmiş:

Nükleer enerji alanında ilkeleri saptamak, politikaları belirlemek, üst makamlara program öner-
mek, bilimsel, teknik, idari çalışmalar yapmak, düzenlemek (Neyi düzenlemek; bu çalışmaları, mevzu-
atı) ve desteklemek, koordine etmek.

Ayrıca, en önemlisi de , halkın radyasyon güvenliği ve sağlığını gözetmek. İşte lisanslama, eği-
tim, bilinçlendirme, bilgilendirme de en çok buraya giriyor.

Bu görevleri yürütmek için bir teşkilatımız var; ondan da bahsetmekte yarar var sanırım.

Yasanın bazı özel tarafları var, bunu vurgulamak isterim; Başkan doğrudan Başbakana bağlı,
sorumlu. Burada tekrarlıyorum; bazı arkadaşlarım hala Başbakanlığa bağlı olduklarını zannediyorlar
ve senelerir bu böyle gelmiş, oysa biz Başbakana bağlıyız.

Teşkilat şemamız Şekil 1'de gösterilmektedir. Burada yasanın yüklediği görevleri yürütecek dai-
reler ve araştırma merkezlerimiz gözüküyor. Ayrıntılara fazla girecek zamanım yok galiba.

Araştırma merkezlerimizi de, teşkilat şemasını da gösterirsem, onların ayrıntısında ne tür işlerle
ilgilendiğimiz de biraz daha anlaşılır.
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Örneğin, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezimizde (Şekil-2) Malzeme Araştırma Bölü-
mü var, Radyasyon Teknolojileri Bölümü var, Nükleer Tarım Bölümü var ve destek olarak Nükleer
Elektronik Bölümü var; bir de yeni olan Gama Işınlama Tesisimiz var.

Buna ilaveten, verici gama ışını kaynağımız var, bir de pozitif iyon ışın kaynağı edinmeyi düşün-
mekteyiz. Böylesi alfa, gama ve elektron hem pozitif, hem negatif iyon kaynağı da edinmek istiyoruz.
Allfa, pozitif iyon ve elektron ışın kaynaklarımız Ankara'da olacak; istanbul'da da şimdi göreceğimiz
gibi Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezimizde reaktörümüz var (Şekil-3).

Dolayısıyla, reaktör bölümünün dışında, radyasyon sağlığı güvenliği hizmetleri için Sağlık Fiziği
Bölümümüz, radyoizotop üretimi için Radyoizotop ve Radyoarmasötik bölümümüz bulunmaktadır.

Kalite teminine yönelik bir bölüm olan Endüstriyel Uygulamalar Bölümümüz var ve Türkiye'de,
uluslararası tam akredite değil ama, Birleşmiş Milletlerce konulmuş, desteklenmiş ve tanınan bir kalite
kontrol ünitesi bulunmaktadır.

Fİzik-Kimya bölümlerimiz, Radyobiyoloji Bölümümüz ve Nükleer Mühendislik Bölümümüz var,
Nükleer Yakıt Teknolojisi ve Nükleer Elektronik Bölümlerimiz de var.

TÜBİTAK, bir tek nükleer temel bilimleri dışarıda bırakıyor. İşte o dışarıda kalan nükleer temel
bilimler ve nükleer teknolojilerle de kurumumuz Türkiye'de sorumlu.

Bu nedenle, yalnız bürokratik değil araştırma faaliyatlerimiz de var. Yine bu nedenle, araştırma
merkezlerimizi ve enstitülerimizi yürütmek durumundayız. Yani, yalnızca bürokratik bir kurum değil
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.

2. NÜKLEER ENERJİ KONUSUNDA GEÇMİŞTE YAPILANLAR

TAEK'nun ve daha önce başlangıçtaki Başbakanlık Atom Enerjisi komisyonu süresince, kurulu-
şundan beri nükleer alanda nükleer güce dönük, nükleer teknolojiye dönük alanda olanları kronolojik
bir sırayla tekrarlamakta yarar var; eminim bunlara değinildi, fakat tekrarında yarar var.

Hızla geçersek; bu işe biz 1956 yılında, bugün nükleer güç programı olan birçok ülkeden daha
önce Türk gibi başlamışız. Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği ilgili yasayla kuru-
larak başlamış ve ilk adım olarak da hızla teknik eleman yetirtirmeye başlamış, bu arada da bir araştır-
ma merkezinin kurulması çalışmaları... Ve yanılıyorsam eski başkanlarımız beni zaten düzeltirler, dü-
zeltirlerse sevinirim; 1959 -yıllarda hata olabilir- yılında Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi ve
1961'dede de Ankara Nükleer Araştırma Merkezi faaliyete geçiyorlar.

Ve yine 1961'de -geçen yıl 30 uncu yılıydı- Çekmece'deki TR-1, 1 MWlik havuz tipi araştırma
reaktörü devreye giriyor.

Ve 1965'te ilk nükleer güç santral çalışmaları başlıyor, o zamanki Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve
istanbul Teknik Üniversitemizin ortaklığında bir ön fizibilite etüdü, ön yapılabilirlik etüdü çalışmaları
var.

Yani, 1956'da kuruluş, 1965'te hiç olmazsa başlamışız bu işlere.

Ve ilk kez de, İkinci Beş Yıllık Planda nükleerle ilgili cümleler var artık. İşte, "ülkenin kaynakları
araştırılarak, nükleerin yeri saptanacak", "Nükleer enerji kaynaklarından yararlanarak nükleer enerji
santrali kurulmasına çalışacak önümüzdeki filan dönemlerinde" diye ilk defa İkinci Beş Yıllık Kalkınma
Planına nükleer teknoloji lafı giriyor.

1967'de bir adım daha atılarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik işleri Etüt İdaresi
ve bir yabancı firmanın ortaklığında bir fizibilite etüdü daha yapılıyor. Ve 1977 yılında artık bu kez 300-
400 MW elektrik gücünde ağır suyla çalışan bir güç reaktörünün yapıllması öngörülüyor. Bir yandan
da uranyum aramaları başlıyor.

1970 yılına geldiğimizde Türkiye Elektrik Kurumu kuruluyor ve bu türlü faaliyetleri kurum bünye-
sinde yürütmeye başlıyor. Çünkü, Atom Enerjisi Kuruluşu lisanslayıcı bir otorite, güç üretimine dönük
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tesisler kuramıyor yasamıza göre. Bu iş asıl TEK'in işi oluyor ve 1971'de TEK, Nükleer Enerji Dairesi,
daha sonra Nükleer Santrallar Dairesini adını alan daireyi kuruyor.

Ve bu dairedeki teknik eleman sayısı ve kalitesini bugün hala anarız; sayılar artıyor, yanılmıyor-
sam 40'ları geçiyor. TAEK'ndaki, yani bizim kurumumuzdaki değil, sadece TEK'teki nükleer teknoloji
ile ilgili yetişmiş insan gücü.

Fakat, 1986 yılında, biliyoruz, bu daire küçültüldü Kısım Şefliğine indirildi, ondan sonra 1992'de
yeniden nükleer lafları dolaşınca, şimdi yanılmıyorsam Şube Müdürlüğü durumunda.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yine nükleer lafı var ve nükleer güç santral çalışmaları
devam ediyor.

Ve bu arada "Jeotermal ve nükleer kaynaklardan yararlanılacak" lafı varken planda, 1979 yılın-
da devreye girecek eğitim amaçlı prototip, 80 MW elektrik güçte bir santralın yapımı öneriliyor bu kez.
Görüyorsunuz, devamlı değişiyor.

Neden öyle 80 MW? Eğitim amaçlı nasıl olacak ? Eğitim amaçlışsa bu kadar büyüğe gerekvar
mı? Güç üretecekse yine bu kadar küçük olur mu ? Prototipi kim dizayn ediyor, nasıl; belli değil, fakat
böyle bir şey var.

Fakat, 1973 yılları tabii, 1971 'de bir askeri müdahale var unutmayalım.

Ve 1974 yılında bundan da vazgeçiliyor. Gerekçe de, büyük gerçek santral projesini engelleye-
bilir, ayrıca da ayrılan tahsisat da o sıralar 700 milyon Türk lirası, yanılmıyorsam bu 100 milyon doların
altında bir para ediyordu -Enflasyon o kadar hızlı değişiyor ki unutuyoruz- maliyet de yüksek olacağı
ve büyük santralı engelleyeceği gerekçesiyle bundan da vazgeçiliyor.

Yerine, 19834te devreye girmek üzere 600 MW elektrik güçte büyük bir santral düşünülüyor ve
bu sefer biraz daha revize edilmiş yapılabilirlik etütleri uyarınca biraz daha ciddi tutularak artık yer se-
çimi de yapılıyor. Ve yer seçimi çalışmaları sonucu, Silifke'deki Akkuyu yerine iki veya üç santral alabi-
lecek bir yerin lisanslaması da alınmak üzere faaliyete geçiyor.

1975 yılında üç İsveçli, bir Fransız müşavirlik ve mühendislik firması bu çalışmaları yükleniyor
ve 1976'da Türkiye Atom Enerjisi Komisyonundan yer raporunu vererek yer lisansını aldılar.

Ve 1977 yılında ihale için davet çıkarılıyor, hemen bütün firmalara -Japonya hariç galiba- bütün
nükleer güç santralı inşa eden firmalar davet ediliyor.

Ve bütün tipler; PWR, BWR tipi rektörler... Reaktör, türbin ve ayrıca (ilk yükleme + 4 yükleme)
daha olmak üzere yakıtla ayrı ayrı ihale ediliyorlar ve reaktör için ASE ATOM Firması, türbin için de
Stal-Laval firması -her ikisi de İsveçli sanıyorum- seçiliyor.

Bu sıralarda Çekmece'deki ilk TR-1 reaktörümüz de kapatılıyor, o da ilginçtir, o da 1977 yılında
tevsi gücünü artırmak nedeniyle kapatılıyor, yerine başka bir reaktör koyulmak üzere.

Fakat 1980 Eylülünde görüşmeler kesiliyor. Bu da ikinci teşebbüs, böylece yine sonuçlanmak
üzere kalmış oluyor ve İsveç de kredi garantisini kaldırıyor.

1981 yılında, bizim için basit de olsa yine olumlu bir gelişme, TR-2 reaktörümüz devreye giriyor,
fakat bu reaktör 5 MW gücünde yine aynı havuzda. Ama, bu reaktörün de bu kez deney tüpleri, nötron
denet tüpleri yok; sadece izotop üretebilecek bir reaktör.

Ve 1992 yılında 12 Eylül döneminde Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu lağvedilerek Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu kuruluyor.

Ve aynı yıl Türkiye ile Amerika arasındaki anlaşma da son buluyor ve yeniden de imzalanmıyor.

Ve 1983 yılında, yeni kurulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu -yasasında vardı ya biraz evvel
bahsettim "Bir program yapar, üst makama önerir" diye- bir program da yaptı ve Başbakana bağlı ol-
duğu için, Başbakana bu program önerildi. Ondan sonra hiçbir şey olmadı bildiğim kadarıyla. Sayın
Profesör Aybers bu konuda daha iyi bilgi verebilir; çünkü, kendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olarak
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kuruluşun ilk Başkanıdır. Ben de o zaman komisyon üyesiydim, onun için içeriden biliyorum biraz.

Fakat 1982-1983 yılında yeniden biz nükleer santral kurmaya gidiyoruz ve artık bu hikaye daha
yakın olduğu için çoğumuz daha iyi biliyoruz. Yine Japonya hariç AECL, KWU.Framatom, Westingho-
use; İngiliz ve Sovyet firmalarının hepsine davetiye çıkmış. Hemen tüm nükleer ülkelerden teklif gel-
miş.

Fakat, bunlardan işte Framatom o zamanlar sırf patent altında çalıştığı için sanıyorum, İngilizle-
rin reaktörleri de biraz eski teknoloji ve Sovyet reaktörlerinin de sanki Çernobil'i öngörmüş gibi daha
az güvenli olduğu düşüncesiyle bunlar müzakere dışı bırakılmış. Diğerleriyle yapılan müzakereler so-
nunda, ama Konsey kararıyla, Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanım kararıyla iki tane Akkuyu'da, Basınç-
lı Su Reaktörü olmak üzere, iki tane de o zaman yer seçimi tamamlanmamış, etütleri başlamış olan -
hala da öyle- Sinop'ta General Electric Reaktörü; eğer yanlış toplamadıysam 3700 MVVtakatında 4 re-
aktörün yapımına karar verilmiş. Hatta, bunun için bir de ayrıca Yapıcı Kuruluşlar Kanunu çıktı, fakat o
da yürümedi.

Biliyorsunuz, bunun müzakereleri devam ederken, Almanya BOT teklifini kabul etmedi bildiğim
kadarıyla. Kanadalılar kabul ettiler; fakat, onlar da kredi için devlet güvencesi istediler, o da ne hikmet-
se olmadı ve bu proje de imza safhasında kaldı.

1989'da, aradan 6 yıl geçtikten sonra bir Arjantin projemiz var, ben onun niye olduğunu pek an-
layamadım; fakat kısaca geçeyim, zamanım az kalmış.

25 MW elektrik, işte ileriye dönük kendiliğinden güvenli modüler prototip bir dizayn safhasında,
reaktör alınacak, Arjantin ile birlikte ortak geliştirlecek ve ondan sonra her ülkede de birer tane yapıla-
cak.

Fakat, amacını bir tüarlü tanımlayamıyoruz. Çünkü, bir nükleer programımız yok, ona uymuyor.
O zaman amacı ne? Eğitim için 25 MW elektrik, 75-80 MW termal çok'pahalı. Enerji üretimi için çok
küçük, araştırma için büyük prototip için bir programımız yok; mali portesi de belirgin değil, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu bu işe girmemiş ve bu da son teşebbüs olarak kalmış.

Vaktim kalmadığına göre lisanslama işlevinden bahsetmeyeceğim.

Görülüyor ki, birtakım bazı zamanlarda kararlı hükümetler diyebileceğimiz devirlerde bu iş biraz
canlanıyor, ondan sonra noksan kalıyor. Bunun nedenlerini pek bilemiyorum ama, ben kenid kurumu-
mum için konuşacağım.

TAEK, araştırıcı, geliştirici, eğitici, halk sağlığını koruyucu, mevzuat geliştirici, lisanslayıcı bir ku-
ruluş.

Ayrıca yaygın eğitimden de sorumluyuz, yani halkımızın bilinçlendirilmesinden, bilgilendirilme-
sinden de sorumluyuz. Bu faaliyetimizi hepimiz biliyoruz ki çok iyi yapamıyoruz, diğerlerini elimizden
geldiğince yapıyoruz.

Ayrıca uluslararası kuruluşlarda temsil görevimiz var.

3. SONUÇ

TAEK, bürokratik ve teknik bir kuruluş. Tekrar ediyorum, görevlerini yapmakta, bunu daha fazla
ve daha iyi yapabilmesi için motivasyon gerekir. Motivasyon eksikliği, kurumu giderek bürokratlaştiri-
yor; bürokratlaştıkça da başka sıkıntılar doğuyor.

Bu bizim kendi sıkıntımız. Fakat, Türkiye Nükleer Enerji Programına girecekse TAEK'nun görev-
lerini tam yapması lazım, bunun için de motivasyon eksikliğimizin düzelmesi lazım. Yani bizim kurum
olarak hedeflerimiz olması lazım. Bu hedefler gelen giden siyasi partiler, hatta bakanlarla değişmeme-
si lazım, yani devlet politikası olarak yerleşmesi lazım, giden gelen , değişen bakanlar, başkanlar, kişi-
lerle değişmemesi gerek.

Böyle bir programımız olursa, herhalde bu yalnız bizim kurumun değil, ilgili tüm diğer kurum ve
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kuruluşların soırununu çözecek kanısındayız.

Bu arada şuna da değinmek lazım : Bu hedefleri saptarken, tabii kurumun da katkısı olacak
ama, yalnız kurumun değil üniversitelerimizin, çevreyle ilgilenenlerin hepsinin görüşlerinin olması
lazım, siyasi otoritenin de bize bu hedefleri vermesi lazım ki ona göre program üretelim.

Program üretirken, belki lisanslama felsefemizde de değişiklikler olabilir. Ben lisanslama felsefe-
sinin mevzuatına girmedim; çünkü, program ve hedefler ileriye dönük olacağı için ileriye dönük tekno-
lojik ve diğer gelişmeleri de göz önüne alan bir program üretirsek, belki lisanslama mevzuatında da
değişiklik gerekebilir, bunu da yine toplu olarak yapmamız gerekir kanısındayım.
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ASSURANCE OF ENVIRONMENTAL SAFETY TR9800042
THROUGH CONTAINMENT

Robert C. lotti
EBASCO Services Incorporate

ÖZET

Nükleer santrallerin ilk yıllarında güvenlik stratejisi, geniş bir kaza senaryosu tayfını içeren ve lisanslama
prosesinde hesaba katılan bütün kazaları kapsayan, "tasarıma temel oluşturan kazalar" kavramına odaklanmıştı.
Altmışlı yılların sonunda, tasarıma temel oluşturan kazaların ötesindeki kazalar hesaba katılmaya başlandı. Bu
"ciddi" kazalar, koruma ve güvenlik sistemlerinin bağımsız olarak bütünü ile kaybedilmesinin tasarıma temel bir
kaza ile birlikte meydana gelmesi sonucu oluşabilir. Koruma binaları ve bunların güvenlik sistemleri, bazı ciddi
kaza koşullarında meydana gelebilecek radyasyon kaynak terimine karşı tasarımlanmışlardır. Ancak, halen işlet-
mede olan koruma binaları, ciddi kazalar sırasında oluşabilecek mekanik ve ısıl yüklere arşı tasarımlanmamışlar-
dır. Günümüzdeki koruma binaları tasarımlarında yapılacak bazı değişikliklerle, bu binalar, ciddi kaza etkilerine
uygun hale gelecektir ki, bu değişikliklerin bir çoğunun yeni nesil santral larda yapılması düşünülmektedir.

ABSTRACT

In the initial years of nuclear power stations, safety strategy focused on "design basis accidents" which in-
corporated a broad scenario of accident possibilities, and which acted as an envelope for all accidents taken into
account during the licensing procedure. The later sixties began consideration of accidents beyond the design
basis accidents. These "severe" accidents could be assumed to be the result of an accident coupled with an inde-
pendent and extensive failure of protection and safety systems. Containments and their safeguard systems have
been designeed for radiation source terms which could only occur under some severe accident conditions. Howe-
ver, containments to date have not been designed for the mechanical and thermal loads that could accompany
severe accidents. Containments will be capable of accommodating the effects of severe accidents with relatively
modest changes to the present containment designs, many of which changes are already contemplated in the
next generation plants.

I. Introduction

With very few exceptions, discussion about future energy supply generates controversy in any
country, particularly one which may be embarking on a major energy development program. The ener-
gy resources that can be used to any reasonable extent to generate electricity are fossil (coal, gas or
oil), hydropower, or nuclear. Fossil fuel utilization depends to a large extend on availability of indige-
nous fuels or of the major infrastructure necessary to support the vast quantity of imports. Moreover,
the commitment to reduce CO2 emission by the year 2050 to 1/2 of the 1988 emission rates make de-
pendence on fossil fuel generated energy undesirable while power demand is sure to increase.

The two other energy resources, hydropower and nuclear, experience strong opposition to their
utilization albeit for different reasons.

The amount of electricity to be generated by hydropower is generally rather limited. These con-
siderations, as well as the desirability to have a mix in the type of energy supply, argue that nuclear
power should receive serious consideration.

Many critical questions have been raised about the safety of nuclear power and in some coun-
tries there have been strong movements to banish it or at least to prevent construction of new plants.
The latter has certainly been the case in the United States. While the main reason for the lack of new
orders in nuclear plants, at least in the U.S., has been their high capital and generating cost, ft should
be recognized that in large measure these high costs are due to the regulations imposed to improve
and strengthen the safety of the plants in order to get a positive acceptance by the public.
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We need to ask ourselves two general questions. First, can a new economical product be de-
veloped for new plants and to gradually replace the existing older nuclear facilities? Second, has the
safety strategy employed to date been incomplete and do we need a revised approach to improve
both the safety standards and acceptance of the public?

Can we build economical nuclear power stations thar are so safe that we can guarantee that
serious radioactive impacts even in catastrophic events are limited to the station itself with no other
risk to the environment?

While the answer to the first question is not our topic, it is important to note that design and cer-
tification of considerably less costly nuclear plants is in advanced stages of progress in the U.S. and
France. If the answer to the second question is yes, then clearly the answer to the first one is yes as
well. The discussion that follows centers on the second question and shows that indeed it is possible
to design a facility for which the safety and environmental risk is so obviously small that no emergency
plans need to be developed.

2. Development and Status of Nuclear Safety Strategy

Nuclear power plants worldwide are almost exclusively equipped with water-cooled reactors so
that the discussion is limited to these types of reactors. Further, only those reactors that meet the "de-
fense in depth" safety strategy, are considered since only such reactors would be acceptable in the fu-
ture. Reactors with positive reactivity feedback, such as was the Chernobly RBMK reactor, are there-
fore excluded.

The water cooled reactors have an exceptional safety record. Not a single death has resulted
from the operation of nearly 400 reactors worldwide. The worst accident, Three Mile Island, which in-
volved partial melting of the core, resulted in minimal releases of radioactivity to the environment even
though the safety systems had not been specifically designed to cope with "severe" accidents

In the initial years of nuclear power stations, safety strategy focused on "design basis acci-
dents" which incorporated a broad scenario of accident posibilities, and which acted as an envelope
for all accidents taken into account during the licensing procedure at that time, including the so called
"Maximum Credible Accident" usually defined as the double ended break of a large pipe in the primary
system.

The latter sixties began consideration of accidents beyond the design basis accidents. These
"severe" accidents, which were assigned a so-called residual risk, could be assumed to resul out of an
operating transient or accident, coupled with an independent and extensive failure of protection and
safety systems. The likelihood of such failure is negligibly small and is thus beyond the situation consi-
dered in the licensing procedure.

In the late seventies, the original purely deterministic treatment of safety was supplemented by
probabilistic considerations. Nevertheles, it is important to recognize that licensing at this stage (and
to a large extent yet today) still followed a strictly deterministic procedure in which probabilistic investi-
gations to assess risk are of supplementary character only. The deterministic procedure relies on the
"defense in depth" strategy.

The first level of protection is afforded by fission product barrier and primary system integrity
during normal operation. This is provided by strict quality assurance measures supplemented in de-
sign, manufacturing, construction and operation which ensure that appropriately large safety factors
exist.

The second level of protection is afforded by inherent characteristics and systems which limit
the consequences of anticipated operational occurrences/faults. As an example of inherent character-
istics, light water reactors have sufficient negative reactivity feedback to stabilize the system to a safe
base after disturbances or accidents. As an example of systems, the reactor protection system moni-
tors all important signals of the plant and actuates protection devices to shut down the reactor if cer-
tain thresholds are exceeded.

The third level of defense is formed by the safety systems which protect the fission product bar-
riers against damage. Examples of such systems are the decay heat removal, emergency feedwater
safety injection systems, and emergency diesels. These safety systems are available in redundant
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numbers, are physically separated, are protected against internal and external hazards and are de-
signed to be tolerant against human errors.

If all of the three levels of defense work, then clearly there would be no significant radioactivity
release from the core. However, Thre Mile Island clearly demonstrated, and risk studies before and
after Three Mile Island have confirmed, that there are sequences of low probability events which un-
der certain conditions could lead to radioactive releases from "severe accidents", i.e. accidents with
partial or total core melting.

Three Mile Island and the risk studies, however, have also shown that the period of time within
which transients or accidents escalate to a severe accident is not short, and is, in fact, generally long-
er than one hour. This length of time permits a number of possible measures to be taken to prevent
the accident from escalating even in case of failure of all automatic protection and safety devices.

All of these measures are included in the concept of "Accident Management" which presently
constitutes a "fourth barrier" in the defense in depth safety strategy. We are now at a crossroad in
safety strategy. Despite the fact that engineering studies and phenomenologial computer simulation of
accident escalation have proven that there exist extensive measures to reliably prevent serious core
damage or core melting, the emphasis today appears to be on aspects of how to mitigate the conse-
quences of such severe accidents rather than on efforts to avoid escalation of an acccident by preven-
tive measures and by accident management.

Core melt scenarios are almost elevated to design basis accidents and the previous distinction
between risks to be fully controlled by the safety systems and the so-called residual risk has nearly
disappeared.

This is very controversial. The controversy stems from the fact that if core melt scenarios are
taken to be design basis events, then containments would have to be designed for a set of accident
loads for which heretofore they have not been designed. Further, this approach appears to deempha-
size prevention of accidents which has been the cornerstone of the safety strategy to date, since no
matter how low the risk of a severe accident is made by design features, one would have to consider
severe accidents as design basis. De-emphasizing prevention would clearly be wrong as it is always
the best way to success.

On the other hand, containment are the last line of defenseagainst radioactivity release and it is
not inconsistent then that they should be designed for the classes of accidents that present the chal-
lenge for which this last line of defense is needed. At present they are already assessed for their cap-
ability to withstand the consequences of severe accident. In several countries, in fact, discusion in li-
censing bodies are underway so that new reactor plants must be designed so that under any
imaginable severe accident scenarios, the radioactive release is limited to the extent that evacuation
of people is not necessary outsied the fence of the power station and that serious damage is limited to
the area of the site. This implies a containment which is capable of accommodating severe accidents,
regardles of their low probability. The remainder of the discussion centers on whether this is possible.

3. Containment Design for Severe Accidents

Containments and their safeguards systems have interestingly enough been designed for radia-
tion source terms which could only occur under some severe accident. However, containments to date
have not been designed for the mechanical and thermal loads that could accompany severe acci-
dents.

The mechanical and thermal loads in excess of those for which containments are presently de-
signed (peak pressure and temperature resulting from a spectrum of design basis breaks) can result
from the following phenomena which could be postulated to occur under severe accidents:

• Direct heating from high pressure injection of molten debris which penetrate the reactor ves-
sel.

• Vessel or ex-vessel steam explosions from the interaction of the molten core with water.
• Heat (steam) released from the interaction between the melt which escapes the reactor ves-

sel and the concrete in the reactor cavity.
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• Combustion of the hydrogen generated by the metal water reaction and the core concrete
interaction. Depending on the quantity of hydrogen generation and its distribution in contain-
ment, the combustion can be either a deflagration or a detonation.

• Long-term heating if the systems designed to cool the containment fail.

To determine the response of the containment to such phenomena, one needs to look not just
at the containment proper, but the features of the primary system, the internal geometry of the con-
tainment, and the specific safeguards features which are provided for lont-term cooling, hydrogen con-
trol, and airborne fission product removal.

In regard to direct containment heating, the designs of the next generation of reactors include
safety depressuriaztion systèmes that prevent such heating from high pressure core melt injection.

The same designs also provide means for passively flooding the reactor cavity following an ac-
cident. Flooding of the cavity, if it can be ensured for the long term, provides the means to preclude
penetration of the vessel by the molten core. This is, of course, what happened at TMI.

Theoretical work and experimental results now confirm that nucleate boiling at the surface of
the vessel immersed in the water, provides ample heat transfer to maintain thetemperature of the ves-
sel below that at which creep fatigue failure would occur. Exhibit 1 illustrates results obtained by full
scale tests conducted at Sandia laboratories which demonstrate the effectiveness of the nucleate boil-
ing in the vavity water in maintaining the vessel surface sufficiently cool.

With functioning active containment cooling systems, the proper level of cavity water is easily
assured. Replenishment of the cavity water that is boiled off is also assured indefinitely for those con-
tainmens which are passively cooled, and about which more is said later, by the condensation of the
steam on the containment surfaces and the return of the condensate to the cavity. For other types of
containments this can be assured by providing sufficient quantity of water for the arbitrary period dur-
ing which power to the containment heat removal systems is presumed to be absent (duration of sta-
tion blackout).

The important consequences of rapidly flooding the cavity after an acident are that it precludes
concerns over ex-vessel steam explosions and any accompanying hydrogen generation as well as
core concrete interaction.

The prevention of molten core vessel penetration achievable in the next generation of nuclear
power plants, and to a large extent present in today's plants, considerably reduces the challenge to
containment integrity and simplifies containment design.

There is still the issue of steam explosions in vessel and of combustion of hydrogen generated
by the in-vesel metal water reaction.

The steam explosion concern primarily relates to whether significant missiles, i.e. the reactor
vessel head, bolts, control rod drives, etc could be generated which in turn could penetrate the con-
tainment. Studies conducted to date indicate that the energy available from the steam explosion in
vessel is insufficient to generate major missiles like the vessel head, or to rupture the vessel. Other
missiles can be stopped from reaching the containment by appropriately designed missile shields.

Rapid sources of hydrogen (metal water reaction) can result in hydrogen concentration in con-
tainment that can be well within the flammable limits. For small containments the hydrogen concentra-
tion could even be within the detonable limits. While containment concepts have been proposed that
could accommodate a global detonation of hydrogen, none of the next generation of nuclear plants
have adopted this concept. Rather, global hydrogen detonation is precluded by relatively large con-
tainment volumes or inerting, and addition of hydrogen igniters. Prior to hydrogen combustion, high
pressures in containment coincide with significant steam volume fractions. The steam inhibits defla-
grations from initiating at a relatively high pressure or alternatively reduces the peak overpressure that
can result from a deflagration. Exhibit 2 shows the pressurization that could occur in containment fol-
lowing an accident. The deflagration is assumed to occur at different times and to result in he maxi-
mum overpressure producible by the particular mixture of air, hydrogen and steam in the containment
at that time. While the pressure is above what is generally the range of design pressures of modern
containments, it is important to note that it is below the pressure at which tests indicate that significant
yielding of containment would occur. Significant yierding is needed for learage to become significantly
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above its nominal design value. Hydrogen igniters, which are now becoming available as passive sys-
tems, serve to burn the hydrogen before it can reach deflagrable and certainly detonable concentra-
tions and thus preclude local detonations. From Exhibit 2 it is clear that containments are capable of
accommodating the pressures generated from the constant volume combustion of the hydrogen as
would occur with the igniters.

This leaves the last question of long term pressurization that would occur if all systems de-
signed to cool the containment fail. This, for instance, would occur if all AC power to the plant is lost.
Note that containment long term overpressurization, i.e. above design pressure, is not an issue if the
avtive containment safeguards system work. These are the fan coolers, containment sprays and resid-
ual heat removal system in PWR and the RHR system and drywell spras in a BWR.

Two main options are possible to cope with such conditions. One is to use accident manage-
ment schemes to bring external cooling means, i.e. water via fire pumps to the containmet. Provisions
have to be made for this in design. The second is to design containments which are passively cooled,
sufficient data has been obtained from small scale and large scale tests to validate the theory upon
which the design of passively cooled freestanding steel containments for PWRs is based. Following
an initial period during which the containment is cooled via evaporative cooling of water sprayed on its
external surface, the containment shell is cooled by air which rises in the annulus separating the frees-
tanding steel shell from the concrete shield building (See Exhibits 3 and 4).

Schemes have been proposed that would avoid the necessity to use water spray during the ini-
tial period. One such scheme utilizes a suppression pool concept to absorb the initial energy (se Ex-
hibit 4). The supperssion pool is connected to a water filtration system which provides containment
overpressurization protection.

Fission products are then retained in the suppression pool and the water filter. This is, of
course, an adaptation to PWRs, of the suppression pool containments employed in BWRs. These
suppression pool containments are passive for a period of time which depends on design. For an Ad-
vanced Boiling Water Reactor, the period of time depends on the size of the suppression pool, and if
total power is lost make-up of water from external means would be necessary. Containment overpres-
surization is prevented by overpressure protecton devices. Fission products, however, would be re-
tained in the suppression pool water. For GE's Simplified Boiling Water Reactor, the system can per-
form for three days without power. Thereafter, make-up water must be added to continue the passive
cooling. The period of time can be increased by increasing the volume of the isolation condenser pool.

For PWRs, indefinitely long passive cooling of containments is difficult in practice when secon-
dary containments are provided. With secondary containments the atmosphere between the primary
and secondary containment is maintained at a negative pressure so that any leakage from the primary
containment can be collected and filtered prior to release. The closed nature of the secondary contain-
ment prevents air cooling of the primary one. Schemes have been proposed to exchange the heat via
steam.to-water external heat exchangers. This, however, requires additional containment penetra-
tions, replenshment of the water at some time, and have had no testing to validate the concept.

An alternative can be utilized to ensure that secondary containment is provided when power is
available (the secondary containment function would not be possible without power anyway), but pas-
sive cooling of containment would ensue if power is lost. This can be accomplished by use of dampers
at the inlet and outlets of the annulus between containments. The dampers would be powered close
and spring open if all power fails.

It should be clear from he preceding discussion that with relatively modest changes to the pre-
sent containment designs, many of which changes are already contemplated in the next generation
plants, containments will be capable of accommodating the effects of severe accidents and of protect-
ing the environment outside the plant area. The issue is not so much whether the containment should
be designed for severe accidents as what will be the acceptance criteria utilized by the licensing bod-
ies to decide whether emergency plans are needed or not.

4. Conclusion

From the preceding we have established that it is indeed possible to have containments that
provide an ultimate successful line of defense. It is up to us to establish how such containment should
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be licensed, that is what basis should be established for the acceptance of those designs.

No matter what such basis is, however, it must follow on the well proven strategy of defense in-
depth. We still have to do everything within our power to prevent accidents from ocurring, and to pre-
vent their propagation and mitigate their effects by accident management.

Preventive means in design of internal features and passive systems within containments such
as reactor vessel cavity geometry, passive means to flood it, and passive igniters systems can facili-
tate the ability of containment to function as the last successful line of defense. It is doubtful that we
can ever guarantee it in a deterministic way against all imaginable, however, physically or technically
irrational scenarios. It would be wrong to make the public believe that the operating risk from a nuclear
power plant can be made to be zero. What has happened is that the definition of residual risk has
changed.

There will no longer be a "maximum credible accident". Residual risk will be considerably small-
er as it will no longer include those scenarios protected by the containment with and without acident
management schemes.

The level of politically acceptable "residual risk" will define in each country the extent of addi-
tional measures taken in containment design against severe accdents. For now, however, it is impor-
tant to note that containments designed for the new plants afford an extraordinarily degree of protec-
tion to the environment and provide a reliable last line of defense for even extremely low probability
nuclear accidents.
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ATOMIC SCIENTIFIC TR9800043
INDUSTRIAL COMPLEX OF KAZAKHSTAN

E.M. Bayadilov
Atomic Energy Agency of The Republic of Kazakistan

ÖZET

Kazakistan Cumhuriyeti Atom Enerjisi Ajansı, Devlet Başkan ı'nın emri doğrultusunda 1992 yılında kurul-
muş, atom enerjisi kullanımı alanında görev yapan bir devlet organıdır ve bakanlıkların, şirketlerin ve girşimcilerin
uygulayacakları kararları alır. Kazakistan Cumhuriyetinin atom enerjisi alanındaki bilimsel-endüstriyel kompleksi,
eski Sovyetler Birliği'nin endüstri ve bilim yapısının bölûnümez bir parçası olarak kurulmuştu ve önceden olduğu
gibi hala Rusya'daki, Ukrayna'daki ve diğer bazı Birleşik Devletler Topluluğu ülkelerindeki girişimcilerle ve araştır-
ma merkezleri ile ilişki içindedir.

ABSTRACT

Atomic Energy Agency of the Republic of Kazakistan was established in 1992 by the decree of the Presi-
dent and is the governmental managing body in the field of atomic energy utilisation and makes decisions which
have to be executed by all ministries, companies, enterprises. Atomic scientific-industrial comprex of the Republic
of Kazakistan had been established as indivisible part of atomic industry and science in the former Soviet Union,
and as before it is still closely connected with the corresponding enterprises and research centres in Russia, Uk-
raina and some other CIS - contries.

I. INTRODUCTION

Atomic Energy Agency was established in 1992 by the decree of the President and is the go-
vernmental managing body in a field of atomic energy utilization and makes decisious, which have to
be executed by all ministries, compaines, enterprises and other subjects irrespective of type of pro-
perty and authority.

The government has authorized the agency for the following functions :

- Performance of state policy in a field of atomic energy usage accounting international norms;
- State expertise of projects, coordination of programs of their realization in a field of nuclear

power, nuclear technologies, radioactive waste management;
- Inspection for safe conduct of works at enterprises of nuclear industrial complex;
- Licensing objects of the complex on the territory of Kazakhstan;
- State control on export and import of nuclear materials and nuclear technologies;
- Carrying out scientific-engineering, economic and legal collaboration between states in a field

of nuclear power and nuclear technologies.

II. INTERACTION OF ATOMIC ENERGY AGENCY
WITH THE STATE BODIES AND ENTERPRISES

Interaction with bodies of state executive power, local authorities, enterprises, organizations
and individuals is managed on a basis of the Temporal statement approved by the Government and
which is a prototype of a future nuclear law of the Republic of Kazakhstan. The statement was worked
out on a basis of international law regulations and is harmonized to a maximum with international con-
vertions and IAEA's requirements.

The system of laws and regulations consists of :
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Laws defining rule, regulation of activity in the field of nuclear energy usage;
President's decrees, acts of supreme Soviet (Parliament) and Cabinet of Ministers;
Statements about state management, regulation and inspection bodies;
Systems of nuclear and radiation safety norms and rules;
Systems of state standarts and construction norms and rules;
Systems of body's normative-technical documentation;
International treaties, agreements and other international sections (acts) to which Kazakh-
stan is member.

111. BODIES OF STATE REGULATION AND INSPECTION

State system of regulation and inspection for a safe usage of nuclear energy conducts its acti-
vity through a system of bodies in accordance with the statements about their activity (Figure. 1)

3.1 Atomic Energy Agency Organizes and conducts the state regulation and inspection for safety
during production, managing and usage of nuclear power, nuclear materials, radioactive speci-
es and products on their basis in order to provide the safety of staff and population, the defence
of environment and security of the Republic of Kazakhstan (Figure. 2)

3.2 Ministry of Ecology and Biological Research carries out the management and control in the field
of environmenta protection in order to safeguard the resources and natural living place of peop-
le.

3.3 Ministry of Health protection provides medical sanitary services and protection of people's he-
alth whose work conditions are connected to an effect of specific unfavourable professional fac-
tors in order to determine human's safety in his living environment and requirements providing
favourable conditions of human life.

3.4 State Inspection Commitee on conduct of safework in industry and mining carries out control on
the fulfilment of safe exploitation of industrial equipment.

3.5 .State commission on external situations inspects on carrying out the measures preventing ex-
ternal situations and making people ready for actions at their occur in order to protect populati-
on and national welfare.

3.6 Ministry of country affairs inspects on executive of norms and rules of antifire safety at all activi-
ties at nuclear power and industry sites.

IV. STRUCTURE AND COMPONENTS OF ATOMIC SCIENTIFIC AND
INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Atomic scientific-industrial complex of RK had been established as indivisible part of atomic in-
dustry and science in the former Soviet Union, and as before it is still closely connected with the cor-
responding enterprises and research centres in Russia, Ukraina and some other CIS-countries.

Uranium mining and production industry of Kazakhstan consists of enterprises of uranium ores
geological resarching, a number of natural uranium mines (using the mining and underground leac-
hing techniques), two plants of U308 production at Aktau and Stepnogorsk towns, metallurgical plant
producing metalloceramic fuel pellets for fuel assemblies of RBMK and VVER reactors. Energy plant
at Aktau (MAEK) is used for production of heat, electricity and desalination of water and consists of
natural gas and nuclear units. The last one is based on BN-350 fast neutron reactor with sodium coo-
lant.
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Kazakhstan has about 50 % uranium resource of the former USSR (in accordance to IAEA's es-
timates -15 % of world resources) and can extract the 3/4 part of it by underground leaching. In prin-
ciple if we account the existence of R&D basis in a field of nuclear science and industry then the ne-
cessary conditions of nuclear power development in Kazakhstan could be met.

The manufacturing association "Ulbinskii metallurgical zavod" started production of UO2 fuel
pellets in 1976. The scientific and technical achievements in physicochemical technology are imple-
mented and used at all stages of production: the treatment of as -supplied material- UF6 and transfor-
mation into UO2> making the pellets of UO2, the baking of pellets and quality control on all stages. The
designed capacity of a the plant is 2.000 tonns of pellets in a year. The fuel assemblies with "UMZ"
pellets are used at NPP in Russia, Ukraine, Bulgaria (Kozlodu). The content of U235 is 1,6 / 4*4 %.
Besides the "UMZ" in frame of conversion program produce the rare-earth metal products (containing
Be, Ta), superconducting Nb-Ti materials.

Power plant MAEK at Aktau was commissioned in 1972. It produces 135 MW of electricity,
10.000 tonns of pure water in a day and heat for technological needs. The power plant is based on
the fast neutron reactor BN-350 (the actual thermal capacity is 520 MW). The total load is 356 fuel
rods, with different U235 enrichment 17, 21, 26 % corresponding to 58, 46 and 111 fuel assemblies.

The irradiated fuel is stored in -100 countainers at special site. The storage time is 3 years.

Research reactors of National Nuclear Centre:

VVR-K- light water reactor, power 10 MW, load 71 fuel assemblies, fuel-enriched to 36 % of
U235 as alloy UAL4. There are 20 research channels. Reactor was run in 1969, temporarily
stopped in 1988 to improve seismic level; to change equipment of Protection monitoring
system; construction the autonomous ene,rgy sources for reactor safety systems (dizel-
generators, tailing at exceeding of the determined level of seismic activity ~6 points);
EWG-1M- thermal light water heterogeneous vessel reactor with light water moderator, and co-
olant, berillium reflector, maximum thermal power -35 MW, neutron flux -1.7.1014 cm"2S"1, peri-
od of continuous work at 35 MW-4 hours.

IGR - impulse homogeneous uranium-graphite thermal neutron reactor with graphite reflector.
Maximum heat release 5,2 G Joules (1 GJ in a pulse), thermal neutron flux -0,7.1017 cm"2S"1.
RA -thermal neutron high temperature gas heterogeneous reactor with air coolant, zirconium
hydride moderator, berillium moderator. Thermal power is about 0,5 MW, neutron flux ~5.1012

cm"2S-1

The main research topics at described reactors are carried out in the next directions :

Radiation materials science; study of interaction between construction materials and coolants;
investigation of fission products emission from fuel rods, their precipitation and filtration at diffe-
rent conditions;
Safety of nuclear power plants; fuel assemblies and rods tests at transition and break-down
modes of operation; simulation of reactor core fragments melting and interaction of melted ma-
terial with coolant;
Development and implementation of new nuclear physics methods and technologies; producti-
on of isotopes for different applications, for example thallium -201- chloride for early diagnostic
of heart desease.

V. RADIOECOLOGICAL SITUATION

The natural radiation level on the most territory is not high and is in a direct dependence of
emission on a surface of root rocks.
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The main part of radioactive waste is accumulated by uranium mining industry; 200 millions
tonns of total activity 220 thousand Ku (Figure).

Radioactive waste of millers, excepting uranium mining is about 1,5 millions of tonns, total acti-
vity - 500 Ku.

The waste produced due nuclear explosions is estimated to be about 12 millions tonns, total ac-
tivity 12 millions ku.

There are about 100 thousands encapsuled radioctive samples for usage in industry, medicine
and science with total activity 25 thousands Ku. Now the kadastr (list) of radiactive waste of Kazakh-
stan is done in Atomic Energy Agency.

The greatest concern (consciousness) of Kazakhstan people is called by ecological situation at
Semipalatinsk nuclear test site. At this site from 1949 till 1989 the five hundreds explosions, 391- on
the under ground, surface and 90 - in the air. Now the corresponding law is legalised, in accordance
with which the territories, bordering with the test site are divided oil zones and the appropriate fares
or payments are determined. The radioactive pollution map of the territories is working out under a
composition.

The particular attention is paid also to western Kazakhstan districts, where in 1966-1979 the un-
derground explosions were carried out.

For deep level seismic tests in order to determine the geological structures probable for mineral
resources;
For formation of hermetic bulk volumes in a massive of mineral salt to store oil and gas;
For formation of large water storages.
There are next plans:
To carry out complex program in order to investigate the effect of nuclear explosions on envi-
ronment, including air gamma monitoring of the territory, hydro - litho - chemical mapping of
underground and surface waters.

On a basis of fully completed data of radioactive pollution to disactivate and restore some parts
of lands.

To develop automated system of radiation monitoring initially at Mangistau region and combine
it with other systems of operative communications nuclear between facilities and agency (Figu-
re. 5).

VI. OBJECTIVES OF NATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

To form the national responsibility for international community by appropriate activity in IAEA,
ICRP and in other international organizations.
To develop the state system of accounting and control on nuclear materials, materials of dual
use and special non-nuclear materials.
To make an agreement with IAEA of safeguarding nuclear facilities.
To work out concept of nuclear power development in Kazakhstan in which it is necessary to
outline the next:

The optimum reactor strategy on the highest safety, units power and NPP design considering
dimension and group effects;
Disposition of future NPP in seismic stable regious accounting human forces and industrial ca-
pacity.
To establish system of radiative waste management including final disposal
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TR9800044

TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN
NÜKLEER ENERJİ PROGRAMLARINA BAKIŞI

Adnan Dinçel
Türkiye Müteahhitler Birliği

ÖZET

Bir nükleer santral projesinde, ekipman ve teçhizat, santral maliyetinin yaklaştık % 55-60'ını oluşturmakta-

dır. Bu oran ulusal katılımın sağlanmasındaki önemi göstermektedir. Ancak, nükleer santral ekipman ve teçhizatı-

nın imalatının özel bir teknoloji, "know-how" ve kalifiye insan gücü gerektirdiği gözardı edilmemelidir. Nükleer güç

kullanımına geçmekte olan bir ülkede, ulusal katılımın sağlanması için, bir ön hazırlık gereklidir. Böyle bir hazırlık

faaliyeti, ulusal imalat sanayinin araştırılması ve değerlendirilmesine yönelik bir fizibilite çalışması kapsamı içinde

olmalıdır.

ABSTRACT

In a nuclear power plant project, the cost of components and equipments cover 55-60% of the total cost

price of the plant. This percentage shows the importance of the national participation to the project. However, one

should not ignore the necessity of the special technology, "know-how" and qualified man power in manufacturing

the components and equipments of the nuclear power plant. For countries, planing the utilization of the nuclear

power, it is needed to have a preliminary preparation activity. Such an activity, concerning the preliminary

preparation phase, should include a feasibility study aiming phase, the survey and assesment of the national

manufacturing industries.

Takdim edeceğim bu rapor, Bayındır İnşaat AŞ'den Metin Atak, GÜRİŞ İnşaat AŞ'den Cengiz
Akın ve benim bulunduğum bir Komisyon tarafından hazırlanmıştır. Raporun takdimi bana düştü, arz
etmeye çalışacağım.

Bugünkü nükleer güç santralları, teknoloji, güvenlik ve güvenirlik açısından belirli bir düzeye
ulaşmıştır.

Bazı Avrupa ülkelerinde nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 70'lere çıkmıştır. Gü-
venliliği kanıtlanmış ve yeterli işletme deneyimi birikmiş ticari nükleer güç santralları en temiz enerji
üretim biçimlerinden biri olmuştur. Ancak, güvenlik önlemlerine ve kurallarına uyulmadığı, kalite ve gü-
venlikten en ufak taviz verildiğinde halk ve çevre sağlığı açısından izleri yıllarca silinmeyecek sonuçlar
doğabilecektir. Bu nedenle, böyle bir milli projede tüm organlar ve kuruluşlar olaya gereken duyarlılık-
ta, ehemmiyetteve sorumluluk bilinciyle yaklaşmalıdırlar.

Ülkemizin ulaşmış olduğu bilimsel ve teknolojik düzey göz önüne alındığında, ütykemiz koşulla-
rına uygun olarak seçilen, güvenliğini ve güvenirliğini kanıtlamış bir nükleer tüknolojiye geçişinde baş-
langıç olacağı gibi, temiz enerji üretimi ve yerel imkanlardan azami derecede istifade edilmesini de
sağlayacaktır.

Bu düşünceden yola çıkıldığında, burada nükleer santral projesi genel perspektifi içinde, böyle
bir girişimde Türk müteahhitlerinin muhtemel katkı imkanları sunulmaya çalışılacaktır.

Türk mütehhitliğinin gelişimi ve ulaşmış bulunduğu düzey:

1950 yılları itibariyle Türk müteahhitleri, öncelikle yurt içi proje ve taahhütlerin ifasında bir an-

149



lamda yabancı firmalara taşaronluk hizmeti vererek faaliyete geçmişler ve başardıkları hızlı teknolojik-
düzey ve kapsamdaki gelişme ve büyüme sayesinde projelerintaahhüdünü ana müteahhitleri olarak
doğrudan üstlenmeye başlamışlardır.

Bu gelişmeleri takiben, 1970'li yıllarda uluslararası piyasaya açılınmıştır. Türk müteahhitlerinin
yurt dışındaki başarılalrı ve iş hacimleri, özellikle inşaat sektörü olmak üzere yadsınamayacak düzeye
ulaşmıştır. Bugün artık Türk müteahhitleri Kuzey Afrika'dan, Ortadoğu, Körfez, Rusya, Orta Asya
Cumhuriyetleri ve Uzakdoğuya kadar dünyanın birçok ülkesinde inşaat sektörüne ilaveten anahtar tes-
limi, tesis taahhüdü işllerini de büyük bir güvenirlilik ve başarıyla yerinegetirmektedir.

Nükleer Güç Santralı Projesi Aşamaları:

Tipik bir nükleer güç santralının gerçekleştirilmeleri aşamaları kısaca; proje ve mühendislik,
saha seçimi ve hazırlığı, inşaat ve montaj, her aşamadaki lisanslarına faaliyetleri, test ve hizmete alma
olarak özetlenebilir.

Bu ana başlıklar alltında toplanan faaliyetlerin, lisanslama ve test ve hizmete alma faaliyetleri,
santral işleticisi veya sahibi ile Türkiye Atom Enerji Kurumu'nun direkt sorumluluğundaki faaliyetler
olup, burada daha çok diğer hizmetlerin kısaca incelenmesi yapılacak ve bu incelemeler ışığında Türk
firmalarının katkılarının neler olabileceği belirtilmeye çalışılacaktır.

Proje ve Mühendislik:

Tasarım ve mühendislik hizmetleri, birincil ve temel tasarım ve bunların incelenmesi, lisanslama
ve dokümanların hazırlanması, temel ve detaylı tasarım, ekipman ve komponent sipesifikasyonları, in-
şaat, imalat, yapım ve hizmete alma ve işin sonu dokümantasyon gibi faaliyetleri kapsar.

Bir nükleer santralın tüm tasarım ve mühendislik hizmetleri yaklaşık 3 milyon adam/saat ve 300
ile 400 kalifiye personel ve teknisyen gerektirir; yalnız, bu santralın bir türün ilk reaktörü olmaması kay-
dıyla.

Nükleer santral ithal eden ülkelerin çoğu, ilk nükleer santral projeleri için bu aktivitelere katılma-
mayı yeğlemişlerdir. Elektrik kurumu veya santral sahibinin, tasarımın incelenmesi ve kontrolundan
sorumlu olup, yeterli ölçüde yetişmiş personele sahip olması gerekir.

Mühendislik incelemesi sırasında yalnlızca sözleşme sapsamı ve hükümlerine uygunluk değil;
kriterya, kural, standart ve regülasyonlarla uygunluk ve lisanslamam açılarından da incelme yapılmalı-
dır.

Nükleer santralın güvenliğinin sağlanmasında sahibi ve işletmecisi kuruma nihai sorumluluk
düşmektedir.

Tasarım ve mühendislik alanında ulusal katılım, çoğu üllkede inşaat ve çelik sonstrüksiyon ek-
törlerinde olmuştur.

Diğer katılım oranları, güç sağlama, elektrik sistemine bağlanma, soğtma suyu sistemleri, demi-
nalizör, hava, su sirkülasyon sistemleri, konvensiyonel yardımcı ve destek sistemler ve genel tesisler
olabilir.

Mühendislikte ululsal katılım olasalığının büyük kısmı detaylı tasarım bazında olmalıdır.

Tasarım ve mühendislikte ulusal katılım, ya nükleer santral sahibi kurum tarafından direkt ola-
rak ya da milli mühendislik firmaları, (yabancı yüklenicinin taşaronu olarak) tarafından yerine getirilebi-
lir.
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Son durumda, tasarım ve mühendislikteki milli katılım yüklenicinin teslimat kapsamının tamam-
layıcı parçası durumundadır.

İnşaat ve Montaj:

İnşaat işleri, birnükleer santralın inşaatında ulusal katkının maksimum olduğu kısımdır. Ve mut-
laka ulusal katılım esas alınmalıdır. Yönetim, mühendislik ve çok özel materyal gerektiğinde, ki bu ma-
teryal ülke dışından ithal edilir, inşaat malzemesi ve işin yapılmasında ulusal kaynakların kullanılması
sağlanmalıdır.

Santral Yapı ve Binalarının İnşaası:

Saha hazırlanması, saha altyapısıyla etkileşimlerin gözönüne alınmasıyla başlayacaktır. Bu sa-
haya ağır yüklerin getirilmesi, sahanın temizleme, düzeltilme, taşkın koruma gerekliyse, geçici bina ve
atölyelerin inşaası, ofis binaları, depolar, sahanın çevirilmesi, haberleşme sistemlerinin kurulması,
yangın koruma, elektrik, su, kantin, park, sosyal tesisler, güvenliğin, ilkyardım ve sağlık tesislerinin
sağlanması gibi faaliyetler, anahtar teslimi yaklaşımından dahi santral sahibinin sorumluluğunda olabi-
lecek işlerdir.

Nükleer santral inşaasının başlangıcında gecikmeleri önlemek nükleer santral sahibinin en
önemli bilgi alalnı olmalı ve bunu yükleniciden bağımsız, mümkün olan en kısa zamanda yerine getir-
melidir.

Bu faaliyetler, sözleşme nihai durumuna ulaşmadan önce başlaybilir. İdeal bir nükleer sahası,
ancak teorik bir kavramdır. Bu nedenle, zorsahar için faaliyetlerin önceden başlatılması gerekir. Ülke-
mizde durum böyle olup, Akkuyu sahasına ilişkin çalışma ve hazırlıklar çok önce başlamıştır. Saha ha-
zırlanması, saha altyapısı ve parametrelerle nükleersantralı etkileşimindeki bilgilerin temini dışında,
özel nükleer deneyim ve Know-How gerektirmez.

Hazırlık bazında en fazla gerekli olan, erken planlama, etkin organizasyon, proje yönetimi ve
idari destek ve kaliteli insan gücüdür.

inşaat malzemeleri arasında çimento, yapı ve standart çelik özel dikkat gerektirir. Diğer malze-
melerin yerli temni.hatta saha civarından temininde bir güçlükle karşılaşılmayacaktır.

İnşaat sırasında gerekn kalifiye yişçi sayısı, pik periyordlarda 1000-1200'e ulaşacaktır. Bu, muh-
temelen inşaatın başlangıcından sonra iki ve üçüncü yıllarda ortaya çıkacaktır. Yerel koşulları ve inşa-
at işçilerinin kalitesine bağlı olarak bu rakamın iki katına da çıkabileceği unutulmamalıdır.

Santral binalarının ve yapıların kurulması, ilk nükleer santralınlı inşa eden ülke için yeni bir den-
yim olacağından, daha sonraki hoş olmayan sürprizlerden korunmak için bazı hazırlık faaliyetlerinin
yerine getirilmesi gereklidir. Aksi taktirde, gecikmeler ve duraklamaların maliyeti yüksek olacaktır.

Bu nedenle, potansiyel problem alanlarına dikkat edilmelidir.

Bunlar;

• İnşaat malzemesinin kalite ve miktar açısından elde edilebilirliği,

• Temel inşaat ekipmanlarının, vinç , ağır yük taşıma elemanları elde edilebilirliği,

• İşi yerine getirecek olan firmanın boyutu, kapasitesi ve güvenilebililrliği,

• Yerli firmanın süpervizör personelinin kalifikasyonyu,

• Teknisyen ve ustabaşı kadroları içinkalifiye insan gücü kaynaklarının elverişliliğidir.
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Türkiye'deki tipik bir nükleer güç santralının yapımına Türk müteahhitlerinin katkı imkanları:

Öncelikle nükleer bir güç santralı ifadesiyle, kapasite, ?V îomik yönden uygun ve yeterli miktar-
da ticari enerji üretimine imkan veren birtesisin kastedildiğin: •ülirtmek istiyoruz.

Böyle bir tesisin Türkiye'de yapımı durumunda yukarıda sunmuş olduğumuz bilgilerin ışığında
Türk müteahhitlerinin bu yapıma çok önemli katkıları olacaktır. Böyle bir yapım işbirliğinde Türk müte-
ahhitlerinin konumu teknoloji sahibi firma ile taşaronluk değil, bir konsorsiyum ortağı olma düzeyinde
olmalıdır.

Daha önce denenmiş ve güvenirliliği ispatlanmış bir sistemle yola çıkılmlası gerekliliği esasıgöz
önüne alındığında, ilk aşmada ticari bir güç santralının sistem tasarımı ve tüm nükleer kısımlarının
temel ve detay tasarım, proje ve mühendislik hizmelerinin teknoloji sahibi firmaca yapılması kaçınıl-
maz gözükmektedir.

Temel tasarıma esas olacak teknik veri ve bilgilerin teknoloji sahibi firma tarafından verillmesi
durumunda, tesisin nükleer olmayan kısımlarının hemen tamanın detay, tasarım, proje ve mühendislik
hizmetleri Türk müteahhitlerinin yerel katılımıyla gerçekleştirilebilecektir.

Ayrıca, teknoloji sahibi firmanın vereceği temel tasarım ve projeye göre, reaktör binasının tüm
detay projelerinin yerel imkanlarla yapılması dahi mümkün olabilecektir.

Tesisin nükleer olmayan kısımlarında bulunan tüm yardımcı ünitelerin bilinen diğer tip enerji
santrallarındakinden önemli bir farkı bulunmaktadır.

Bu itibarla, aşağıda genel bir listesi verilen nükleer olmayan tüm ana ünite ve kalemlerin gerek
temel ve gerekse detay tasarımı projeleri ve mühendislik hizmetleri yerel imanlarla Türk müteahhitle-
rince gerçekştirilebilir.

Reaktör binasınındışında kalan tüm diğer yapı ve binalar, hertürlü çelik konstiriksiyon yapılır,
ısıtma ve havalandırma sistemleri, her türlü bina içi ve harici aydınlatma, elektrik, pis su ve temiz su
sistemleri, vinçler, muhtelik tank, basınçlı kap ve ısı değiştiricileri, haberleşme ve duyuru sistemleri,
nükleer olmayan sistem borulamaları, ana besleme suyu, emniyet suyu, soğutma suyu sistem ve dev-
releri.

Yerli sanayimiz, ulaşmış olduğu kalite düzeyi ve üretim çeşitliliği ile tesisin aşağıda belirtilen
nükleer olmayan imalat ve hazır temin kalemlerini sağlayarak önemli bir katkıda bulunabilecektir. Yerli
imkanlarla temin edilebilecek bu kalemler:

Makina teçhizat, mekanik aksam ve borulama, vinçler, muhtelif pompa ve motorlar, filtreler, su
alma yapısı için hereketili elekler, muhtelif boru, vana ve fitingler, asansörler, bakım ve tamir atölyeleri
mekanik teçhizatı, ısıtma ve havalandırma teçhizatı, ısıtıcılar, menfezler, kanallar, damperler, fanlar,
soğutucular, elektrik, enstrümantasyon ve kontrol teçhizatı, muhtelif kablolar ve bağlantı aksesuarları,
kablo tavaları ve aksesuarları, aydınlatma elemanları ve aksesuarları, muhntelif panolar, kesiciler, şal-
terler, muhtelif entrümanlar, kontrol vanaları ve borulama malzemeleri, kablo boruları ve aksesuarları,
muhtelif trafolar, inşaat sahasi için muhtelif malzemeler, bağlantı kutuları, topraklama ve yıldırım koru-
ma malzemeleri, basınçlı ka ve ısı değiştiricileri, muhtelif tanklar, muhtelif basınçlı kaplar, muhtelif ısı
değiştiricileri, su tasfiye tesisi, imdat jeneratörleri, yangın söndürme teçhizatları ve vasıtaları, hertürlü
çelik konstrüksiyon yapı ve parçaları, ihtiyaç kazanları ve her türlü inşaat malzemesiden oluşacaktır.

Daha fazla bir şey söylemeye gerek duymadan, bir nükleer güç santralın inşaat ve montaj işleri-
nin tamamının yereli imkanlarla Türk müteahhitlerince yapılacağını buradabüyük bir memnuniyetle
ifade etmek isteriz.

Burada olayı biraz daha ileri götürerek, Türk müteahhitlerinin dış pazalarda gerçekleştirdikleri
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taahhütletv e gösterdikleri performansın ışığında, reaktör imal eden firmaların diğer ülkelerdeki proje-
lerinde de Türk müteahhitlerinin yukarıda açıklanan tüm imkanlarla katılımının mümkün olacağını bil-
dirmek istiyoruz.

Türk firmaları, daha önce iş yaptığı, imkanlarını yakından tanıdığı ve çok çabuk mobilize olabile-
ceği ülkelerdeki projelerde güvenilir bir partner olacaktır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER :

Yetersizliklerini belirleyip ortadan kaldırmaya ve çözmeye yönelik her program, ülkenin inşaat
sektörünün seviyesinde yükselmeye neden olacaktır. Bu nedenle, nükleergç santralı projesinde nihai
aşamalara gelmeden öncül faaliyetler yerine getirilmelidir.

Ekipman ve komponentler, nükleer santral maliyetinin yaklaşık yüzde 55-60'ını oluşturur. Bu ne-
denle, ulusal katılımın sağlanması için bu yeterli birkanıttır. Ancak, burada bu ekipman ve komponent
imalatının özeli teknoloji, Know-how" ve kalifiye insan gücü gerektirdiği gözadı edilmemelidir. Bu yük-
sek endüstri altyapısını geliştirecektir.

Nükleer güç santralı için gereken materyelin bir kısmı, konvensiyal santralar için olanlardan
farklı değildir. Ancak, bazı özel materyallerin ulusal kaynaklardan karşılanmasında teknik güçlükler ve
düşük düzeyde üretim gibi nedenlerden dolaı zorluklar olabilir.

Ancak, buradan tüm ekipman ve komponentin ithal edilmesi gerektiği anlamı çıkarılmamalıdır.
Aksine, nükleer enerjiye geçiş bir ülke için fizibl olduğunda bazı endüstriyel altyapı kurulmuş olacaktır.
Bu kapasitenin en yüksek oranda kullanılması gereklidir.

Buradaki kritik noktalar, yüsek kalite gereksinimi, güvenlik sağlama maliyeti ve teslim program-
larıdır.

Ülkeye bağlı olarak en azından ekipmanın yüzde 10-15 yerli kaynaklardan sağlanması he rülke
için mümükündür. Ancak, bu katılım ulusa politika ve bu politikaların uygulanması gayretlerine bağı
olarak hızla yükselecektir.

Nükleer güç kullanımına geçmekte olan bir ülkenin, ulusal katılımını güçlendirecek bir politika
kursa bile, sözleşmede bunun yeralması amaca ulaşmak için yeterli değildir; ön hazırlık gereklidir. İlk
hazırlık faaliyeti, ulusal imalat sanayinin araştırılması ve değerlendirilmesi fizibilite çalışması kapsamı
içinde olmalıdır. Bu araştırma ve değerlendirmenin sonuçları, şartnamelerinde yer almalı ve teklif sa-
hiplerinden yerli temin edilecek ekipman ve malzemenin ayrıntılı ve açıkça belirlenmesi istenmelidir.

Sözleşme, bu katılımı belirleyen bir listeyi kapsamalıdır.

Bu ulusal kaynakların temin kalemleri listesi olacaktır.

Burada iyi niyet ve elinden geleni yapma hükümleri yeterli olmayıp çerçevede kalmaktan kaçı-
nılmalıdır.

Ülke endüstri altyapısından maksimum yararlanmaya ek olarak gelecek endüstriyel gelişmeyi
teşvik, ulusal katılımı arttıracak faaliyetler de göz önünde bulunmalıdır.

Bir promosyon faaliyeti, fizibilite çalışmaları bazından başlamalıdır ve tüm proje uygulama ba-
zında devam etmelidir.

Ülkenin nükleer politikasında tüm kapasitenin harekete geçirilmesi, bilgilendirilmesi açısından
Türk Makina Mühendisleri Odası'nın bu girişimini kutlar, resmi organlar tarafından da nükleer enerji
politikasına ilişkin Türk firmalarının bilgilendirilmesi ve katılımın sağlanması geleneğinin başlangıcı ol-
masını temenni ederiz.
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NÜKLEER ENERJİ İÇİN TEKNOLOJİ TRANSFERİNDE
FARKLI BİR YAKLAŞIM: NÜKTEK MODELİ

Faruk Ağa Yarman TR9800045
STFA

ÖZET

Tarihsel perspektiften bakıldığında Türkiye; nükleer enerji alanında bir biçimde gelişmiş veya gelişmekte
olan pek çok ülkenin aksine, son yarım asırda pek bir varlık gösterememiştir. Bu sahada büyük santral alım giri
simleri, ulusal bir kendine güvensizlik ortamında sonuçsuz kalmış, ülkenin nükleer kadroları amaçsızlaşıp da la-
gitmiştir.

Dünyanın uğradığı bunca dönüşümden sonra nükleer teknolojilerin Türkiye'ye getirilmesi sürecinde, klasik
yaklaşımlar asrımızın dönemecinde artık geçerliliğini yitirmiştir. Bu nedenle Türkiye eğer nükleer enerjiyi bir seçe-
nek olarak düşünebilecekse, bu durumunu derhal belirlemelidir: Bunun için ilk büyük reaktör alımından 6-7 yıl
önce somut, küçük ve ticari bir proje etrafında milli potansiyelini örgütleyip, profesyonel kadroların ; büyük alımla-
rın arifesinde teknolojik tercih kararlarını oluşturmak, kontrat öncesi hazırlıklar ile kontrat müzakereleri yapabil-
mek ve reaktör kurulma safhasında milli sanayinin azami katkılarını sağlayabilmek üzere, yönlendirmelidir.

Hazırlıklarda, doğrusu bu macerayı yaşamış bir kalkınmakta olan ülkenin desteğini, almak direkt reaktör
satıcısı sanayileşmiş ülkelere teslim olmaktan daha makbul görünmektedir.

Hazırlıklardan önce kalkışılacak doğrudan büyük bir reaktör alımı ne yazık ki daha önceki girişimler gibi
sonunda bir sebeple çıkmaza girecektir. Zira, yarım asırda reaktör alımının "aşikar bir bilimsel karar" olduğu inan-
cından, bunun Türkiye'ye özgü koşullarda "siyasi bir karar" olduğu idrakine gelen milli nükleer camia, şimdi bir
adım daha ileri gidip şunu anlamalıdır: Türkiye'nin bilimsel ve bürokratik kadrolar, böylesine siyasi bir karar alabil-
mesi için siyasi otoritelere yeterli karar destek sistemini oluşturmamışlardır.

Kaldı ki sanayileşmiş dünya 70'li yılların nükleer enerji sevdalısı dönemini çoktan geride bırakmış, eski
nesil santrallerden bunalmış ve kurtulma amacıyla 15 yııldır bir durgunluk içindedir. Şimdi gelişmiş ülkeler bu dur-
gunluktan çıkmak üzere yeni nesil reaktörleriyle 21.yüzyılın başında bir nükleer rönesansın bekleyişindedir. İşte
Türkiye yukarıda zikrettiğimiz hazırlığı yaparken, şimdilik nükleersiz de karanlıkta kalmayacak alternatiflere sahip-
tir.

I. AMAÇTAN SONUCA

1.1. Tarihsel Perspektiften Nükleer

Tarihsel perspektiften bakıldığında nükleer enerjinin dünya sahnesine çıkışı ne yazık ki, 1945
yazında patlayan bombayla olmuştur. O günden bugüne, bir ulusun nükleer enerjiye ilgisi ne denli ba-
rışçıl olursa olsun, haklı veya haksız askeri uygulamalara açılabileceği kaygısının ipoteğinden kurtula-
mamıştır.

Hiroşima ve Nagazaki felaketlerinden sadece birkaç ay sonra Kasım 1945'de ABD, İngiltere ve
Kanada üçlü bir beyanname (Tripartite Declaration) imzalarlar. Beyannamenin özü, "atom enerjisinin
askeri amaçlarla kullanımı, büyük ölçüde endüstriyel kullanım için gerekli yöntem ve işlemlere dayan-
dığından", barışçıl endüstriyel amaçlar için dahi olsa nükleer içerikli bilgilerin uluslararası bir denetim
mekanizması bulunup uygulanana kadar hiç kimseyle paylaşılmamasının emridir. Hemen arkasından
ABD, Birleşmiş Milletler'de bu denetimin mekanizması için ünlü Baruch Planını telaffuz edecektir.
Buna göre "Uluslararası Atom Geliştirme Otoritesi" gibi bir örgütten söz edilmektedir. Gerçi o günlerde
yarışı geriden takibeden Sovyetler Birliği, öncelikle tüm savaşçıl nükleer malzeme stoklarının derhal
yok edilmesi ve nükleer silahların imal ve kullanılmasının tümüyle yasaklanması gereğine işaretle
öneriyi reddecektir... Rededecektir ama, bugünkü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının fikren temeli
atılmış olacaktır. ABD, Sovyet'lerin itiraz üzerine 1946'da Atomic Energy Act'ı oluşturarak ilk milli Atom
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Enerjisi Komisyonunu kurar...Bu düzenlemeyle Manhattan Projesinden beri yavaşlayan devlet, endüst-
ri ve üniversite üçgenini aktive ederek, bu teknoloji yarışında yoğun gayretlerle iyice öne geçer, dünya
liderliğini tescil eder.

Ellili yıllarda ABD o denli güçlüdür ki, 1953 Aralığında, Başkan Eisenhower, ünlü "Barış İçin
Atom" konuşmasında, Birleşmiş Milletler kürsüsünden nükleer silahların insanlık için o korkunç yıkıcı-
lığına karşın, tüm dünyaya yeni bir enerji seçeneği olabileceğine değinerek, uluslararası işbirliği ve de-
netim fikrini bir kez daha vurgular. İşbirliğinin ruhu gayet basittir: ancak nükleer silah yapmayacak ve
nükleer sahadaki faaliyetlerinin denetlenmesine izin verecek olan ülkelere nükleer teknoloji transferi
yapılacaktır !..

Gerçi Sovyetler yine direneceklerdir ama, bir kez kendileri de nükleer silah sahibi olduktan
sonra International Atomic Energy Agency, lAEA'ın 1957'de hayat bulmasını onaylayacaklardır. IAEA
tüm dünya için hem deneten hem gözeten bir otorite olarak günümüze kadar gelecektir.

Dünden bugüne prensipler aynıdır ve temelinde bir çifte standart yatar. Nükleer silah sahipleri,
diğerlerinin aynı konudaki gayretlerine karşıdır. Bu fikir en çıplak haliyle 1970 Mart'ında imzalanan ve
kısaca NPT olarak anılan Nükleer Silahların Sınırlandırılması Anlaşmasın'da (Treaty on Non-
Proliferation of Nuclear Weapons) formüle edilmiştir. Buna göre ülkeler ikiye ayrılıyorlardı: Nükleer
silah sahibi olanlar ve olmayanlar...Olmayanlar ve olmama sözü vererek imzalayanlara, nükleer ülke-
ler her türlü barışçıl amaçlı yardım yapacaktır... Nükleer silahsız ülkelerin nükleer silahsızlanmasını
sağlayan bu tür pek çok girişim vardır. Ancak ne yazık bu girişimler daima yetersiz ve yanlı kalmıştır.
Örneğin NPT'yi imzalamadığı halde sıkıca uyan ülkeler olduğu gibi, imzaladığı halde sık sık çiğne-
yenler de olmuştur.

İnsanlığın selameti açısından fevkalade olumlu bulduğumuz bu girişimlerin olumlu etkileri bir
yana, o halde sorun tümüyle hiçbir zaman çözülememiştir. Öte yandan, nükleer teknolojinin bu hassas
durumu, onun ülkelerden ülkelere transferinde ayrıcalıklı bir kurguyu oluşturmuştur. Bu kurgunun bir
yan ürünü ise maalesef teknoloji sahibi ülkelerin ekonomik çıkarlarına hizmetidir. Bunun en güzel ör-
neği 1975 Nisanında ABD, Sovyetler, İngiltere, Fransa, Kanada, Almanya ve Japonya'dan oluşan
7'lerin kurduğu Londra Klubü'dür. Klüp, yarışa sonradan yetişenleri öylesine bunaltmıştır ki, üyeleri
"Silahsızlanma meseleleri bahanesiyle ekonomik çıkarlarını gözeterek, bu konuda dünya ticaretinin
gelişmesine engel olmak"la suçlanmıştır.

İşte dünyanın bu ortamında geçen, yarım yüzyıl nükleer teknolojilerin transferinde, Üçlü Dekla-
rasyondan lAEA'nin bugünkü uygulamalarına kadar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ayrımına
bakmadan klasik bazı kalıplar oturtmuştur. Şöyle ki: her ülke önce akademik camiadan hareketle bir
küçük nükleer reaktör etrafında araştırma merkezini oluşturur. O arada, yatırımlar yapar, kadrolaşır,
başka merkezler kurar. O arada, bir ulusal Atom Enerjisi Otoritesi oluşturur. Uluslararası otoriteler ile
irtibata geçer. Sonra o ülkenin elektrik enerjisi üreten kurumlar devreye girer, bir nükleer güç santral
alımına gider. Büyük yatırımlarla beraber, milli endüstriyel alt yapı oluşur. Arkadan ikinci, üçüncü,
ilave santraller gelir.

Kabaca standart olan bu senaryonun, her aşamasında dünya ülkelerinden örnekler bulmak
mümkündür. Bugün hala nükleer teknolojiler hassastır, ama artık kabul edilmelidir ki yeni teknolojiler
değillerdir.

1.2. Türkiye'de Nükleer Tarih

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden beridir, siyasal geleneği olan olgun ve barışçı bir "Batı
Müttefiki"dir. Hiçbir zaman nükleer silah hevesine düşmemiş ama her zaman nükleer elektriği istemiş-
tir. En azından istediğini söyleyegelmiştir.

Nükleer tarihi yakından ve ilgiyle takip eden Türkiye, Eisenhower'in Bar için Atom sürecine pek
çok diğer ülkeyle birlikte girmiş, ama bir nedenle, temel bilimsel uygulamalardan, endüstriyel uygula-
malar aşamasına geçemeyen grupta sıkışıp kalmıştır.

Bu yola çıkan pek çok ülke gibi, Türkiye de Küçük Araştırma Reaktörleri almış, nükleer araştır-
ma merkezleri kurmuş ve üniversitelerinde insan yetiştirmeye koyulmuştur. Ama geçen 60 yıla rağ-
men, somut bir ticari reaktör projesini düşünce platformundan eylem platformuna bir türlü aktaramamı-
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tır. Başarısızığın ise milli görüş birliğine dayalı bir açıklaması henüz yoktur.

Belki de arzusu hilafına bu gelişme, ülkemizin hayrına olmuştur. Şöyle ki, dünya enerji piyasası-
na prematüre bir çıkış yapan nükleerin 70'li yıllarda soluğu kesilmiş, TM I kazasıyla birlikte kafalardaki
kuşkular, eski nesil santrallara karşı duyulan güvensizliklere dönüşmüştür. Seksenli yılların başındaki
Çernobil faciası ile de dünya kamuoyundaki olumsuzluk Türkiye'ye de fazlasıyla yansımıştır.

Ülkelerin nükleer elektriğe geçmesinde nisbeten standart diye nitelediğimiz o süreçte Türkiye ne
yazık ilk on-onbeş yıllık aşamada çakılmış kalmış. Geri kalan yarım asırda aynı nokta etrafında
dönmüş durmuş, profesyonel kadrolarını oluşturamamıştır. Böyle olunca da, "Nükleer Elektrik
Seçeneği", proje anlamında hiçbir zaman ham bir fikir olmaktan, somut bir seçenek olma aşamasına
gelememiştir.

Kararsız geçen son kırk yıldan geriye baktığımızda, nükleer kavşağa gelip gelip dönen Türki-
ye'nin, artık bu eşiği atlayamayışının sistematik bir sebebi olduğu kesindir. 8u sistematiğin anlaşılma-
sı, gelecek yönlenmelere ışık tutacaktır.

Kanımızca bir işi başaran ülkelerin çoğu gizli veya açık daima stratejik bakış açılarından yola
çıkmıştır. Salt enerji mülahazaları ise özellikle geri kalmış ülkelerde, ancak soğuk savaş döneminin
blok içi dengelerinde Satıcı'nın yerel yönetimine "dayatması" ile olmuştur. Çok şükür ülkemiz, bu dö-
nemin kurbanlarından değildir.

Yarım asırdır Türkiye daima Nükleer Enerjiyi elektrik üretimi maksadıyla istemiş, salt bu sebep
ise henüz termal ve hidrolik seçenekleri tüketmemiş ülkeler için yeterli motoru oluşturamamıştır.

Öte yandan, motivasyon yetersizliği,"tek nükleer santral" çözümüne meyili arttırmış, bunun da
yüksek yatırım maliyeti ile böyle bir tesis için gereken genel nükleer milli birikimlerin maliyeti birleşince
cazibesi görülememiştir.

Böylece, 50'li yıllardan 60'lılara, ordan 70'li, 80'li, 9O'lı yıllara hep aynı nükleerci şarkı yenilen-
miş durmuştur: "hemen santral almazsak karanlıkta kalırız!" Her geçen on yıl bu iddianın geçersizliğini
kanıtlaya kanıtlaya, Türk nükleer eliti de bu konudaki inandırıcılığını yitirmiştir.

Zaten düşkırıklığı ve amaçsızlık milli nükleer beyin potansiyelini dağıtagiderken, kapsamlı tek-
noloji transferi düşleri, giderek anahtar teslimi ihalelere; o da yap-işlet devret modellerine açılmıştır.
Bütün bu hüsranları, karar kadrolarının basiretsizliğine bağlamak mümkün olur mu?.. Kanımızca
hayır.

Bir kez gerçekten ulusal hazırlıklarımız tamamlansa, yeni nükleer güç santralleri planlama,
alma, kurma ve işletmede gerekli olgunluğa erişilse, ancak o zaman nükleer enerji, ülkede somut bir
seçenek olacaktır! Bunun için ise "tek numune santral" çözümü cazip değildir. Yani aslında eğer
"kömür-su bittiyse, doğal gaz tek başına stratejik açıdan tehlikeliyse ve artan ihtiyaçlara nükleer cevap
versin isteniyorsa" bir reaktörlük değil, toplam 3-5 bin MW'lik kapsamlı bir nükleer program, bunun için
ise kademeli ve iddialı bir yaklaşımın asgari on-onbeş yıllık perspektiflerden uygulanması gereklidir.

Bu programın boyutunu anlamak için, kabaca zaman ve bedel mertebelerine bakalım. 1000
MW'lik bir nükleer güç reaktörü, birkaç milyar Dolar... Kurulu süresi 4-10 yıl. Bu sürenin içinde, yer se-
çimi, kontrat müzakereleri yok!

O halde, asrın dönemicinde eğer eletrik sektöründe siyasi, bürokratik kadrolar, nükleeri gerçek-
ten düşünüyorlarsa, bu seçeneğin içine azami yerli katkı enjekte edilmemesi halinde, düş kırıklıkları
bir yana, dış ödemeler dengesinin allak bullak olacağını hiç unutmamalılar.

Şekil.Vde bu işi bihakkın başarma sürecinin aşamaları özetleniyor. Fevkalade basite indirgen-
miş bu resme bakılınca Türkiye'nin, birinci aşamada tıkanıp kalmış olduğu görünecektir.

Ülkelerin genelde nükleer programlarını belirleyen faktörlere bir göz atıldığında özetle şunlar
görülür: Enerji ekonomisi, askeri art niyetler, bilimsel-teknik stimülasyon, nükleer santral satıcıları, glo-
bal/bölgesel siyasetler ve tabiri caiz ise nükleo-kültürel difüzyon Türkiye'de daima sonuncu faktörün
ağırlığıyla, nükleer elit çoğunlukla (bilim adamlar), kendi kendilerine stimule olarak enerji ekonomisine
dayanan argümanlar üretmiştir. Tabi, global ve bölgesel siyasetlerde tutarlı bir batı mütefiki olarak as-
keri art niyetlerimiz olmadığından, bir yere gelinememiştir. Dönem dönem parlayan santral alım niyet-
lerinde ise nükleer reaktör satıcıları ihtiyacın varlığında mutabık ve müttefik, ama karşılanmasında
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rakip olarak müthiş kavram kargaşalarına ye! açmışlar*:<t. ;. öylece, nükleer santral alım kararı, "hangi
teknoloji seçelim?" kisvesi altında aslında KL-vsin santral •» -/Salım kararına karışıp erimiştir.

1.3. Nükleer Sahada Amaç Hedef ve Strateji

Türkiye'nin amacı nükleer santral değildir. Amaç, uzmanlarımızın pek güzel formüle ettikleri gibi
yeterli miktarda elektriği, güvenilir bir şeklide, zamanında ve yerinde kullanıcıya, en ekonomik şekilde
sunmaktır. Bunun için de mümkün olduğunca tek kaynaktan bağımsızlık prensibi benimsenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda nükleer santraller hedeflenecekse, yapılması gereken şeyler vardır.
Çünkü nükleer elektriğe geçiş bir hobi değil, bir akademik egzersiz hiç değil, temel bilimlerden yaygın
endüstriyel alt yapıya açılacak bir uygulamadır.

Bu denli kapsamlı, bu denli uzun menzilli bir programın ise daha yolun başında teknik, mali,
idari ve siyasi fizibilitelerinin oluşturulması kaçınılmazdır. Türkiye, bugün böyle bir programa evet diye-
bilecek örgütlü profesyonel kadrolara ne yazık sahip değildir. Öyleyse muhtemel bir hedef 10-15 yıl
içinde enerji planlarımız için 2-6 ünite öngörülüyorsa, ekonomi ve yeterince bağımsızlık için gerekli
milli kadroların derhal harekete geçirilmesi gerekmektedir.

Kanımızca en uygun strateji böyle bir programın tüm fazlarında milli katılım için gerekli hazırlık-
ların yapılmasına dönük olmalıdır... Planlama, ihale hazırlık, ihale, kontrat müzakereleri, santralın ku-
ruluş, işletilmesi ve ömrü tamamlanınca kapatılması. Sözünü ettiğimiz hazırlık için yarım asırdır başa-
rısızlığa uğramış senaryolar yerine, kanımızca somut bir projenin aslında araç olarak ateşleneceği bir
yaklaşım fevkalade caziptir. Böyle bir girişimin gerekçesini anlamak için gerçekçi bir muhtemel senar-
yonun, örneğin 2005-2010 yıllar arasında ilk santralın devreye girmesi olduğunu varsayalım... Geriye
doğru inşaat için 5-9 yıl, kontrat müzakereleri için 1-3 yıl, ihale hazırlık için 1-2 yıl, şartname hazırlık
için 1-2, karar oluşturma için 2-3 yıl... Özetle toplam 10-20 yıllık bir persfektif gündeme geliyor. Şimdi,
hangi siyasi otorite bu belirsizlik ortamında milyarlarca dolar risk alarak "kazmayı vur" kararı verebilir.
O halde, bugün için asıl olan bu karar verecek profesyonel karar destek mekanizmasının oluşturulma-
sıdır. Bu mekanizma, yani bir aracın yokluğunda ise ya macera ya kararsızlık kaderi aşılamaz.

Şekil.2 de işini bilen bir yatırımcı için (örneğin TEK) 1000 MW'lik bir santral projesi için ticari iş-
letmeye başlamadan önce istihdam edilecek personel yüzdeleri verilmiştir. Şekil.3'de ise ciddi bir müte-
ahhit açısından Mühendislik ve proje yönetimi ihtiyaçlar için insan gücü kullanım ihtiyaçlarını gösteri-
yor.

İmzalanacak bir nükleer santral kontratında, alıcının artan teknolojik olgunluk seviyesine göre
kabaca nasıl bir yaklaşım seçilebilir:

1. Anahtar Teslimi: yani tüm santral ve çevresel ikincil kalemleri verin gitsin.
2. iki Paketli hale: yani Nükleer Buhar Tesisi (Nuclear Steam Plant) ve Tesisin Dengelenmesi

(Balance of Plant) şeklinde.
3. Üçlü Paket: yani ikili paketten, inşaat işlerini ayırıp ayrıca ihale edin.
4. Beşli Paket: yani ikili paketten, inşaat, elektrik ve mekanik işlerini ayırıp ayrıca ihale edin.
5. Çoklu Paket: yani reaktör kalbi, nükleer kalp sisteminin dengelenmesi, nükleer buhar üretim,

inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin ayırıp ayrıca ihale edin.

gibi...

Fevkalade şematik olarak özetlenen bu tablo önünde, şimdi soruyoruz. Hangi siyasi otorite, bu
denli yüzeysel ve çalışılmamış bir hedefi, bu denli büyük bir belirsizlik ve mali risk altında, gösterme
sorumluluğunu alabilir.

Kanımızca bu kararın verilebilmesi için, ülkemizde seçeneklere dayalı gerçekçi ve profesyonel
bir plan ve program yapılarak neyin, niçin, nasıl, nerede, ne zaman yapılacağını dört boyutlu ortaya
koyacak bir araca ihtiyaç vardır.

Bu araç Şekil.4'de özetlenen alanlarda ve misyonlarla, ilişkin kuruluşların amacını gösteriyor.
İşte, bizim savunduğumuz teknoloji transferi yaklaşımı bu ihtiyacı karşılamayı hedefleyen bir oluşum-
dur. Bu oluşum, üç yıl boyunca, profesyonel kadrolarla olgunlaştırılıp sözleşme aşamasına gelen bir
kurum kapsamında denendiği için, hoşgörülürse modelimizi onun adıyla anacağız: NÜKTEK MODEL .
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II. NÜKTEK MODELİ

2.1.Klasikleşmiş Bir Temel Soru

Her ülke gibi, Türkiye'de haklı olarak nükleer elektrik dönemine geçişte kendine sorular sormuş-
tur. Kanaatimizce, hangi ülke veya firmanın teknolojisini alalım tipi renkli bir sorudan çok daha öncelikli
olan , "bu sektörde nasıl bir gelişim çizgisi izleyelim?" sorusudur. Bu sorunun ardından da yapılacak
teknoloji transferinin mahiyeti ve modeli hakkında kararlar üretmek imkan dahilinde olacaktır.

İşin ilginç ve güzel yanı, ülkemizde bu tür bir kararı üretecek potansiyel vardır, ancak odaklan-
mış değildir. NÜKTEK modelinin girişimlerin öznesi olarak bir yeniliği işte budur. Yani TEK elektrik üre-
ticisi, TAEK lisanslama otoritesidir. Gerçi hakem ve oyuncu aynı insan olmamalıdır ama ülkede yetiş-
miş insan birikimi de yeterli düzeyde değildir.

2.2. Yaklaşım ve Gerekçesi

O halde, bugüne kadar hep eksik kalan ve son on-yıllarda iyice serpilmiş bulunan yerli özel sek-
törün de eliyle, yeni bir kimlik yaratıp, üç potansiyeli aynı potaya aktarmak ve bunu yaparken de ku-
rumların asli görevini izole etmek üzere yeni bir oluşum düşünülmüştür.

Bu oluşum TEK, TAEK ve özel sektörün ortaklığı ile, Anonim şirket statüsünde öngörülmüştür.
Eksik olan bilgi ve teknoloji birikimi için ise, bunu satmaya ihtiyacı olan bir yabancı ülke seçilmiştir.
Böylece, bir anlamda, Türkiye merkez olmak üzere, eski Osmanlı İmparatorluğunun sınırlar içinde fa-
aliyet gösterecek iki uluslu bir nükleer tasarım, mühendislik ve müteahhitlik şirketi oluşturulmuştur. İlk
beş yılında şirketi besleyecek somut bir ticari proje, bir mikro reaktörün mühendislik tasarımının yapıl-
masıdır. Bu proje ile nükleer standartlarda imalata ilgisi ve potansiyeli bulunan yerli sanayici seçilerek
stimule ediliyor olacaktır.

Böylece, nükleer enerji üretiminin gerektirdiği disiplinler arası kadrolaşma sağlanacak, yurtiçi ve
yurtdışı odaklara dağılmış milli potansiyeli mobilize edilecek ve nükleer elektrikli yıllara bir yumuşak
geçiş sağlanabilecektir.

İlk aşamada 50-60 mühendis ile harekete geçecek kadrolar, bir prototipi Türkiye'de, diğer proto-
tipi bilgi ve teknoloji aktaran ülkede olmak üzere iki siparişten oluşacak somut takvimli bir somut ticari
projeyi bitirecekler, sonra da ülkenin büyük alımlarına yöneleceklerdir.

NÜKTEK oluşumunun amaçları özetle şöyle olacaktır :

1. Nükleer tesislerin tasarımından işletilmesine kadar tüm fazlarda mühendislik ve taahhüt işle-
ri.

2. Araştırma geliştirme faaliyetleri.

3. Teknoloji değerlendirme, danışmanlık ve mühendislik etüt hizmetleri.

4. Uluslararası ve ulusal işbirlikleri...

Velhasıl barışçıl amaçlarla her türlü nükleer işin yapılması ve ticareti.

Tarihsel açıdan bir kayıt, NÜKTEK modeiinin uygulanmasında hükümetler arası ikili bir kapsam-
lı nükleer işbirliği anlaşması bulunan Arjantin düşünülüp, Atom Enerjisi ve Nükleer şirketleri ile görüş-
melerin tamamlanarak 1990 yılında imzalanma aşamasına gelindiğidir.

2.3.Amaç, Araç ve Sonrası

Üzerinde itina ile durmak istediğimiz temel husus, NÜKTEK Modelinin ilk aşamada bir amaç
değil bir araç olduğudur. Bu araç, birikimleri amaçsızlaşarak dağılma eyilimini gösteren Türkiye'de
asrın dönemecinde nükleer elektriği somut bir seçenek haline getirecek hazırlıklar sağlayacaktır. Bu
süreç içinde sadece bir nüve bünyesinde değil, aynı zamanda genelde milli sanayi nükleer standartlar
ile tanışacaktır. Öte yandan akademik-bilimsei platforma sıkışıp kalan nükleer camia ise ekonomik-
ticari-sınayi dünya ile tanışıp, dünyanın gündemindeki nükleer rönasans dönemine hazırlanmış ola-
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çaktır. Bir başka değişle, NÜKTEK Modeli büyük reaktör alınacaksa, bu alımı ihraç etmek için değil,
bu al m rasyonelize etmek ve hazırlamak için bir vesiledir.

Üzerinde özenle durulması gereken bir başka boyut ise, açıkçası böyle bir hazırlığın bedelinin
ilk büyük reaktör alımında pazarlık aşamasında veya yerli katkı da koparılacak %10'luk bir payla kar-
şılanabileceğidir. Halen, devlet bütçesinden bu işlere harcanmış amaçsız bedellerin sözkonusu meb-
lağların çok üstünde olduğu da kaydedilecektir.

III. SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye'nin yarım asın aşkın bir süredir, nükleer trene kapsamlı bir projeyle binemeyişi, bir rast-
lantı değildir. Mevcut kararsızlık, aslında nükleerin bir potansiyel kaynak oluğu fakat, bu potansiyelin
ülke açısından somut ve gerçekçi bir seçenek olarak formüle edilemeyişindendir. Kararsızlığı besle-
yen belirsizlik ve riskler nihayet son yirmi yılda, kurulu nükleer santral üretici ve işleticilerini de zor du-
ruma düşürmüş. Şimdi dünya, yeni nesil santral kavramına yönelmiştir. Prensipte, doğası itibariyle gü-
venilir, küçük, standart ve modüler tasarımlar, ilk ticari meyvalarını vermek üzeredir.

Gelişmiş dünya ülkeleri, nükleer durgunluktan çıkıp, asrın dönemecinde bir nükleer rönesansa
hazırlanırken, ülkemize son örneği on yıldan evvel sipariş verilmiş demode bir "dinazor" santrali tolère
edemez. Bu telaşa zaten gerek de yoktur.

Kaldı ki, 50'li yıllardan bu yana bilimsel-araştırma platformunda sıkışıp kalan nükleer camiamı-
za, profesyonelliğe geçiş zemini hazırlayıp, Nükleer Kararlar üretecek "kritik beyin kütlesini" oluştur-
mak mümkündür.

Ülkemiz (hele hele anahtar teslimi) bir reaktöre bunca yıllık bekleyişten sonra hazırlıksız gire-
mez. Girmeye niyetliyse de, gerekli hazırlığı yapar.

Dünyada pazar özellikle Sovyetlerin çöküşünden sonra önemli metamorfozlara uğramıştır. Hin-
distan, Pakistan, Arjantin, Brezilya, Kore,... bir sürü gelişmekte olan ülke, çok yol kaydetmiştir. Dengi
dengine işbirlikleri teknoloji transferinde esneklik ve avantaj sağlayacaktır.

O halde, asrın dönemecinde muhtemel bir nükleer elektrik senaryosu için derhal hazırlığa baş-
lanmalıdır. Bu hazırlık kademeli olarak, somut küçük ve ticari bir proje etrafında profesyonelce kadro-
laşmaktan geçecektir. Oluşacak kadrolar daha sonra plan ve programların analizinde, gerekli teknik,
mali, idari ve siyasi fizibiliteleri oluşturarak siyasi otoriteye karar verebilmesi için destek ve öz-güven
sağlayacaktır.
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OTURUM BAŞKANI : Erdal TÜRKKAN

ENERJİ PLANLARI VE NÜKLEER ENERJİ

OTURUM BAŞKANI - Çok geç olduğu için, öğlenden sonra yaptığımız ikinci toplantıda da konu
olan paneli açıyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Her şeyden önce Makina Mühendisleri Odasına, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen çok önemli bu toplantıdan dolayı teşekkür etmemiz gerekiyor.
Bu görevi bir daha yerine getirmek istiyorum.

Gerçekten, bu konu çok önemli bir konu, Türkiye'de çok geç kalınmış bir konu. Bir türlü karar
alınamayan, yani bir ülke nükleer enerjiye geçmemeye karar verebilir, bunun belli mantıkları olabilir.
Geçmeye de karar verebilir ama, geçmeyede bir karar vermek lazım. Öyle sürekli kararsızlık süreci
uzayıp gidiyorsa, bunu arkasında ya yeteri kadar düşünülmesi gereken bir hadisesi vardır, bu konu
enine boyuna tartışılmamıştır, kamuoyuna mal edilmemiştir ya da bu konunun önemi yeteri kadar an-
laşılmamıştır. Bence bu daha vahim bir şey.

Türkiye böyle bir kararı verme arifesindedir. Bunun için konuya geniş bir perspektif içerisinde
yaklaşılması istenmiştir. Bunun bir uluslararası forum niteliğinde bir düzenleme yapılması ve nükleer
güç santrallerinin geleceğinin Türkiye açısından da tartışılması fevkalade olumlu bir şeydir, o bakım-
dan tekrar teşekkür ediyoruz.

Şimdi bu öğleden sonra panelimizde "Enerji Planları ve Nükleer Enerji" konusu tartışılacak.
Tabii, bu çok açık seçik bir başlık değil. Enerji planları ve nükleer enerji denince acaba mutlaka planla-
ma konusunu tartışacağız, bir enerji planlaması konusunu tartışacağız. Enerji planlanabilir mi ? Enerji
planları şimdiye kadar işe yaramış mıdır ?

Aslında tarihsel olarak baktığımız zaman ilk planların enerji konusunda yapıldığını görüyoruz.
Biliyorsunuz, Sovyetler Birliğinin oluşmasından sonra Lenin ilk defa bir elektrifikasyon planı yapmışdı
yani, planlamanın başlangıcı bir anlamda elektrifikasyon, enerjiyle olmuştur. O bakımdan gerçekten
bir planlama ihtiyacı vardır çünkü çok kapsamlı bir şeydir, piyasa mekanizmasına bırakabilicek bir ha-
dise değildir. Entegre ve ilintili bir hadisedir. Bir planlama ihtiyacı vardır ama, belki klasik planlama me-
todlarıyla artık sonucu ulaşmak yeterli değildir. Birçok senaryolar çerçevesinde, alternatif planların ya-
pılması gündemdedir. Siyasî karar vericilere iç rahatlığıyla karar verme imkânını veren kapsamlı, her
yönüyle açıklığa kavuşturulmuş planların yapılması söz konusudur. Ama bu zor bir şeydir. Yani enerji
planlarıyla uğraşanlar bunun fevkalade zor bir şey olduğunu herhalde biliyorlardır.

Şimdi tabii burada planlama tekniklerini tartışacak değiliz ama, bir planlama güçlüğü olduğundan
söz etmemiz lazım yani planlayarak her şeyi kolay halletme imkânı olmadığımızdan söz edebiliriz.
Yalnız tabii, ulusal düzeyde planlar yanında bir de uluslararası düzeyde bir planlama ihtiyacı vardır.
Biliyorsunuz, 1970'lerin başındaki enerji, petrol krizi, aslında bir dünya enerji planlaması olmamasın-
dan, bir hammadde planlaması olmamasından, kimin ne yaptığını belki başkaları tarafından pek iyi bi-
linememesinden de kaynaklanmıştır belli ölçüde. Bu bakımdan, artık daha uluslararası planlara ihti-
yaçları var. Avrupa Topluluğu belli bir ölçüde bunu yapmaya çalışmaktadır ama, belki bundan çok
daha ileri gitme gereği vardır.

Tabii, tüm bu konular konuşmacılar tarafından muhtemelen tartışılacaktır.

Şimdi meselenin bir Türkiye boyutu var. Türkiye'de acaba enerji planlaması yapılmış mıdır ? Ya-
pılmışsa, ne ölçüde yapılmıştır ? Bunun içerisinde nükleer enerjiye ne ölçüde yer verilmiştir, nasıl yer
verilmiştir ? Bu sorulara cevap verilecek.

Bu konuda bize bilgi verebilecek olan Sayın Vedat Şahin Bey var DPT'den. Ben önce ona bir
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söz vereceğim. Bütün konuşmacılara 10'ar dakikalık bir söz vereceğiz. Ondan sonra ikinci turda belki
5'er dakikalık daha tartışma zamanı bırakabiliriz.

v.

Şirndi Vedat Şahin'den bunu rica edeceğim. Yalnız ben onun kısa bir özgeçmişini okumak istiyo-
rum.

Sayın Vedat Şahin, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünü 1978 yılında bitirdikten sonra iki tane
master çalışması yapmış. İngiltere'de enerji planlaması üzerine bir doktora yapmış. 1980 yılından bu
yana Devlet Planlama Teşkilatında Enerji Sektörü Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Şimdi Sayın Şahin'e söz veriyorum. Buyurun Sayın Şahin.

VEDAT ŞAHİN- Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Bugün, nükleer santralların enerji sektöründeki yerini tartışıyoruz. Üç günlük kurultayda, "Önü-
müzdeki yıllarda Türkiye enerji sektöründe nükleer santrallara yer var mıdır, yok mudur ?" tartışması-
nı yapıcağız. Ayrıca, bu teknolojinin geleceği ile ilgili, dünyada nükleer teknolojiye bakışla ilgili tartış-
malara yer vereceğiz.

Ancak, tabii ki nükleer santrallar dediğimiz zaman, her şeyden önce bir enerji ihtiyacından bah-
sediyoruz. Genelde daha önceki konuşmada, konuşmacılar belirttiler nükleer teknoloji dediğimiz
zaman ortada sadece bir elektrik üretimi söz konusu değil. Bu teknolojinin getirdiği bir çok imkân var.
Ama, ben bir enerji planlanma uzmanı olarak Türkiye'nin enerji sektörüne bakışını ve bu bakış içinde
nükleer santrallara nasıl bir yer verildiğini izah etmeye çalışacağım.

Nükleer santrallar dediğimiz zaman elektrik, elektrik dediğimiz zaman yine elektrik alt sektörün-
den bahsediyoruz ama, enerji dediğimiz zaman elektiriği algılamamak lazım. Çünkü Türkiye'de şu
anda nihaî enerji tüketimi içinde elektrik sadece yüzdü 10'luk bir paya sahip, yüzde 90'lık kısmını diğer
yakıtlardan karşılıyoruz. Bunlar petrol, kok, ikincil enerji türleri, odun dediğimiz gayri ticarî enerji türleri,
güneş yeni yeni sisteme girmiş vaziyetti, doğalgaz yine kullanımda, petrol var, taşkömürü var.

Genelde yakıtlar arasında ikincil enerji ile birincil enerji türleri arasındaki ikame olanaklarına
baktığımız zaman, ne nükleer santralları tek başına, ne de elektrik ihtiyacını tek başına inceleme şan-
sımız var. Genel olarak enerji sektörüne bakmamız lazım. "Bu yapı içinde elektriğin yeri nedir ? Nük-
leer teknolojinin bu elektrik üretimi içinde ne olmalıdır?" Bunu tartışacağız.

İlginç bir döneme rastladı kurultay, hem Yüksek Planlama Kurulunun 1994 yılı yatırım progra-
mının belirlenmesi aşamasına, hem de 7 nci Plan çalışmalarının çok hızlı sürdüğü bir döneme rastla-
dı. Gerçekten, kurultayda konuşulacak konular plan size ışık tuttuğu gibi, planlama çalışmalarında da
ışık tutacak. Özet olarak burada, gelecekte 20 yıllık dönemde Türkiye'nin elektrik sektörüne nasıl ba-
kıyoruz onu izah etmeye çalışacağım

Öncelikle enerji bir ihtiyaçtır, bir girdidir. Konutlarda, toplumda refah için gerekli bir girdi, sanayi-
de üretim için bir girdidir. Bu nedenle öncelikle sanayide ve toplumda, konutlarda ve toplumun diğer
kesimlerinde nasıl bir büyüme hedefliyoruz Onları belirlemek lazım

Geçmiş 40 yıllık döneme baktığımız zaman, Türkiye'de aşağıya doğru eğilim gösteren bir büyü-
me görüyoruz. 1950'lilerden başladığımız zaman aşağı yukarı yüzde 7'lik kalkınma hızlarına ulaşmış-
sınız, hatta kesin rakamlar vereyim : 1950-1960 döneminde büyüme hızı 6,4 olmuş. Sonraki 10'ar yıl-
lık dönemlerde bakın, önce 5,7'e iniyor, 5,3'e iniyor, 1980-1990 yılları arasında da 4,9'luk bir büyüme
sağlıyorsunuz.

Ancak, bu dönemler kendi içinde de yüksek veya düşük dönemler diye ayrıldığında, belirti dö-
nemlerde yüzde 8, belirli dönemlerde yüzde 7, bazı dönemlerde yüzde 5,3'lük yüksek büyüme hızları-
na da ulaşıldığı gözüküyor.

Yani ekonomi iyi performans tutturduğunda, Türkiye'de yüzde 7'lik kalkınma hızına ulaşılabil-
miş. Ama, genel seyir şunu gösteriyor ki, en olası ihtimaller önümüzdeki dönemde de yüzde 5'lik bir
kalkınma hızını tutturabilir. Ancak hedefler daima yüksek alınır. Biz olası rakamları değil, daha yukarı-
da hedefleri alır, bunlara ulaşmak için gerekli girdileri sağlamaya çalışırız.

Tabii, enerji ihtiyaçlarını yönlendiren bir diğer girdi de nüfustur.

Türkiye'de nüfus geçmiş dönemlerde binde 25'lere kadar çıkmış ama zaman içinde bir azalma
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eğilimi var. Son beş yıllık dönemde binde 22Tık bir rakam gerçekleştiğini görüyoruz, ileriye dönük yapı-
lan tahminler, 2010'lu yılllara gelirken nüfus artış hızının binde 18'lere ineceğini gösteriyor.

Genç bir nüfusumuz var. Bu nüfusla ve ihtiyaçlarla daha düşük nüfus artış hızlarına ulaşmanın-
da güç olduğunu görüyoruz. Bu rakamlarla Türkiye nereye gidecek ?

Bugün 1990 yılı olarak bakarsanız, kişi başına 1710 dolar civarında bir katma değeriniz var.
2010'lu yıllara geldiğiniz zaman yüzde 5 veya yüzde 7'lik bir kalkınma senaryosu arasında 3200-4200
dolar gibi gelir değerlerine ulaşacaksınız.

Nüfusa baktığımız zaman, 1990 yılında 56.4 milyon, 2000 yılına ulaştığımızda 69.4 ve 2010 yı-
lına gittiğiniz zaman 83 milyon gibi bir nüfus.

Yine 2010 yılına ulaştığınızda, bugün şehirlerde yaşayan yüzde 60 iken bu nüfusun yüzde
70'Iere ulaştığını görüyorsunuz. Şehirlerdeki ihtiyaçların, altyapı ihtiyaçlarının çok daha büyük olacağı-
nı tahmin etmek güç değil.

Bütün bu varsayımlar çerçevesinde, öncelikle elektrik talep analizi yapılıyor. Bu talep analizleri
şunu gösteriyor : 1993 yılında bugün 73 milyar kilowatt-saatlik bir talep beklerken, bu değerin 2000 yı-
lına geldiğinde 126-130, 2010 yılına geldiğiniz zaman 266-275 milyar kilowatt-saat arası değerler olu-
şacak. Bunlar, yüzde 6 kalkınma hızı için öngörülen rakamlar.

Yine birincil enerji talep rakamlarına geçtiğiniz zaman, yakıt bazında çalışmalar bugün 53 mil-
yon ton civarında, 1990 yılı itibariyle 53 milyon ton petrol eşdeğeri olan birincil enerji talebinin 2000 yı-
lında 92 milyon ton petrol eşdeğerine, 2010 yılında 164 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşacağını gös-
teriyor. Bunlar Türkiye'yi nereye götürüyor ?

Kişi başına enerji değerlerine baktığınız zaman, bugün kişi başına yaklaşık 1000 kilogram pet-
rol eşdeğeri tüketiyorsunuz. Bu rakam 2000 yılına geldiği zaman 1325, 2010 yılına geldiğiniz zaman
yaklaşık 2000'li rakamlara ulaşıyor. Bu rakamların şu anda dünyada AT ülkelerindeki ortalamasına
baktığımız zaman, yaklaşık 3500 kilogram petrol eşdeğeri, OECD ülkelerinde de 4750 civarında.
Yani, hâlâ, 2010 yılına geldiğiniz zaman bu ülkelerin altındasınız. Ancak şu da var : Enerji tüketime
baktığınız zaman, çok genel karşılaştırmaların anlam ifade ettiğini söylemek güç. Çünkü, ülkeler ara-
sında hem elektrik, hem de enerji tüketim değerleri büyük farklılıklar gösteriyor. Bu farklılıklar ülkenin
ekonomisi yanında coğrafyasıyla da ilgili.

Akdeniz ülkelerine geldiğiniz zaman, hem yakıt açısından, birincil enerji açısından, hem de
elektrik tüketimi açısından tüketim değerlerinin kuzey ülkelerine göre çok daha düşük olduğunu görü-
yorsunuz.

Bu rakamları birkaç örnekle ifade etmem gerekirse, Norveç'te kişi başına elektrik tüketimi 22 bin
kilowatt-saat, Kanada'da 15 bin, İtalya'ya geldiğiniz zaman 3700, Fransa'da 5300, Almanya'da 6000,
Japonya'da 6900. Bu rakamlar hiçbir şekilde gelirle veya sanayi faaliyetiyle ilgili bir olay değil, coğrafya
daha etkin çıkmış.

Birincil enerji talep rakamlarına, tüketim rakamlarına baktığınız zaman Kanada 8000 kilogram
petrol eşdeğeri, Norveç 5000, Amerika Birleşik Devletleri 7600, yine İtalya'ya geldiğiniz zaman 2700,
İspanya 2200, Yunanistan 2100.

Bunlar bize şunu gösteriyor : Bire bir karşılaştırmalar yapmak yerine, bizimle eşdeğer ülkelerin
değerlerini kullanmakta yarar var.

Bütün bu değerler bu şekilde gelişirken, nasıl bir arz yapısı?.. Bunda çevre etken olacaktır. Tür-
kiye'ye baktığımız zaman, enerji kaynaklarımızın kıt olduğunu görüyoruz.

Diğer yandan bu kaynaklar kalitesiz, çevre sorunları yaratıyor. Kullanımda verimsiz bu açıdan
da maliyetli. Mecbursunuz dış kaynakları kullanmaya. Bu nedenle ithal kaynaklara bağımlılık yıllar git-
tikçe artmaya devam edecek.

Bugün yüzde 46 düzeyinde ithal kaynak kullanıyoruz. Bu değer 2010 yılına geldiğimiz zaman
yüzde 68-70 düzeyine ulaşacak.

Şimdi yapacağınız olay şu...
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OTURUM BAŞKANI- Vedat Bey, lütfen, bir dakikalık bir zamanınız var aslında efendim zama-
nınızı geçtiniz ama, lütfen toparlayın.

VEDAT ŞAHİN- Peki efendim.

Nasıl bir kaynak yapısı ? İthal kaynaklara baktığımız zaman ithal kömür var, ithal doğalgaz var,
nükleer santrallar var. Dışa bağımlılığı az, daha ucuz kaynak ve daha güvenilir emniyetli kaynak.

İthal kömürlü yakıtlara geçtiğimiz zaman, mutlaka liman ihtiyacımız çıkacaktır, çevre sorunları-
mız artacaktır, kükürtdioksit emisyonlarınız, karbon emisyonlarınız artacaktır. Doğal gaz, buna göre
kömürlere, katı yakıtlara ve sıvı yakıtlara göre daha avantajlı.

Bu nedenle doğal gazı tercih ettiğiniz zaman, mutlaka boru hatlarına ihtiyacınız olacaktır ve
yüksek bir talep eğrisi çıkarmanız lazım, bu boru hatlarını fizibıl kılmanız için. Bu açıdan nükleer tek-
noloji bize daha büyük avantajlar getiriyor. Santral bazını, yakıt açısından imkânı var, teknoloji açısın-
dan gelişmiş ve çevre açısından, eğer uluslararası kurallar çerçevesinde yapımını, yer seçimini, tek-
noloji seçimini yapar, işletmesini sürdürürseniz, çevre açısından da en az riskli santral elektrik üretim
tipi olarak görünmektedir.

Sayın Başkan, teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, ben teşekkür ederim Sayın Vedat Şahin.

DPT olarak, Planlama Teşkilatı olarak, nükleer enerjiye ihtiyacımız olduğunu ve bunun Türkiye
açısından avantajlı olduğu görüşünü ortaya koydu, kendisine teşekkür ediyoruz.

Şimdi Sayın Emine Aybar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, konuşacak. Tabii ki bu gö-
rüşleri, DPTnin görüşü gibi mi alalım, yoksa şahsî görüş mü olarak alalım?..

DPTnin görüşünü yansıtan, şahsî görüşler diye alalım, peki.

Emine Aybar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden bir
meslektaşımız. 1970 yılı sonunda, Enerji Bakanlığında ekonomist olarak göreve başlamıştır. Bakan-
lıkta çeşitli kademelerde çalışan Aybar, özellikle enerji planlaması ve politikaları konularında uzman-
laşmış ve bu konuda çeşitli eserler yayınlamıştır. Halen Enerji Bakanlığında, Enerji İşleri Genel Müdü-
rü Vekili olarak görev yapmaktadır. Yani bir politika yapımcısı durumundadır.

Evet, şimdi Sayın Emine Aybar'a veriyoruz, Sayın Emine Aybar, tabii, meseleye daha genel bir
çerçevede yaklaşacak. Yani, Türkiye'nin enerji planlaması açısından nükleer enerji konusuna değine-
cek.

Buyurun efendim.

EMİNE AYBAR- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Çok değe/li delegeler, bugün sabahtan beri nükleer teknolojiler konusunda, çok değişik açılar-
dan değerlendirmeleri dinledik ve bu değerlendirmeler, tartışmalar üç gün daha burada devam ede-
cek. Ben, Enerji Bakanlığı temsilcisi olarak burada "Enerji Planlamaları İçerisinde Nükleer Enerji" ko-
nusunda bazı şeyler söylemek istiyorum. Ancak, konuyu daha çok nükleer enerji üstüne
yoğunlaştıracağım. Sayın Şahin, zaten enerji planlamaları için bazı bilgiler verdi, bu dublikasyona da
neden olmak istemiyorum. O nedenle, daha çok nükleer konuda bilgi vermek istiyorum.

Nükleer enerjinin, özellikle, gelişmiş ülkelerin elektrik sistemleri ve genel enerji taleplerinin karşı-
lanmasında önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Fransa gibi bazı ülkelerde elektrik üretiminin
dörtte üçü nükleer santrallerle karşılanmaktadır.

Dünya nükleer enerji üretimi, genellikle OECD bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Dünya toplam üre-
timinin yüzde 80'i bu bölgededir.

Geçmiş yıllardaki gelişimle karşılaştırıldığında, nükleer enerji üretim artışında yavaşlama söz
konusudur.

OECD bünyesinde birçok ülke, özellikle Çemobil nükleer kazası sonrasında, nükleer pragramla-
rını durdurma, yavaşlatma, hatta belirli bir süre için tüm santralları tamamen kapatma kararları almış-
lardır. Ancak, örneğin Japonya, 2010 yılına kadar, 20'nin üzerinde yeni nükleer santral yapımı kararı
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almıştır. Bunun yanında Fransa ve ingiltere'de nükleer programlarda herhangi bir değişiklik olmamış-
tır.

Bugün bu kazanın geri teknolojiden kaynaklandığı tüm bilim adamlarınca kabul edilmektedir.
Ancak, sektörde kararsızlık halen sürmektedir.

OECD'nin dışında, halen 40 bin Megawaatm üzerinde kurulu nükleer santral tesisi bulunan,
merkezî ve doğu Avrupa ile yeni Bağımsız Devletler Topluluğunda ise, kamuoylarında bu tesislerin
güvenlikleri konusunda tartışmalar, liberalleşme ile birlikte başlamıştır.

Çernobil kazasından sonra, zaten biraz yavaşlamış olan nükleer program, şimdi halk tarafından
sorgulanmaktadır. Biraz önceki oturumda Sayın Gagarins ki bu konuda bize bazı bilgiler verdi. Prog-
ramları durdurma şeklinde bir kararı yok bu ülkelerin. Ancak, nükleer programın hızında bir gerileme
olduğunu kabul edebiliriz.

Bu bölge için, OECD dışında bu bölge için, nükleer santrallarin ilerki yıllardaki durumu, yani
dünya toplam nükleer enerji üretimi içerisindeki yeri konusunda net bir şey söylemek, maalesef müm-
kün değil.

Geçmişte yaşanılan tüm olumsuzluklara ve güvenlik nedenleriyle nükleer santrallara karşı tüm
karşı çıkışlara rağmen, günümüzde yine canlı yaşam ile doğrudan ilgili olan, toplumların giderek has-
saslaştıkları çevre olayı, nükleer teknolojilere karşı daha sıcak davranmasına yol açmıştır. Fosil yakıt
emisyonlarının yol açtığı sera gazları ve küresel ısınma, elektrik enerjisinin en temiz üretilme yolu
olan nükleer santralleri yine ön plana çıkarmaktadır.

Bugün nükleer enerji, dünyanın ileriki yıllarda karşılaşması olası görülen enerji sorununun tek
çözüm yolu olarak değerlendirilmektedir.

OTURUM BAŞKANI- Pardon Emine Hanım. Efendim konuyu tamamen okuyacaksınız, bunu 10
dakikada yapmanız mümkün değil gibi geliyor bana. Zamanında sizi uyarıyım dedim. Yani beş dakika-
nız falan kaldı.

EMİNE AYBAR- Peki. Bütün dosya bu konuşma metni değil Sayın Başkan. Arkasında bilgi not-
larım var tabii ki.

OTURUM BAŞKANI- Tamam efendim, benim gözüm korktu, çok teşekkür ederim.

EMİNE AYBAR- Evet, ben dünya ile ilgili değerlendirmeleri biraz daha hızlandırıyım Sayın Baş-
kanımın uyarısı doğrultusunda.

Türkiye'deki elektrik programı içerisinde nükleer santrallar konusuna geçmek istiyorum. Gerçi
Sayın Teoman Alptürk bu konuda ayrıntılı bilgileri sağlayacak ancak ben yine de Bakanlık olarak bazı
şeyler söylemek istiyorum.

Sabahki oturumda Sayın Bakanımızın ve Sayın Müsteşarımızın konuşma metinlerinde de açık-
ça ifade edildiği gibi, Türkiye, üretim tesisleri için, ileriki yıllardaki talebi karşılamak için üretim tesisleri
konusunda en kısa zamanda karar vermek zorunda.

Enerji Bakanlığınca ve Türkiye Elektrik Kurumunca işbirliği halinde yapılan elektrik enerjisi plan-
lama çalışmaları, eğer yeni santral devreye alınmaz ise, inşaata devam eden programda bulunan
santrallarin dışında yeni santrallarin realize edilememesi durumunda, 1991 yılından sonra bir enerji
açığıyla karşı karşıya kalacağımızı göstermektedir bize.

Bu nedenle, orta dönem için yeni santrallarla ilgili kararları bir an önce almamız ve bununla ilgili
faaliyetleri bir an önce başlatmamız lazım. Ancak, konuya uzun vadeli perspektifde baktığımız zaman,
olay biraz daha farklılaşmaktadır.

Biz, nükleer santralı tabii ki 1997 yılından sonraki talebin karşılanması için düşünmüyoruz.
Çünkü, bugün nükleer santrallarin tesisi için gerekli zaman 6 ile 10 yıl arasında verilmektedir. Yani
Türkiye bugün, şu anda, nükleer santral yapımı için kararı verip düğmeye bastığı anda, en aşağı bir
altı veya yedi yıl sonra nükleer santralı devreye alabileceğiz.

Ancak, uzun vadeli planlama çalışmaları bize şunu gösteriyor bu sabahki Sayın Bakanımızın
ve Sayın Müsteşarımızın konuşmasında da vardı : Yerli kaynaklarımız, Türkiye'nin uzun dönemli tale-
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bini karşılamaya kâfi gelmiyor. Hidrolik kaynaklarımız ve kömür kaynaklarımız, toplam ancak 200 mil-
yar kilowatt-saatlik bir potansiyel ortaya koyuyor.

Halbuki, biraz önce Sayın Şahin de bildirdiler, Türkiye'nin şu anda yapılan talep tahminlerine
göre 2010 yılında talebi 260 milyar ile 275-280, hatta, tabii yüzde 10'lar seviyesinde bir yüksek talep
artışı bizi 300 milyarlara kadar götürebilecek. Diğer bir değişle, Türkiye'nin şu anda yerli potansiyeli,
talebimizin ancak bir bölümünü karşılayabilecek. Geri kalan kısım için ithal kömür, ithal doğal gaz ile
nükleer santrallara gitmemiz, kaçınılmaz.

TEK Genel Müdürlüğünce yapılan bir maliyet minimizasyon modeline göre Wasp Modeli, bu
santralların, yani ithal kömür, ithal doğal gaz, hatta yerli kaynakları maliyetlerine göre, değişik kısıtlar
altında incelemektedir ve beş tane senaryo ortaya koymuştur bu çalışmalar.

Bu çalışmalarda, bu beş senaryoda, nükleer santralların yeri ne olmuştur diye baktığımız
zaman, bunun iki nükleer santralla altı nükleer santral arasında değişen senaryolar karşımıza çıkmak-
tadır. Örneğin, yerli kaynaklara ağırlık veren bir senaryo, bize 2010 yılına kadar dört nükleer santral
tesisi sonucunu vermektedir.

Tamamen serbest bıraktığımız zaman, herhangi bir kısıt vermediğimiz zaman, model, 2010 yı-
lına kadar iki nükleer santral öneriyor. Ancak, ithal kaynaklara kısıt koyduğunuz zaman, 2010 yılına
kadar altı nükleer santral kurulması sonucu çıkıyor.

Yani, şunu söyleyerek sözlerimi bağlamak istiyorum : Türkiye'nin 2010 yılına kadar kaç tane
nükleer santralı devreye sokması gerektiği, tamamiyle bundan sonra uygulanacak olan politikalara
bağlıdır. Eğer politikalar, ekonomi olayını öne geçirirse iki nükleer santral diyoruz. Eğer, yerli kaynak-
larımız öncelikli olarak değerlendirilsin diyorsak, dört santral. İthal kaynaklara gitmeyelim diyorsak, altı
santral. Bu kararların verilmesi ve bundan sonraki uzun vadeli programlarımızın buna göre yönlendiril-
mesi gerekmektedir.

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, biz de teşekkür ediyoruz Emine Aybar"a ama, ben doğrusu, bu
sonuç keşke hep bunun üzerine, bu cümleleri, son cümleleri en başta söyleseydi, ondan sonra da hep
bunu açsaydı. Çünkü bu pek anlaşılmadı, ben anlamadım şahsen. Yani, nasıl bir şey ? Yani şimdi
topu yine biz politikacılara attık. Dedik ki, işte siz ithal istemiyorsanız, çok yapalım, çok santral kura-
lım, işte ekonomiyi ön plana çıkarmak ne demekse, onu çıkarıyorsanız, daha az santral yaparız falan.
Yani esas konuşulacak şey bu bence. Bu çok sona geldi, suç bende oldu sonunda, şimdi sizin lafınızı
kesmiş oluyorum tam heyecanlı yerinde, beş dakikanız var sonra ama.

EMİNE AYBAR- Pardon ben bu ekonomiyi serbest bırakma dediğimde, belki yanlış ifade etmiş
olabilirim. Model, yani TEK Genel Müdürlüğünün uyguladığı model Wasp Modeli, bir optimizasyon mo-
deli, bir maliyet minimizasyonu modeli. Yani santralların işletme üretim maliyetlerini modele girdi ola-
rak veriyorsunuz ve hiçbir kısıt vermiyorsunuz. Tamamen, hangi santral daha ekonomik ise, onları
devreye alıyor. Ekonomiyi serbest bırakma dediğimden ben bunu kastetmiştim.

OTURUM BAŞKANI- Hayır ben politikacı olsam nasıl karar veririm diye düşündüm, karar vere-
mez hale geldim de, o yüzden...

Evet, şimdi Sayın Teoman Alptürk'e belki olay da devam ediyor, şimdi daha fazla bilgi vermesi
açısından, bu optimizasyon modeli neymiş, belki ondan biraz bahsedeceksiniz Teoman Bey, bilmiyo-
rum.

Peki, buyurun Sayın Teoman bey. Yalnız, sizin bir takdiminiz var burada.

Teoman bey elektrik mühendisi, TEK Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanı. 1971
yılından bu yana TEK'te çeşitli kademelerde görev yapmaktadır. Ayrıca, Türk Mühendis ve Mimarlar
Odası Birliği Başkanlığını da yürütmektedir.

Buyurun Teoman Bey. 10 dakikanız var efendim, lütfen ona göre organize olun.

TEOMAN ALPTÜRK - Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinizi kurumum adına saygıyla se-
lamlıyorum.

Özgeçmişte de belirtildiği gibi, ben her ne kadar burada Türkiye Elektrik Kurumu Planlama Koor-
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dinasyon Dairesi Başkanı olarak görev yapıyorsam da, "Nerede kalmıştık" sorusuyla başlıyacağım.
Çünkü, Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Başkanı veya Elektrik Mühendisleri Odası yöneticisi
olarak da uzun yıllar birlikte konuyu tartıştığımız pek çok dostu burada görüyorum. Ama, gene başka-
nı olduğum meslek kuruluşunun böyle bir tartışmayı baştan başlatmasını da ve sonuca gelmesini de
sağlamak üzere çeşitli platformları yaratmaktaki çabamızı, kendimce çok olumlu buluyorum ve de
bunu sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum.

Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliğinde şu anda bir komisyon, ayrıca Türkiye'deki nükleer
enerji santrallarının durumunu yeniden ele alan bir rapor hazırlamakta. Tahmin ediyorum, bir ay içinde
o da gündeme gelecektir.

Ama, o gün söylediklerimizle de Türk Mimar Odaları Birliği olarak kendimizi bağlamamıştık ve
teknoloji olarak, hiçbir zaman nükleer santrallara karşı çıkmamıştık ama, endişelerimizi belirtmiştik.

Şimdi, masanın bu tarafına gelerek, bir Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanı olarak da kuru-
mun ilgili çalışmalarını -Gerçi Emine hanım da söyledi, bana fazla bir şey kalmadı- sadece çalışmaları
size hızla göstermeye de çalışacağım.

Ama, bir önceliği var. Bu sene Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşunun 70 inci yılını kutluyoruz.
1923'te, Türkiye'deki yıllık elektirik enerjisi tüketimi 45 milyon kilowatt-saat idi.

Bugün, 1993 yılında bir günlük enerji tüketimi 220 milyon kilowatt-saat'in üzerine çıkmıştır. Bu,
nerelere geldiğimizin, planlama yaparken ne kadar titiz davranmamızın gerektiğinin bir göstergesi diye
bakıyorum.

Bir yeri, Türkiye 1973-1983 arasında planlamanın veya plansızlığının sıkıntısını çekti. 1973'ten
1983'e kadar, Türkiye'de elektrik enerjisine bakışın veya Türkiye'de elektrik enerji hizmetlerinin koordi-
nasyonunun bir eksikliği sonucu veya olanaksızlıklar nedeniyle, 10 yıl gibi uzun bir süre kesintileri ya-
şadık, elektrikte kesintileri, yetersizliği yaşadık.

Elektrikteki planlamanın, genel enerji planlamasındaki yerini arkadaşlarım anlattılar ama, doğru-
dan elektrik enerjisi planlamasını da ne denli önemli olduğunun bir göstergesi olarak bakmak gereki-
yor.

Türkiye'de elektrik enerjisi, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde elektrik enerjisinin
planlamasında, elektrik sektörüne yapacağınız yatırımlar yanında bunu tüketecek sanayide, özellikle
sanayide yeterli yatırımı yapmazsanız, bir taraftan bir tarafa ölü yatırım yaratıyorsunuz demektir.

Tersine, sanayide çok yatırım yapar, bu tarafta az yatırım yaparsanız, gene ölü yatırımı planlı-
yorsunuz demektir.

Türkiye bunu yaşadı, o zorlukları hep birlikte gördük. Özelikle de daha önceki görevim, Türki-
ye'deki elektrik enerjisi tüketiminin yoğun ama üretiminin az olduğu bir dönemde, elektrik enerjisi yöne-
timi yapan bir bölümünde çalışmak şanssızlığına da eriştim. Yani, elektriği vermemeyi planlamak, ver-
meyi planlamaktan çok daha zor.

Tabii, Türkiye'de elektrik enerjisi tüketimin planlamasının en büyük zorluklarından biri, yüzde
2.5'luk nüfus artışı. Bu yüzde 2,5'luk nüfus artışının yanında, ekonomideki belirsizlik de çok zor bir
durum.

Ama, bütün bunları Türkiye ve Türkiye Elektrik Kurumu artık aşmış durumda.

1970'ten bu yana görev yapan Türkiye Elektrik Kurumu, aldığı önlemlerle, Enerji Tabii Kaynak-
lar Bakanlığının koordinasyonuyla oldukça önemli bir yere geldi.

Bugün, Türkiye'de elektrik enerjisi kesintileri mümkün değil ama, bazı sıkıntıları bu planlamada-
ki gerekli girişimleri yapmazsak, önemli sıkıntıları yaşayacağımız günler de çok uzak değil doğrusu.
Baktığımız zaman yapılan çalışmalara üretimimizi de buna göre planlamak durumundaydınız, her 10
yılda üç kata varan bir kapasite artışı gerçekten zordu. Ama, son yıllarda bu biraz daha farklı, biraz
daha anlaşılabilir rakamlara gelmeye başladık.

1991-1981 arasını karşılaştırırsak, bu 2.30'a düşmüş. 1982-1992 dönemini göz önüne aldığı-
mızda 2.37'ye yükselmiş. Ve 1993-1983 eğer umduğumuz gibi biterse, yani 73 milyar kilowatt-saati tü-
ketirse Türkiye, 2.4 katına ulaşmış olacağız. Bu da, Türkiye'deki elektrik enerjisine gereksinimin yeni-
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den ivme kazandığını göstermektedir.

Şimdi isterseniz, Emine hanımın bahsettiği çalışmalar sonucunda yaptığımız kısa, orta ve uzun
dönem çalışmaları ve 1992'den başlayarak hızla bir iki slayt göstermek istiyorum.

1992 yılının sonunda, toplam proje değerlerine göre -Zaman kısa olduğu için şöyle söyleyece-
ğim- 93.4 milyar kilowatt-saat üretim kapasitemiz mümkün görünüyor, güvenilir olarak da 80 milyara
yakın bir potansiyelimiz görünüyor. Buna karşılık da, 60 milyar kilowatt-saate yakın bir tüketim gerçek-
leşti Türkiye'de.

OTURUM BAŞKANI- Pardon, Teoman bey, oradan, mikrofona konuşmadığınız için alamıyor,
dolayısıyla çevrilemiyor. Aslında oturduğunuz yerde yapsanız bence daha iyi olacak, yani hakikaten
görünmüyor o. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ? Ben göremiyorum.

TEOMAN ALPTÜRK- Belki, bunu grafik olarak göstermek daha kolay olabilir.

1992 yılı kurulu gücünün yakıt cinslerine göre dağılımını üstteki tabloda görüyoruz. En fazla ka-
pasitemiz, hidrolik kısımda görülüyor, en düşük de motorinde. Artık motorini yavaş yavaş terk etmek
üzereyiz, zaten pek motorin ve gaz türbinlerini kullanmıyoruz.

1992 yılı üretiminin yakıt cinslerine göre de dağılımı, tabloda görüldüğü gibi, en fazla linyit sant-
ralları, yüzde 37'ye yakın en düşük jeotermal ve hidroelektrik de yüzde 32.5 dolayında gidiyor. Yüzde
18'e ulaştı doğal gazdan üretebildiğimiz elektrik enerjisi.

Şimdi, bu yaptığımız çalışmalar sonunda 2000'li yılların başında yeni bir enerji kaynağına ihti-
yaç görülüyor.

Yeni enerji kaynağı için de, önümüzdeki göstergelerle en yakın kaynak, nükleer santraller görü-
nüyor.

Ama, Türkiye Elektrik Kurumu hem enerjide verimliliği arttırıp, hem de yeni kaynaklarda araştır-
ma yapmak üzere iki ayrı birimi kurmuş durumda.

Birisi Verimlilik Dairesi, diğeri de Planlama Dairesi içinde yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını
ilgilendiren bir küçük birimimiz var.

Bunlar da bu konuda, hem verimlilik konusunda, hem de yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları
konusunda çalışıp önümüzdeki dönemde yeni üretim kaynakları konusunda bize yardımcı olacaklar.

Bu aşamada teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Efendim biz teşekkür ediyoruz, fevkalade kıymetli bilgiler için.

Şimdi Sayın Nazım Bayraktar konuşacak. Sayın Bayraktar Makina Mühendisleri Odasının gö-
rüşlerini sunacaklar.

Buyurun Sayın Bayraktar.

NAZIM BAYRAKTAR- Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli katılımcılar, nüfus artışı ve sanayileşmenin gereği olarak elektrik enerjisi talebinde bir
artışın olması kaçınılmazdır.

Dünya ülkelerine bakıldığında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde elektrik enerjisi talebinde hızlı
artışların olacağı anlaşılmaktadır. Türkiye de bu tür ülkelerden olduğu için, bu talebin karşılanabilmesi
için göz önüne alınması gereken kriterleri saymaya çalışacağım. Konuyu bu şekilde açmak istiyorum.

Burada gördüğünüz slaytta, planlamalarda dikkate alınması gereken kriterleri yukarıdan aşağı-
ya saymaya çalıştım. Bunun başında halk sağlığı ve çevre ve kurulacak olan santralların ekonomikliği
gelmektedir.

Yapılacak planların sağlıklı olabilmesi için enerji, ekonomi ve çevre entegrasyonunun optimum
bir şekilde gerçekleşmesi için planlamada dikkate alınması gereken kriterler, başta ekonomiklik, daha
sonra halk sağlığı ve çevrenin korunması olarak sıralanabilir.

Yapılacak olan planlamalarda birincil enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi de dikkate alınmalı-
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dır. Örneğin Türkiye'ye baktığımız zaman, yapılan çalışmalarda, özellikle önümüzdeki yıllarda yoğun
olarak doğalgaz santrallarıntn kullanılması ve doğaigaz santrallarının kurulması gündeme gelecektir.

2000 yılına kadar yapılan planlamalarda Türkiye'nin elektrik enerjisi üretiminin yüzde 30'unun
doğalgaz santrallarıyla karşınılacağı şu anda planlanmaktadır.

Kurulucak olan santralların, elektrik enerjisi üreten santralların teknolojilerini de transfer etmek
ülkemiz için oldukça önemlidir. Yapılan planlarda buna dikkat edilmesinde yarar vardır.

Bir başka konu planlama yapılırken, kurulacak olan santralların finansmanın baştan temin et-
mektir. Baştan temin edilmeyen, daha sonra finans darboğazı yaratan santralların sonuçta gecikmeleri
büyük zararlar yaratmaktadır.

Elektrik enejisi planlamaları yapılırken, elektrik enerjisi üretim sürecindeki ülkede yapılacak olan
tüm tasarrufun, da dikkate alınması gerekmektedir. Buna paralel olarak, şu anda çalışmakta olan
santralların iyileştirilmesi, rehabilitasyonu üzerinde durulması gerekmektedir.

Bir başka önemli konu, enerji sektöründeki koordinasyon eksikliğini kapatmak için bu kurum ve
kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlıklı bir şekilde kurulması gerekliliğidir.

Elektrik enerjisi planlamaları yapılırken, şu ana kadar üzerinde durulmayan, fakat önemli bir
başka nokta, küresel iklim değişikliği kontrulu için dünyada yapılmakta olan anlaşmaların, Türkiye'nin
girmesi durumunda getireceği kısıtların ne olduğudur. Yani, eğer Türkiye emisyon kontrolü için, emis-
yonu kontrol etmek için bir anlaşma imzalarsa, bunun önümüzdeki senelerde getireceklerinin ne oldu-
ğunun başta, planlamalarda dikkate almalıdır.

Bunun d ışında, enerji planlamaları yapılırken.tabii ki yeni kaynaklar göz önünde bulundurulmalı-
dır. Çünkü, sadece birkaç kaynağın alternatif olarak sunulduğu bir planlamanın çok sağlıklı olduğunu
iddia etmek mümkün değildir. Eğer ileriki planlarda nükleer teknolojiye girilecekse, bu teknolojiyi şimdi-
den özümseyebilecek, üretebilecek ve denetleyebilecek teknik kadroların oluşturulması gerekir. Tabii,
bunun yanı sıra çok önemli olan, var olanların da korunması gerektiğidir.

Planlamalar yapılırken, bence çok önemli olan bir başka nokta kamuoyudur. Kamuoyunun nük-
leer teknoljinin gerçekleri hakkında bilgilendirilmesi ve bu konuda desteğinin sağlanması için özenli bir
çaba gerekmektedir. Kamuoyunun oluşturulmasında, görsel ve yazılı basına doğru ve güvenilir bilgi-
nin aktarılmasının sağlanması gerekmektedir.

Bu tür çalışmalar santral kurma kararına paralel olarak yürütülmeli ve sadece konu ile ilgili dev-
let kuruluşlarının değil, odalar, üniversitler gibi bağımsız ve özel kuruluşların da katkılarının sağlan-
ması gerekir. Ancak bu şekilde yapılacak olan planlamaların sağlıklı olduğunu söylebiliriz.

Özetlemek gerekirse, planlamalar konusunda hükümetin, yerel yönetimlerin, meslek odalarının,
sendikaların, sanayicilerin, üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının kısaca, bilgi birikimini, deneyimini
aktarmak isteyen tüm kişi ve kuruluşların mutabakatını sağlayarak ülkemizin enerji sorununa ortak,
gerçekçi çözümler getirmek zorundayız.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, ben teşekkür ederim. Zamana uyduğunuz için de teşekkür edi-
yorum.

Şimdi, Türk kesimi konuşmuş oldu. Acaba Türkiye'de bir enerji planlaması ve nükleer planlama-
sı yapılmışmıdır şimdiye kadar ? Yapıldıysa, bunun sonuçlarında ne çıkmaktadır ? Bu sorulara sanı-
yorum bir miktar ışık tutmuş olduk. Vakit çok dardı tabii, konuşmacıları da ben sık sık kesmek zorun-
da kaldım. Fakat şunu görüyoruz ki, tam anlamıyla, en son Sayın Bayraktahn dediği anlamda da,
bütüncül bir anlayışta bir plan yapılmış değil.

Tabii sadece kâğıt üzerinde plan değil, bir de aksiyon planının yapılması lazım. Bu da pek ya-
pılmış görünmüyor. Dolayısıyla, bizim planlama eksiğimiz var gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Acaba bu
doğru mu ? Tabii, bu konuyla görevli kuruluşlar, "Hayır efendim, doğru değildir aslında planlama eksi-
ğimiz yoktur?" mu diyecekler, yoksa planlama eksiği olduğunu kabul edecekler mi ? Ama, belki bu
planlama eksiliğinin ortaya çıkmasını doğal karşılamak lazım. Çünkü hızla değişen dünyada belli bir
şeyi planlamak zaman alıyor. O planı geçerli tutmak çok zor. Yani, işte bir Sovyetler Birliği dağılıyor,
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bütün planlar alt üst oluyor veya bir Çernobil olayı çıkıyor bütün planlar alt üst olabiliyor siyasal iktidar
değişiklikleri bunu alt üst edebiliyor.

Bu bakımdan bunun zorluklanda var ama, süratle yeni koşullara uyum yapacak, zaman içerisin-
de değiştirilebilen belki planlara da ihtiyaç var. Bunu ayrıca tartışacağız ama, şimdi Sayın Mc Goff'u
dinlemekte yarar var. Acaba diğer ülkeler bunu nasıl yapıyorlar ? Dünyada enerji planlaması konusun-
da onlarda aynı sıkıntılar var mı ?

Buyurun Sayın Mc Goff.

DAVIT MC GOFF- Thank you Mr. Chairman, I had the opportunity to speak early this to speak
early this afternoon, perhaps some of you think you have heard enough from me already. I am all the
outside to learn about Turkey; it will be presumtuous of me to speak particular Turkish circumstances
but I would like to make a few remarks about energy planning in the way we have learned in the
United States and I hope that these comments will be useful in Turkey.

The first area I will be talking about would be the degree to which nuclear power gets into the
various energy modes in a country. Traditionally of course, nuclear power is thought of electrical
generating technology and as such it is looked at to be residential, commercial and manufacturing
electrical needs. We are finding now that with the needs for tighter enviromental targets in other areas
such as transportation; perhaps this cleaned vision no longer exists.

As an example, if we are looking at alternate fuels for transportation, electric vehicles, perhaps
someday moving to hydrogen economy using hydrogen to fuel power vehicles. These are not primary
fuels; there has to be some way of producing the hydrogen, some primary source producing the
hydrogen to use then. Initially perhaps, it is possible to use the difference in peaking versus base load
in a country to charge vehicles in the evening. But what large penetrations of alternate vehicles, I think
we are realizing that is is important to look at not onmy the electric vehicles themselves but also the
electrical source. Fairly to tell you to do so means that all we're doing is taking the pollution from the
tail pipe of a car and moving the pollution to a smoke that's power-source it is producing electricity for
the electric vehicle. So, that is one area that I would suggest is important to look at in electricity
planning.

We have also, in the United States, realized that is is important to consider replacement of
many of our older facilities, many of our fossile plans are old and for the environmental considerations,
we are looking now for replacement. So, the case is not only of growth in new capacities; it is also a
re-look to see whether or not existing facilities need to be replaced.

Third topic I would suggest is very important in energy planning is diversity. Energy modelling is
very important, at least cost planning is very important but mathematics have a way of coming up wtih
sometimes with extreme answers which don't give ful weight to the value of diversity in energy
sources. We may be in an error in our energy projections; there may be problems which make
diversity very important. This last summer, for example, in the United States, we had major floods
inthe Mid-West. Those floods made it very difficult to move coal, to coal-fired plants. The floods
actually disturbed the pipe-lines, gas pipe-lines in many of our plants and credit some disruptions of a
natural gas transmission to plants.

We found it very valuable to keep the nuclear plants operating during that period of time; they
were not disturbed by the floods.

Finally, in diversity it is very important I think to realize, we still have large and certain of these
environmental vonsiderations. We don't know at this moment, how important, how rapid green-house
gases are, how important global climate changes going to be. But it is very important for us to take
those steps such that if the global climate change turns out to be as important, or more important than
we now think, then we have alternative sources that will not contribute to that problem.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, benim şimdi Sayın Mac Goff'un ifadelerinden anladığım şu : Ba-
tılı ülkelerin bu konudaki endişeleri biraz daha farklı. Bizde henüz enerji ekonomisinde ekstansif aşa-
mayı düşünüyoruz, yani enerji miktarını artırma, mümkün olduğu kadar artırma ve belli bir seviyeye
ulaşma. Halbuki, Batılı gelişmiş ekonomiler, enerji üretim ve tükeminde belli bir seviyeye ulaştıktan
sonra, tabii işin başka yönlerini düşünmeye başlıyorlar. Bizim konularımız, belki bizim endişelerimiz
onlardan biraz farklı ama, tabii gelecekte yeni teknolojilerin neler getireceğini ve bizim onlarla birlikte
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düşünmemiz lazım. Yani, bazı ortak noktalar var, fakat esas endişelerde, benim anladığım kadarıyla
bir farklılık da görünüyor.

Şimdi, meselelere bence panelin bu ikinci bölümünde biraz daha açıklık getirelim, netlik getire-
lim istiyorum.

Türkiye'nin şu anda bir enerji planı var mıdır, yok mudur gerçek anlamda bir enerji planı var
mıdır, yok mudur ?

Varsa, nükleer enerji planlaması konusunda net olarak, açık olarak politikacılara hangi alterna-
tifler sunulabilir veya sunulmaktadır ? Bunu da bir açıklağa kavuşturalım.

Bu planlar yapılırken hangi varsayımlardan hareket edilmiştir ?

Şimdi, Türkiye'de enerjinin fiyatı, uluslararası fiyatların üzerinde bazı alanlarda. Elektrik, ulusla-
rarası fiyatların üstünde satılıyor. Acaba düşürülse, bu senaryolar nasıl sonuç verir

Hanımefendinin söylediği gibi, Emine hanımın söylediği gibi, acaba nükleer enerji tercihini ya-
parken hangi kriteri ön plana almamız doğru olur ?

öyle görünüyor ki, bu sadece teknisyenlerin işi değil. Yani, bu masanın etrafında teknisyenler
var, ama enerji planlamasında temel bazı politika tercihlerinin önceden belki yapılmış olması lazım,
bir stratejinin yapılmış olması lazım. Bu galiba pek açık seçik belli değil. Yani, o mu eksik acaba ? Bu-
radaki teknisyen arkadaşlarımız bunun eksikliğini mi duyuyorlar ? Bunları açıklığa kavuşturursak, ne
yapılması gerektiği konusunda hiç olmazsa bazı unsurlar daha berrak şekilde çıkar. Panelin ilk bölü-
münde bu bir miktar çıktı ama, bir netleşme olsun, rica ediyorum.

Bu bakımdan Sayın Vedat Şahin'e öncelikle sözü veriyorum.

Buyurun Vedat bey, 5 dakika, prensip olarak.

VEDAT ŞAHİN- Sayın Başkan, konuşmamın birinci bölümünde bir nebze değinmiştim. Şimdi
genel olarak özetlemek gerekirse Türkiye büyümek zorunda, sanayileşme zorunda ve enerji ihtiyaçlar
rı, elektrik ihtiyaçları kaçınılmaz şekilde artacaktır. Bunu durdurmamız mümkün değil. O zaman, "En
sağlıklı yaklaşımları nasıl bulacağız ? Bu sağlıklı yaklaşımın içinde nükleer santrallerin yeri var mıdır,
yok mudur?" bunun cevabını aramamız lazım.

Bu şekilde alternatif kaynakları değerlendiriyoruz. Diyoruz ki, yerli kaynaklarımız kalitesiz, ve-
rimsiz, aynı zamanda yetersiz. Mutlaka ithal kaynağa gitmek durumundayız. Onları belirtiyoruz. Diyo-
ruz ki, bulabileceğimiz kaynaklar doğalgazdır, şu andaki kaynakların rezervleri itibariyle 60 yıllık bir
ömrü kalmıştır, dünyadaki tüketim miktarı ortalama olarak alındığında. Petrol kaynaklarına bakıyorsu-
nuz, onlarda da 40 yıllık bir ömür kalmış. Kömüre bakıyorsunuz çevre sorunu var, 240 yıllık bir ömrü
var ama, kömür kullanımına karşı da dünyada gelişen bir reaksiyon var.

Bu sera etkisi dolayısıyla, karbon emisyonları dolayısıyla katı yakıtların tükeminin kısıtlanması
yaklaşımı var. OECD ülkelerinde özellikle, belirli tavanların tutulması, karbon emisyonlarının bugünkü
düzeyinde bırakılması gibi bazı kararlar gündemde.

Verimlilik olayına bakıyorsunuz fosil kaynakları kullandığınız zaman belirli değerlerin altına in-
meniz mümkün değil. Biraz önce gündeme getirdim, bir de kaynak çeşitlendirmesi hususu var. Siz, be-
lirli bir kaynağı kullanmaya eğilim gösterseniz bile, optimal sistem içinde ekonomik bulsanız bile, hem
tüketim yapısı açısından, hem de güvenlik açısından buna dayanmanız mümkün değil. Kaynak çeşit-
lendirmesine gitmeniz lazım, belirli bir kaynağı da, kaynak ülke açısından çeşitlendirmeye gitmeniz
lazım.

Nükleer, bütün bu konularda alternatif bir kaynak gibi gözüküyor. Şimdi, ileriye dönük çok bol
miktarda bir yakıt olayı var. Elektrik, bugün yüzde 100'e yaklaşan kullanım verimiyle verimli bir kay-
nak. Aynı zamanda nükleere bakıyorsunuz, bir karbon emisyonunuz yok. Biraz önce belirttiğim gibi,
teknolojiyi ve işletmeyi iyi yapmanız halinde riski yok. Diğer çevre sorunu yaratan kaynaklara göre bir
avantajı var.

Ekonomik olarak bakıyorsunuz, bu belirttiğim nedenlerden dolay;, tükenen fosil kaynaklara kar-
şılık fiyatları da artmakta. 40 yıllık dedik, 60 yıllık ömürleri var ve tercih, doğalgaz üzerine ve petrol
üzerine önümüzdeki 20 yılda da devam edecek, dünyada bu gözüküyor. Bu tercih doğrultusunda fiyat-
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ların artması da kaçınılmaz olacak.

Ancak, Uranyum fiyatlarına baktığınız zaman, uzun bir süre fiyatların aynı düzeyde kalması ve
ileriki 10 yılda da, 20 yılda da nükleer elektrik üretiminin maliyet açısından çok daha avantajlı duruma
gelmesi de söz konusudur.

Galiba, sorulardan bir tanesi, Türkiye'nin enerji planı var mı, yok mu ?

Aslında teknik bazda enerji planımız var. Bugün Türkiye Elektrik Kurumu kendi içinde bir elekt-
rik "Vasp Optimizasyon" modelini kullanıyor, bugüne kadar elimizde olmayan bir imkândı bu.

Yine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem birinci enerji açısından, hem de elektrik açısın-
dan bir model kullanıyor ve planlamasını yapıyor.

Benzer şekilde, Devlet Planlama Teşkilatında aynı çalışmaları yapıyoruz elektrik ve genel enerji
planlamasını yapıyoruz.

Sorun nerede peki ?

Enerji planlarımız var. Belirttiğimiz üzere, hemen hemen uyuştuğumuz gelişim rakamlarımız
var. Şurada nükleer konusunda da pek aramızda sonuç açısından bir fark görmediniz.

Peki niçin uygulanmıyor ? Uygulamada niçin nükleer teknolojiyi gündeme getiremiyoruz veya
yatırımını başlatamıyoruz dediğiniz zaman, soruyu biraz siyasîlere sormak lazım. Bu, stratejik bir
karar. Teknisyen olarak bizim söylediğimiz şeyler çok açık, ortada, avantajları da açık.

Ancak şu var ki, belirli bir olgunluk düzeyine ulaşılmış durumda. Bu belirttiğimiz, biraz önce
ifade ettiğim konuları, siyasî karar verici kişilere de aktarıyoruz. Artık, Türkiye'de bir nükleer santral
yapım aşamasına gelinmiştir. Yatırım Programımızda iki yıldır mevcut bir etüt vardır. Bu etüt çerçeve-
sinde en sağlıklı kararın nasıl alınabileceği hususu gündemdedir.

Tahmin ediyorum, uygulamada da biraz daha aktif, bir daha aksiyoner olacağız. Yalnız, önü-
müzde bir problemimiz var kamuoyu bilinçlendirmesi dediğimiz husus. Kamuoyu, bugün nükleer tekno-
lojiye karşı, kamuoyu bugün ithal kömüre karşı, kamuoyu bugün her şeye karşı. Kamuoyunu kim bi-
linçlendirecek ? Onun bir sahibi yok. Yani, enerji açısından, elektrik açısından kaçınılmaz şekilde
talep artıyor ve biz sanayileşmeden vazgeçemeyiz, refahtan, medeniyetten vazgeçemeyiz, bunlar ar-
tacaktır diyoruz. Ama zannediyorum, bu ifadeler de kamuoyunu bilinçlendirecek şekilde aktarılmıyor.

"Bu görev nasıl yapılacak ? Kim tarafından yapılacak?" Bu belirsiz. Bence sorunumuz burada.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim. Onlar her şeye karşı diyorsunuz. Yani, mesele, kararın
uygulanması aşamasında diyorsunuz. Bir planlama sorunu yoktur, konu netleştirilmiştir, uygulama
aşamasında bir sorun vardır diyorsunuz.

Sayın Emine Aybar, siz buna katılıyor musunuz ? Yani, sizce Türkiye'de gerçekten bir enerji
planlaması yapılmış da, bunun içerisinde nükleer enerjinin yeri tam olarak, geleceğe yönelik olarak
bütün yönleriyle tespit edilmiş midir ? Biraz Sayın Bayraktarın anlattığı anlamda, yani finansmanıyla,
vesairesiyle, bakanların önüne iyi bir dosya koyabiliyor musunuz ? Yoksa, hakikaten bu işte siyasîlerin
karar alamaması ve medyayı mı siz de suçlu görüyorsunuz ? Çünkü, kamuoyu demek doğru değil,
yani kamuoyu... Gazeticiler diyelim, daha doğrusu.

Evet buyurun.

EMİNE AYBAR- Şimdi, planımız var mı, yok mu ? Sanıyorum bu netleşti. Sayın Şahin de Türki-
ye'de bir enerji planının varlığını biraz önce ifade ettiler.

Bilemiyorum, bunu biraz açmamı ister misiniz ?

OTURUM BAŞKANI- Evet, lütfen.

EMİNE AYBAR- Şimdi, Enerji Bakanlığında enerji planlaması çalışmaları çok uzun bir süredir
devam ediyor, sürüyor ve bu planlama çalışmaları, 1982-1983 yılından bu yana hem Enerji Bakanlığı,
hem de TEK Genel Müdürlüğü bünyesinde sofistike modeller kullanılmak suretiyle daha bir ileri aşa-
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maya getirilmiş durumda.

Ben, genellikle bu tip sempozyumlarda ve kongrelerde "Türkiye'nin enerji planı yoktur" şeklinde
eleştiriler alınca, gerçekten çok üzülüyorum. Ve şöyle düşünüyorum : Demek ki biz, sesimizi yeterince
duyuramıyoruz. Çünkü, yaklaşık 10 şenedir Enerji Bakanlığı camiasında, bugün bir sürü gelişmiş ül-
keye benzer bir şekilde gayet güzel planlama çalışmaları, bilimsel çalışmalar yapılıyor, bunların so-
nuçları alınıyor ve bunları zaman zaman yayınlıyoruz. Ama, belki bir bilgilendirme eksikliği veya bir
reklam eksikliği, bilemiyorum, bu soru sürekli karşımıza geliyor Türkiye'nin enerji planı var mıdır, yok
mudur tartışması yine burada da söz konusu oldu.

Tabii ki, enerji planı olmadan nükleer enerji planı olamaz. Nükleer enerji planı, elektrik enerjisi
planının bir parçası. Ben burada enerji planı derken, bunun içerisinde kaynakları ayırmıyorum.

Enerji Bakanlığı olarak biz, genel enerji talep projeksiyonlarını çıkartıyoruz. Elektrik enerjisi ta-
lebi, genel enerji talebinin dışında belirlenemez. Çünkü, bunu ikame edebilecek nitelikte olan diğer
tüm kaynakların dikkate alınması gerekir.

Onun için, münferiden, elektrik planlaması işte yılda şu kadar artacak, bu kadar artacak dene-
rek çıkarılamaz. O nedenle de Enerji Bakanlığı olarak biz bir "MAED Modeli" adı altında Atom Enerjisi
Ajansı tarafından geliştirilmiş bir modeli 1983-1984'lerden beri çalıştırıyoruz ve bu model sonuçların-
da alınan elektrik talebi rakamları, bu projeksiyonlar TEK Genel Müdürlüğüne veriliyor.

TEK Genel Müdürlüğü yine Atom Enerjisi Ajansı tarafından geliştirilmiş olan ve biraz önce bah-
setmiş olduğumuz optimizasyon modeli Wasp'i, bu talep rakamlarını modele girdi olarak vermek sure-
tiyle çalıştırıyor ve sonunda bir üretim miksi ortaya çıkıyor.

Plancılar, karar vericilere senaryolar sunar. Dünyanın her yerinde de böyledir ve TEK Genel
Müdürlüğü de Wasp çalışmasında senaryolarını, değişik kabuller altında senaryolarını ortaya koy-
muştur.

Bu senaryolar 5 adet olarak belirlenmiş, değişik kabullere göre ama, şöyle bir özetlemek gere-
kirse :

Birincisi, Referans Senaryo.

Biraz önce söylediğim gibi, tamamen ekonomiklik ilkesine göre, modele hiçbir kısıt vermeden
geliştirilmiş olan senaryodur.

Bir diğer senaryo, işte yerli kaynakları eğer ağırlıklandırırsanız, o yerli kaynak kullanımını öne
alırsanız. Bunlar tamamen politik tercihlerdir, hükümetlerin politik tercihleridir.

Bir diğer senaryo, ithal kaynağı sınırlarsanız...

Bir diğerinde, nükleer santrallara müdahale ederseniz, ki TEK'in senaryolarından bir tanesi de
böyledir, nükleer santral öne çekilmiştir ve böyle bir karar alındığında, diğer kaynakların durumu ne
olacaktır diye.

Ve TEK bu çalışmasında çeşitli duyarlık analizlerini de yapmıştır. Biraz önce bahsettiğiniz fiyat
seviyeleri. Doğalgazın fiyatı 100 dolar olarak verildiyse modele, bu fiyat 2000'li yıllarda 100'lerden
300'1ère çıkarsa durum ne olacaktır ? Bütün bu analizlerin tamamı yapılmıştır.

Ve dediğim gibi, politika karar vericilere, politika kuruculara sunulmuştur.

Enerji Bakanlığı olarak, politikacıların bu konuda karar verememe neticesinde hiçbir şey yapa-
mıyoruz demem mümkün değil. Çünkü, biz, bunlardan çıkık olmayan, yani ekstremde olunmayan, re-
fesans çözüm, referans senaryo dediğimiz çözümü öne aldık. O da nedir ? Tamamen ekonomiye
göre, herhangi bir kısıt, herhangi bir varsayım altında çalıştırılmayan model ve şu anda TEK Genel
Müdürlüğünün bütün resmî açıklamalarında ve resmî dokümanlarında yer alan rakamlar, tamamiyle
bu serbest çözüm dediğimiz referasns senaryoya dayanmaktadır. Orada da nükleer santiar iki adet
olarak yer almaktadır.

Fakat, zamanlaması biraz ötelerdedir. Yani, burada politikacılar medyadan ürktüler veya ne bi-
leyim, değişik faktörlerin altında bu konuda karar vermekten korktular dememiz mümkün değil. Çünkü,
yine burada değişik platformlarda tartışılmıştı, modele ne verirseniz onu alırsınız.
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Nükleer santrallarla ilgili olarak modele verilen veriler acaba sağlıklı mıydı ve onun için mi öte-
lenmişti ? Yani, şu anda model çıktıları olarak, bilimsel bir çalışmanın çıktısı olarak bizim elimize veri-
len nükleer santral zamanlaması için hemen bugün harekete geçmemiz gerekmiyordu. Böyle bir konu,
politika koyucuların önüne konmamıştı, olay budur.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Mc Goff un da ifade ettiği gibi, aslında bu matematiksel modellere ne ölçüde güvenmek
lazım, tabii ki çok önemli bir konu. Yani, bilgisayarda bir kara kutu var, onun içerisinde de birtakım ve-
riler, bir program var, program mantığı var onun içerisine birtakım veriler koyuyorsunuz ve bir sonuç
çıkıyor, bakıyorsunuz nükleer santralı 2000'den sonra kuralım falan diye bir sonuç çıkıyor ya da bir-
kaç seçenek çıkıyor.

Tabii, bunlara güvenmek mümkün değil, yani böyle bir şeyle bir ülkenin politikasını yürütmek
mümkün değil. Bu, yol gösterici unsurlardan bir tanesi olabilir, yani böyle bir optimizasyon modeli yol
gösterici unsurlardan bir tanesi olabilir. Bunun dışında başka varsayımlara göre hazırlanmış, başka
mantıklara göre hazırlanmış başka modeller lazım. Çünkü, çok önemli bir karar veriyoruz.

Şimdi Sayın Teoman ALPTÜRK'e bunu soralım. Yani, bu TEK'in yaptığı çalışmalar yeteri kadar
tartışıldı mı çeşitli çevrelerde ? Bir de bunların tartışılıp iyice bir irdelenmesi ve belki güvenilirliğin belli
bir ölçüde test edilmesi lazım ve bundan çıkan sonuçları biraz daha somutlaştırabilir misiniz, yani nük-
leer enerji ile ilgili olarak çıkan sonuçları ?

TEOMAN ALPTÜRK- Teşekkür ederim.

Efendim, şimdi sorduğunuz soruya cevap vermek kolay. Biz, bize verilen veriler içinde en doğru
sonucu alıyoruz ve işte 2000'li yılların başlarında nükleer santral görünüyor. Ama, olay bu kadar basit
değil, Sayın Goff un da belli ölçülerde açmaya çalıştığı gibi.

Bir kere, makro seviyede ülkedeki gelişmeleri planlayabildik mi ? Bunu görmek gerekiyor. Türki-
ye, kendi içinde ve komşu ülkelerinde öylesine büyük sosyal olaylarla, öylesine büyük olaylarla etkile-
niyor ki, ekonomi hızla bundan etkileniyor. Ekonominin etkilenmesi, sanayi ve dolayısıyla da elektrik
enerjisi tüketimini etkiliyor.

Türkiye böyle bir olayı 1980'li yıllarda geçirdiği zaman, elektrik tüketim talebi neredeyse yüzde
4'lere, yüzde 3'lere düştü. Şimdi bugün... 1992'de yüzde 11'e çıktı. Halbuki, bizim Sayın Bakanlığımı-
zın, DPT'nin tahminlerine göre yüzde 8 dolayında gidecekti tüketim artışı, yüzde 11. Bu sene yüzde
10.

Şimdi, tüketim, daha doğrusu üretimi planlayabilmeniz için, Türkiye'deki tüketimi ciddî şekilde
kontrol etmemiz gerekir, planlamaya daha sağlıklı bakmak gerekir. Planlama, ne zaman nereye vara-
cağınızı kestirmeniz demektir, çok basit bir tanım ama.

Şimdi, Türkiye'de son yıllarda hızla ark ocakları gelişmeye başladı. Çünkü, elektrik yoğun bir tü-
ketim. Bunları önceden bilsek ve makro seviyede sanayiyi planlasak, bizim planlarımızda hiçbir
sapma olmaz. Yani bu, Enerji Bakanlığındaki arkadaşlarımın da karşılaştığı zorluk, Türkiye Elektrik
Kurumundaki bu işle uğraşan arkadaşlarımızın da karşılaştığı zorluk.

Siz, tercihlerinizi koymalısınız hangi alanda Türkiye sanayileşecek, sanayideki tercihleri nedir
Türkiye'nin ? O zaman, bana bu tercihleri doğru verdiğiniz zaman, ben ve Enerji Bakanlığındaki arka-
daşlarım size hangi yılda neye ihtiyacın var, çok net söyleriz.

Ama, sabahtan beri kabaca söylenen şudur : Türkiye'nin birincil kaynaklan 200 milyar kilowatt-
saat dolayında bir elektrik tüketimini karşılayabilir. 2005 yılında bugünkü verilerle Türkiye buna ulaşa-
caktır, bunu aşacaktır. Dolayısıyla yeni bir tercih yapmak durumundadır. Ama bu tercihlerini, mesela
bugünden yapmış durumdadır, doğalgaz tercih etmiştir Türkiye. Türkiye ve Avrupa

Enterkonneksiyonuna bağlanmaya çalışmaktadır. Bu çalışmalarımız sürüyor.

O zaman, durumu hem tüketim talep artışlarının yeniden programlanmasını, hem üretimi göz-
den geçirmelidir. Ama Türkiye, nükleer santrala 5 yıl gecikmeyle veya 5 yıl önce gelecektir. Burada
bunun kaçınılmaz olduğunu söylemek gerekiyor.
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Ama bu süre içinde, az önce söylediğim gibi, Türkiye Elektrik Kurumu ve Bakanlığımız elinden
geldiği şekilde, gerek verimlilik konusunda, gerekse yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda
araştırmalarını sürdürmektedir. Kombine çevrim santralları bunun bir örneğidir. Türkiye'de 1982,
1983'lere kadar aktif ve reaktif denge diye elektrik enerjisi tüketiminde, üretiminde, taşınmasında bir
şeyi çok dikkatle almıyorduk bugün bunlar bitmiştir artık. Bu alandaki çalışmaları Türkiye Elektrik Ku-
rumu ve Bakanlık uygulamaya koymuştur. Yani, bir yerlere gelmiştir Türkiye, hem verimlilik açısından,
hem yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi açısından, hem nükleer santrallar açısından.

Ama, dediğim gibi, plan, varacağınız yere hangi zamanda varacağınızı bilmektir. Biz bunu
makro seviyede yaparsak, ekonomi ve daha önemlisi sanayimizi, onun en önemli parametresi sanayi-
mizi makro seviyede planlayabilirsek, elektrik enerjisinde ve genel enerjide hiçbir sapma olmadan
planlarımızı yaparız. Bizim yaptığımız hesaplarda herhangi bir sapma olmaz.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, ben teşekkür ederim Teoman bey.

Yalnız, şöyle bir soru ortaya koymak lazım : Acaba nükleer enerjinin planlamasında ilk ünitenin
yapımı farklı bir hadise olarak görülebilir mi ? Yani, bu ülke, nükleer enerjiye genel enerji planlamasın-
da yüzde kaç yer vereceğini tartışır, bunun planlamasını yapar ama, ilk nükleer santralın yapımı,
bence nükleer santralların çok özel nitelikleri nedeniyle, bu teknolojinin özel niteliği nedeniyle farklı
planlanması gereken, farklı düşünülmesi gereken bir konu değil midir ? Yani, Türkiye ikinci santralını
ne zaman yapacağını, herhangi bir optimizasyon modeli çerçevesinde çeşitli siyasi tercihlerle belirler.
Bu 2010 yılı olur, 2030 yılı olur ama, ilk nükleer santralını acaba yapmakta gecikmedi mi ? Burada bir
strateji hatası yok mu ? Bu, enerji planlamasının dışında tutulması gereken, onun ötesinde tutulması
gereken, hatta onun ön şartı olarak tutulması gereken bir konu değil midir sorusu sorulabilir.

Tabii, burada Sayın Alptürk'ün söylediği bir unsur var başkaları bize, sanayi nasıl gelişecek bize
söylesinler, biz de planı yapalım diyorlar. Eski Sovyetler Birliğinde tecrübesi olan arkadaşlar da bura-
da var, bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yani, Çin, dünya kadar uzun demir talep etti, bu sene
Türkiye muazzam demir ürünü ihraç etti ark ocaklarından. Bunu hiç kimse bilemiyordu, ne zaman du-
racağını da kimse bilmiyordu. Uluslararası rekabete açık dünyada hiçbir şeyi planlayamıyorsunuz,
yani onu size verebilmeleri mümkün değil.

Onun İçin, enerji planlamasının size verilen verilerin çok kaygan ve kaypak olacağı varsayımı
altında yapılması lazım. Tabii, bu da ikinci bir sebep,.yani bunu size hiçbir zaman veremeyecekleri
için, hiçbir zaman tutarlı bir planlama yapamayacağınızı, açık ekonomi altında, dünyadaki bugünkü
koşullarda bildiğiniz için, acaba ilk santralı yapma konusunda başka kriterler aramak doğru değil midir
? ilk santral çünkü çok önemli, tecrübe birikiminden bahsedildi ve Türkiye'nin tecrübe birikimi olmadı-
ğından söz edildi.

Bunu Sayın Nazım Bayraktar'a soruyorum ki, o biraz daha meselenin planlama yönüne genel
olarak yaklaşmıştı. Belki Sayın Mc Goff'un da görüşünü alacağız bu konuda.

Evet, buyurun Sayın Bayraktar.

NAZIM BAYRAKTAR- Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Yalnız, bu son sorduğunuz soru, enerji planlaması dışında tutulursa, farklı konudaki bir soruya
cevap aramak gerekmektedir. Şu anda konuştuğumuz enerji planlamaları içinde nükleer enerji olduğu
için, bunun sonucuyla sormuş olduğunuz sorunun sonucunu ben bir şekilde birleştirmeye çalışayım.

Her ikisi için de, bu politikanın saptanıp yürütülmesi için siyasî bir karar gerekmektedir. Bu siya-
sî karar, deminden beri koruşmakta olduğı#nuz enerji planlaması için de gereklidir. Nükleer teknolojiye
bir anda geçmek tabii ki mümkün değildir. Bu bir geçiş sürecidir geçiş sürecinde eğitimin önemli bir
faktör olduğunu tahmin ederim kabul edersiniz.

Bunun için baştan elemanların yetiştirilmesi ve teknolojiye geçiş için hazırlıkların yapılmış olma-
sı gerekmektedir.

Genel olarak bakıldığı zaman planlamacılar, ülkenin tüm enerji kaynaklarının, tüm enerji gerek-
sinimleri ve ticarî tüm teknolojileri dikkate alarak gerçekçi tahmin öngörüleri yapılmaktadırlar. Bir ülke-
nin Nükleer Enerji kullanma tercihi, devlet politikasına dayalı ulusal bir karar olmalıdır. Nükleer Enerji
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kullanımı elektrik enerjisi üretiminin yanısıra çok kapsamlı uluslararası ilişkiler gerektiren, ülkenin
prestijini arttıran, yèni teknolojiler getiren özel kalite güvencesi sağlanmasını gerektiren ve kaliteli
insan gücü gerektiren kapsamlı bir programdır. Bu nedenle, nükleer enerji kullanımı enerji palanlama-
larının ön şartı olarak tutulması gereken bir konudur. Bunun uygulamaya geçebilmesi için biraz önce-
de belirttiğim gibi siyasi karar gereklidir.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANİ- Efendim, biz de teşekkür ediyoruz ama, siyasîlerin işinin zor olduğunu bili-
yorduk da, biraz da teknisyenlerin onlara yardımcı olması lazım. Efendim, tabii değişik kriterler önem
kazanıyor. Belli kriterler var. Acaba bizde bu kriterlerden hangisi ön plana çıkacak ? Bu bir strateji me-
selesi. Tabii, ülkenin belki büyüklüğüne, sanayileşme düzeyine, dünyadaki yerine, bölgenin özellikleri-
ne, komşularıyla ilişkisine, vesaireye göre değişen bir strateji olabiliyor. Hangi kriterler ön plana alına-
cak, yani bir "cost", bir maliyet kriteri var. Bir enerjinin maliyeti çok önemli. Dışa açılacaksınız, rekabet
edeceksiniz enerji de önemli bir girdi. Bu önemli bir kriter. Şimdilik kısıt olarak hiçbir şey koymadığınız
zaman bunu buluyoruz. Ama, diğer kısıtlar ne olabilir, ne olmalıdır ? Belki bunu da tartışmak lazım.

Aslında, enerji planlamasını tartışmak, biraz bu kısıtları tartışmak olmuş oluyor. Hangi kısıtlar
altında biz bir "cost minimi sation"ı yapacağız ? Çünkü, enerjinin ucuz olması, uluslararası rekabet bir
numaralı gereklerinden bir tanesi. Yani, hiç kimse bunu inkâr edemez. Ama, bunun dışında ülkelerin
durumuna göre ve zaman içerisinde değişen şartlara göre değişik kısıtlar altında bir optimizasyon
yapma söz konusu olabilir.

İşte bu kısıtların neler olduğu konusunda, politikacının bazı fikirler vermesi lazım teknisyene
muhakkak. Ama, teknisyenin de politikacıya bazı kısıtlar hatırlatması lazım.

Şimdi bu konuda bir yere varmaya mümkün mertebe çalışalım istiyorum. O bakımdan Sayın
Emine hanıma tekrar söz vereceğim.

Buyurun Emine hanım.

EMİNE AYBAR- Benin söylemek istediklerimin çoğunu siz ifade ettiniz. Aslında, nükleer sant-
rallar, hepimizin bildiği gibi şu anda diğer konvansiyonel santrallara nazaran pahalı tesisler. Planlama
çalışmalarının sonuçlarında zamanlama olarak ötelenmesinin de esas nedeni bu zaten.

Ancak, Türkiye, gerek daha ekonomik kaynakları ve yerli kaynaklarının tamanını bitirmeyi bek-
lerse, şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza : Üst üste bir sürü nükleer santralı birer yıl, ikişer yıl arayla dev-
reye alma zorunluluğu ortaya çıkıyor yani 2010 yıllarında, 2010'lara gelirken böyle bir tablo çıkıyor
karşımıza. Bu, Türkiye için çok zor olacak. Yani, ileriki jenarasyonlarımız için başka alternatif kalmadı-
ğı zaman, nükleer santralları peş peşe devreye alması için Türkiye'nin hazır olması gerekiyor.

O nedenle de, en az bir nükleer santralın en kısa zamanda vakit geçirilmeden devreye alınma-
sını ben bir teknisyen olarak gerekli görüyorum. Çünkü, dediğim gibi, 2010'lu yıllarda Türkiye, enerji
sektörünün nüklerlere doğru yapısını değiştirme dönemine hazırlıklı olması lazım. Bu hazırlığı bugün-
den yapması lazım. Aksi takdirde ileriki jenarasyonların işi çok zor olacaktır.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, ben de teşekkür ederim.

Çok netleşmiş oldu konu.

Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı Teoman bey, bu konuda ? Yani, "belli bir noktaya geldik" o
konuda görüşbirliği...

TEOMAN ALPTÜRK- Var efendim, tabii var.

Şimdi, ben Emine hamına pek katılamıyorum doğrusu.

Bakın, bizim şöyle bir esnekliğimiz yok : Biz, kaynakları sınırlı ülkeyiz. Bunu çok iyi değerlendir-
mek durumundayız. İtalya, nükleer programını askıya aldı ama sanayileşmiş ülke olduğu için elektrik
enerjisi ihtiyacını komşu ülkelerinden alarak kapatıyor açığını. Ama, aldığı enerjiyle çok daha fazla,
verdiğinin çok üstünde bir kaynak yaratıyor. Böyle bir şansı var.

Türkiye'nin daha kişi başına 1140 kilowatt-saat tüketimle ve bugünkü sanayi üretimiyle böyle bir
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şeyi yapma lüksü yok. Onun için de kendi enerji kaynaklarını, kendi kaynaklarını çok iyi planlayıp ge-
rektiği anda enerji türünü değiştirmek zorundadır.

Nükleer santralların yeri tartışılır. Ama, benim az önce söylediğim şuydu : Türkiye bir dönemeç
noktasına gelmiştir, karar vermek durumundadır. Bu karar da verilmiş görülüyor.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, ben de çok teşekkür ederim.

Görüş ayrılıkları netleşti, iki görüş var.

Bir, Türkiye enerji planlamasından bağımsız olarak, nükleer teknolojinin gereklerinin bir sonucu
olarak bir nükleer santralı hemen yapmalıdır, hatta bunda gecikmiştir diyenler var, çok gecikilmiştir
bunda, 10 sene önce yapması lazımdı diyenler var. Artık daha fazla gecikmeyelim gelecekte özellikle
nükleer santral kuracaksak, şimdiden mutlaka birincisini kuralım. Bunun yaratacığı birtakım dışsal fay-
dalar görüşü var.

İkincisi, "Hayır efendim, Türkiye'nin kaynakları çok kıttır, nükleer santral dediğiniz leblebi değil-
dir, çok pahalı bir şeydir. Dolayısıyla, biz ekonominin gereklerini yaparız, teknolojinin gerekleri arka-
dan gelir." Hatta bu görüşe şu da ilave edilebilir : "Nükleer santrala eğer halâ bazı itirazlar varsa, itiraz
olduğu sürece geciktirmenin bazı faydaları da vardır. Belki bir bakarsınız, bizim bilmediğimiz başka
zararları vardır, onlar gelecekte ortaya çıkar" da denilebilir belki veya denilmez.

Ama, "Bu geciktirmek normaldir" tezi var. Bu teze katılma veya katılmama yönünde veya farklı
yönde bir görüş var mı ?

Oylama değil efendim. Netleşsin istiyoruz, çünkü düşünceler çok flu. Buyurun.

TEOMAN ALPTÜRK- Ben, teknolojiye karşı çıkmadım ve ekonominin arkasından da gelsin de-
medim. Teknoloji, ekonominin emrinde bir araçtır onu gerektiği zaman kullanırım dedim.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Evet, sizin yanınızdayım aslında.

Evet, başka bir yorum var mı efendim bu konuda ?

Buyurun.

NAZIM BAYRAKTAR- Emine hanımla aynı fikirdeyim ben. Eğer ileride nükleer santrallar kurul-
ması gerekecekse ve bunun peş peşe yıllar yılı santralların kurulması şeklinde olacağı düşünülürse,
şu andan bu teknolojiye girilmiş olması gerekiyor. İşin ekonomik tarafından bakarsanız, nükleer güç
santrallarının enerji üretim maliyetlerinin, diğer santrallarının enerji üretim maliyetleriyle karşı laştırıla-
bilir düzeyde olduğu zaten bilinmektedir, bu ülkemizde de görülmüştür, çevresel etkileri de bilinmekte-
dir.

Bu kıstaslar altında, planlamadan bağımsız olarak nükleer teknolojiye girilmesine geç kalınmış-
tır.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Evet, ben de teşekkür ederim.

Sayın Mc Goff, sizin ilave edeceğiniz bir husus var mı?.. Yok.

Vedat bey, sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı ?

VEDAT ŞAHİN- Sayın Başkan, siyasîlere biraz haksızlık ettik gibi geldi.

Siyasîler, 1956 yılından beri birçok defa nükleer santralların geliştirilmesi hususunda kararlar
almış, kurumlara görevler vermiştir, birçok defa ihaleye, sözleşme noktasına kadar ulaşmışlardır.
Ama, değişik nedenlerden, değişik ekonomik ve politik nedenler dolayı sonuç alınamamıştır. Belki bu-
rada vardığımız sonucun çok eskiden varılmış bir sonuç olduğunu kabul eder, sadece uygulamada
başarısız olduğumuzu kabul edersek daha sağlıklı bir yaklaşım olur.

Gerçekten arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, nükleer santrallara, bir anda arka arkaya üniteler
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yapmak şeklinde girmek sağlıklı bir yaklaşım değildir. Teknolojinin transfer edilmesi ve öğrenilmesi,
personel yetiştirilmesi olayı uzun yıllar alan bir husustur. Bu nedenle gecikilmiştir, çok da gecikmiş de-
ğiliz.

Akkuyu'da en azından bir altyapıyı kurmuş vaziyetteyiz. Bir nükleer santral kararını aldığımız
zaman, artık bir yer seçimi olayı vardır, lisansı alınmıştır, kurabilme aşamasına getirmişiz.

Çok da olumsuz bakmayalım.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim.

Efendim, bazı politikacılar şunu kesinlikle söylüyorlar : Eğer bürokrat "okey" demezse, politikacı
hiçbir karar alamaz. Bürokrat ne yapıp yapıp sizin ayağınıza çelmeyi takar. Onun için önce bürokratla-
rı ikna ediniz diyordu. Bu bakımdan, bunda da doğruluk payı vardır. Bürokratlarımızın büyük bir bölü-
mü, hemen bir teknoloji, yani bir nükleer santral kurulması yönünden fikir bildiriyorlar. Ama, çok da geç
kalkmadığımız düşünülebilir. Eğer hepsini birden bir bütün olarak ele alacak olursak, dolayısıyla artık
bu konuyu düşünelim. Bu da bir finansman meselesi. Ekonominin açıkları, belki şu anda bulunduğu
dengeler, dış ve iç dengeleri buna müsait mi ? O bakımdan da müsait olmayan bir dönem belki yaşı-
yoruz. Yani, şu anda Türkiye hemen bir nükleer santralı finansmanıyla yapacak değil bu da biliyorsu-
nuz bir işletme modelinin, "Yap-işlet-Devret" modeliyle bir işi yapma düşüncesi zaten vardı.

Böyle enflasyonist dönemlerde ve Türkiye'nin büyük yatırım, kaynak ihtiyacı olduğu dönemlerde
dış yatırımcılar bunu bunu yapsın diyorlar. Galiba buna açığız, buna dışarıdan birisi gelir de, böyle bir
yatırım yaparsa yap-işlet-devret modeliyle, galiba buna hemen girebileceğiz. Ona da kimse pek karşı
değil gibi görünüyor. En azından şu anda yapılmasına karşı olan yok. Keşke bir kişi olsaydı aslında.
Onlar da bir süre sonra başka bir toplantı yapacaklar çevreciler.

Tabii, bu işte çevrenin de bir rolü var, yani ondan hiç söz etmedik. Şimdi, buna karşı olanlar,
çevre meselesi diye karşı çıkıyorlar. Ama, bir tane nükleer santralın yapılması başka. Efendim, ülke-
nin nükleer santral konusunda tercih koyması, enerjide, o ayrı bir konu. Yani, enerjinin yüzde 50'sini,
yüzde 30'unu, yüzde 40'ını nükleer santrallardan elde etme tercihi başka bir tercihtir. Ama, Türkiye'de
bir tane nükleer santral kurulması tercihi başka bir tercihtir. Bizim daha bu aşamada çevrecilerle kapı-
şacak bir ortam görmüyorum ben. Yani, aklıbaşında çevrecilerin de buna çok fazla itiraz edeceğini
zannetmiyorum. O bakımdan böyle bir sıkıntı da yok gibi görünüyor.

Şimdi efendim, soruları alacağız. Bir 5-10 dakika kadar şöyle bir tespit yapalım da ona göre
zaman verelim.

8 kişi görüyoruz, 40 dakika eder. Lütfen, en fazla 5 dakika olmak üzere ve mümkünse 2-3 daki-
kada sorunuzu sorunuz, kime sorduğunuzu da söyleyiniz.

Buyurun efendim, lütfen mikrofona. Olduğunuz yerden değil, çünkü oradan tercüme problemi çı-
kıyor.

Kendinizi de takdim ediniz.

FARUK YARMAN- Bendeniz Faruk Yarman, STFA'danım. Çok teşekkür ediyoruz panelistlere.
Vakit kısıtlı olduğu için ben derhal konuya gireceğim.

Gayet net bir biçimde enerji planlamaları açısından nükleer enerjiye bir yer olduğunu, 21 inci
yüzyılın ilk dekadında bunun için önemli bir zemin hazırlanmış olduğu söylendi ve ben kutluyorum,
çünkü çok faideli oldu.

Yalnız zannediyorum, üst düzeyde siyasî otoritenin inisiyatifini kullanamamasının zikredilme-
yen, daha doğrusu direkt olarak zikredilmeyen bir sebebi var. O da, bürokratın getirmiş olduğu çözüm-
ler içerisinde nükleer enerji plandan hedef olarak çıkıyor ama, Türkiye'nin bir nükleer enerji planı yok.
Yani, 15 sene sonra 2 tane, 4 tane, 6 tane nükleer santralı olacak bir toplum gibi durmuyoruz. Çünkü,
henüz bir strateji, nükleer teknolojinin, teknoloji transferi, "BOT..." Ama anladığım kadarıyla bir nükleer
enerjinin nasıl geleceğine dair spesifik bir plan yok. Dolayısıyla da politikacının "decisive effort" yapa-
cak imkânı yok. Benim söylemek istediğim bu.

Eğer panelistler arasında böyle spesifik bir plan üzerinde söylenecek şeyler varsa zevkle dinle-
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riz.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim.

Efendim, önce soruları alalım, lütfen not alınız. Bu genel bir soruydu. Lütfen buyurun hocam.

NEJAT AYBERS -Efendim şimdi, bazı planlarımız olduğu şüphesiz ama, bu planların doğru ol-
duğuna ben pek kani değilim. Şimdi bakınız, evvela nükleer enerji pahalı gibi bir fikir var ortada. Nesi
pahalı ? Yatırımı pahalı. Ama, önemli olan elektrik üretimidir.

Şimdi, bizde yapılan planlarda, ekonomi önceliğiyle iki nükleer plan çıkıyor ya, iki nükleer kömür
daha ucuz kabulüyle çıkıyor bu. İhtiyaç hasıl oldukça kömür kuruyorum, kömür kuruyorum, öyle bir
noktaya geliyorum ki artık bu kadar kömürü de Türkiye taşımaz. O zaman nükleere sıra geliyor. Hal-
buki, dünyada kömür ve nükleer enerji kullanan ülkelerin hiçbirinde -bunun altını çiziyorum- kömür
santralı, nükleer santraldan ucuz elektrik üretmemektedir. Sadece Amerika'da iki santral var, onlar da
gecikmiş ve biraz pahalı çıkmış santrallardır. Ama, dünyanın her ülkesinde nükleer, kömürden ucuz
elektrik üretilir.

Eğer yapılan planlarda bu nazarı itibara alınsaydı, 2010 yılında 2 tane nükleer çıkmazdı, 12
tane nükleer çıkardı.

Şimdi siz tabii, politikacıların önüne 2010 yılında 2 tane nükleer ihtiyacım var diye çıkarsanız,
ben de yönetici olsam rafa koyarım.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler efendim.

Buyurunuz lütfen.

HASAN HÜSEYİN ÇOĞALAN- Hasan Hüseyin Çoğalan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Mü-
dürlüğü.

Şimdi efendim, bir otobana girmiş Türkiye. Arabanızın da benzin göstergesi alarm vermeye baş-
lamış, benzin alayım mı, almayayım mı diye düşünemezsiniz. Almak zorundasınız, çünkü otobanda
benzin istasyonu yok.

Türkiye, 2010 yılında bir enerji sıkıntısıyla karşılaşacak. Bunu da çözmek için öncelikle yerli
kaynaklarınıza bakacaksınız. Kendi kaynaklarınız yeterliyse, elbetteki onlar üzerinde çözüm bulacak-
sınız.

Şimdi, Türkiye'nin enerji kaynaklarının yetersiz olduğu, verimsiz olduğu söyleniyor. Japonya gibi
bir ülke, iki defa atom bombası yemiş ve elektrik enerjisinin 50'lerin üzerinde bir bölümünü nükleer
enerji ile karşılıyorsa ve bunu kendi halkına zararsız olduğunu anlatabiliyorsa, inandırabiliyorsa ve
Japon halkı buna tepki göstermiyorsa ve Türkiye'nin de nükleer enerji gibi pik çalışacak, diğer sektör-
lerini rahatlatacak, nefes aldıracak bir teknolojiye çok önceden girmesi gerekiyordu.

Benim sorum şu : Özellikle Devlet Planlamada ve Enerji Bakanlığı ve Türkiye Elektrik Kurumun-
da, bu panelde nükleer enerji ile bunun alternatifi olan ithal doğalgaz ve ithal kömürün karşılaştırılma-
sının ve bir mukayesesinin yapılıp, yani şu panelde, avantajları şunlardır, dezavantajları bunlardır
diye açıklanmasını beklerdim. Böyle bir şey göremedim.

Özellikle Türkiye Elektrik Kurumunun bu yönde çalışmalarını burada sergilemesini beklerdik.
Nükleer enerjinin gereksinimleri ayrı, bunun aciliyet kazanması ayrı.

Çok teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Evet, teşekkür ediyoruz efendim.

Tabii, onlar gösterilir de, belli varsayımlar altında hazırlanmış rakamlardır. Onlara da çok fazla
güvenmemek lazım.

Buyurun.

FİKRETSAATÇIOĞLU- Fikret Saatçıoğlu, Yüksek Mühendis, Danışmanım ve Basko firmasının
Türkiye temsilcisiyim.
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Sayın panelistlere, bize aktardıkları bilgiler için teşekkür ediyorum her şeyden önce.

Sabahtan beri yapılan konuşmalarda bazı ufak tespitlerim var. Bu tespitleri hatırlattıktan sonra,
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi Sayın Emine hanıma bir sorum olacak.

Efendim, bütün arkadaşlarımız, misafirlerimiz görüşlerini açıkladılar. Özellikle 2000'li yıllarda
Türkiye'nin büyük enerji açığıyla karşılaşacağı belirtildi. Hidrolik ve kömür kaynaklarının yetmeyeceği,
kullanılsa dahi, bütün santrallar yapılsa dahi yetmeyeceğinin defalarca altı çizildi. 2000'li yıllarda Türki-
ye'nin tercihini yüzde 30 doğalgaza çevirdiği belirtildi.

Ancak, doğalgazın da problemli olmadığını kimse burada pek anlatmadı. Türkiye'nin doğalgaz
bulması da limitsiz değil, limitli. Yani, doğalgazı Türkiye nereden alıyor ? Sovyetler Birliğinden alıyor.
Avrupa entegrasyonundan bahsedildi, çok büyük yatırım istiyor, uzun vadelidir. Sovyetlerden gelen,
Rusya Federasyonu bugün, doğalgazın şu andaki boru hattıyla maksimum kapasitesi 8 milyar metre-
küp/yıldır. Cezayir'den LNG getirilmek üzere, bir nolu LNG terminali bu sene sonunda işletmeye açıla-
cak, kapasitesi yılda 2 milyar metreküptür. Yapılması 4 yıl sürmüştür, Türkiye'ye yeni bir teknolojidir.
İkinci bir LNG terminali İskenderun ve Aliağa'da şu anda fizibilite aşamasında, planlanıyor. 4-6-8 mil-
yar metreküp/yıl kapasiteli olarak tevsi edilmesi planlanmış, Katar'dan deniz yoluyla getirilmesi. Bunun
da yapımının gene 2000'li yıllara sarkacağı kesin, çünkü çok pahalı ve büyük bir yatırım.

Şimdi efendim, dolayısıyla 1997'den sonra Türkiye'de bir nükleer santral yapımına Türkiye ko-
şuyor, bana göre. Bunu kim yapacak, kim yaptıracak ? Enerji Bakanlığında Türkiye Elektrik Kurumu-
nun mu yaptırması planlanıyor ? Özel bir Atom Santralı Kurumu mu kurulacak ? Nasıl yürütülecek ?
Bu hususta bilgi rica ediyorum.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz.

Buyurunuz.

AHMETKÜTÜKÇÜOĞLU- Ahmet Kütükçüoğlu, emekli Nükleer Santrallar Dairesi Başkanı.

Ben de izninizle çok kısa olmak kaydıyla bir iki görüş söyleyeceğim, bir soru sormayacağım.

Birincisi geçmişte çok sayıda hükümet değişikliği döneminde görev yaptım hHiçbir hükümetin,
politik olarak karşı görüşte davrandığını hiç yaşamadım. Hepsi de, demin vardığımız sonucu özellikle
belirttiler. Teknolojik alanda nükleer teknolojiye girebilmek için bir santralın yapılması gereklidir. Fakat,
sabahleyin belirttiğim gibi, sonuna kadar bürokların da itmesine rağmen nihaî karar alınamadı. Benim
görüşüm, bunda en önemli etken, finansman olmuştur. Daima en son dakikada finansmandaki yaşa-
nan problemleri aşabilmek için politik kademe, daha da fazla imkân yaratma yarışına girmiştir ve bu,
görüşmeleri uzatmıştır ve o arada da bazı talihsiz gelişmeler bir son vermiştir. Bu bir yönü oluyor.

İkinci bir yönü, nükleer santralın çok uzun vadede kurulma yönü oluyor. Maalesef, planlamalar
bütün dünyada artık çok uzun vadeli yapılamıyor. Dünya çok değişken oldu ve sık sık en yakın gele-
cekteki sorunları çözmeye kalkıyorsunuz. Nükleer santral ise 10 yıldan önce kurulup işletilecek bir
tesis değil. Ve bu nedenle de, biraz daima çok uzaklardaki bir planlamanın bir bölümü olarak nükleer
hep görülmüştür ve yakın düşman varken, uzak düşman maalesef yeterince önemsenmemiştir. Bir
ikinci neden bunu görüyorum.

Bir üçüncü neden, ilk yatırımın yüksek oluşudur. Yani, enerji üretim maliyeti açısından bakarsa-
nız, ekonomikliği çok yakındır, o tür çalışmalar hep yapılmıştır, ama ilk yatırım yüksektir. Ve böyle bir
tercih durumunda, tabii bu dolayısıyla finansmana bağlı, ilk yatırımı yüksek olan daima handikaplı ol-
maktadır.

Bir üçüncü konu da, çevreyle ilgili söylemek istiyorum, burada da tartışılacak, belki aramızda ar-
kadaşlar var bugün artık, nükleer santral yavaş yavaş termik santrallar arasında çevreyi en az etkile-
yenler arasında görülmeye başlamıştır, kaza ihtimalini önleyebilirseniz. Fakat, burada bence yapılma-
sı gereken, bu arkadaşları gayet objektif olarak bilinçlendirmektir. Pek tabii, nükleer teknoloji çok
karmaşıktır, tehlikesi, kaza anında söz konusudur, kaza dışında kesinlikle büyük bir çevre etkisi yok-
tur. Tersine, diğerlerine kıyasla daha iyidir. Bunu bizim, taraf ve sübjektif olma yoluna kaçmadan, yani
aşırı nükleerci olmadan, olumlu o kadar olumsuz yönlerini de belirterek eğitmemiz lazım. Sanıyorum o
durumda, çevreci arkadaşlar da bugünkü kadar karşı çıkmayacaklardır.
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Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum.

Efendim, söz isteyip de alamayanlar?..

Buyurun.

METİN ATAK- Metin Atak, Bayındır Holding.

Şimdi, "International Nükleer Teknoloji Forumu" olarak devamlı arkada tabelayı görüyorum, Nük-
leer Enerji Forumu değil, orada da zaten bir ayrıcalık var Nükleer Teknoloji denmiş.

Şimdi, nükleer santrallar kolay olsaydı, zannediyorum bu 20 küsur yıllık mazimizde hemen alıp
bir yerlere koymak, oradan enerji üretmek şimdiye kadar yapılırdı gibi geliyor bana.

Teknolojinin üzerinde fazla durmayacağım. Çünkü, 40 seneye yakındır termik santralı birileri
geliyor bize kuruyorlar, biz de işletiyoruz, ondan sonra devam edip gidiyor bu şekilde.

Şimdi, nükleer santralı, teknolojisinden öte, getirilen teknolojiyi kullanma gibi burada, gelen tek-
nolojinin güvenli veya ülkeye zarar verip vermeyeceğine karar verme gibi bir millî tarafı var nükleer
enerjinin. Buradaki son karar mekanizması, o ülkenin millî organıdır. Bu da şunu gerektiriyor : Millî or-
ganların çok iyi teşkilatlanmasını, çok iyi yetiştirilmesini gerektiriyor. Enerjiyi planlamakla iş olmuyor,
insan gücünü planlamayı gerektiriyor nükleer enerji. Enerjiden önce, o insan gücünü planlamak gereki-
yor.

Nükleer santralı bir türlü getirebilirsiniz, ama onu işletecek olan personel Türkiye'deki personel
olacak. Bunların da eğitilmesi, planlanması, o seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Nükleer enerji politi-
kası dediğimiz zaman, daha doğrusu bir ülkenin nükleer enerji programı, iş gücü, insan gücü, eğitim,
teknoloji, hepsiyle birlikte ele alınması gerekiyor. Ülkemizde, demin bahsetmiş olduğunuz flu'luk, her-
kes işin bir tarafından tutuyor ayrı ayrı, kendi tarafını çektiği zaman öbür taraf daha sıkılaşıyor, yumak
gibi. Ama, bir koordinasyon altında hepsini bir çatıda tümyönüyle düşünülecek bir teşkilata ihtiyaç var
görüyor.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Evet beyefendi, buyurun.

Kendinizi lütfen takdim ediniz.

ERHAN AT AY- Erhan Atay, Amerika'daki Türk Mimar Mühendis İlim Adamları Cemiyetinin Yö-
neticisi ve Temsilcisi.

Sayın Başkan, sizin şahsınızda arkadaşlarınıza, bütün katılımcılara teşekkür ederim, bizi ay-
dınlattılar.

Yalnız, sorulara tümleç olarak benim bir ilavem olacak, bir sorum var.

Günümüz siyasî dengeleri göz önüne alındığında, İtalya, enerji üreten ülkelere yakın konumda.
Türkiye bu konuma uzak gibi geliyor. Sizce, Türkiye geçici olsa dahi, hangi kaynaktan hazır elektrik
alabilir enerji açığını gerektiğinde geçici olarak karşılayabilir ?

OTURUM BAŞKANI- Efendim, teşekkürler.

Galiba kimse kalmadı, herkese söz vermiş olduk.

Şimdi, doğrudan doğruya ismen belki soru sorulmadı bu sorulara cevap vermek isteyen panelist
arkadaşlarımıza söz vereceğiz.

Emine hanım buyurun.

EMİNE AYBAR- Bana yöneltilen soru, "Türkiye'de bir nükleer santral yapılırsa, bu santralı kim
yapacak ? Enerji Bakanlığı mı sorumlu olacak, TEK mi?"

Tabii, bunun yapısına bağlı. Sayın Ahmet Kütükçüoğlu biraz önce de şey yaptılar son nükleer
santral tartışmaları yap-işlet-devret modeliyle yapılma kararı nedeniyle, bir yerde askıya alınmak du-
rumunda kaldı.
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Tabii, hükümetimizin yap-işlet-devlet konusunda bir kararlılığı var. Tüm santralların bu model
çerçevesinde yapımını arzuluyoruz. Ama, ben bir teknisyen olarak biraz daha fleksibıl olmamız gerek-
tiğini düşünüyorum nükleer santral konusunda. Yani, bugün eğer bir teklif gelir de, yap-işlet-devret'in
dışında olursa, bu, geçmişte olduğu gibi reddedilmeyecektir, onu arzuluyorum.

Hangi kuruluşun yapacağına gelince Enerji Bakanlığı, genellikle yap-işlet-devlet projelerinin so-
rumluluğunu üstlenmiş durumda, TEK Genel Müdürlüğü de devlet projelerinin. Ancak, geçmişte yaşa-
nılan tecrübeler, nükleer santrallarla birlikte, nükleer teknoloji olayının aynı bir teşkilat eliyle yapılması-
nın en uygun çözüm olacağını bize gösteriyor. Gönül arzu eder ki, Türkiye, nükleer santrallar
konusunda bir karar alır almaz, derhal böyle bir teşkilatlanmaya gitsin ve bunu münferiden, görevi bu
olan bir teşkilat aracılığıyla yürütsün.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Biz teşekkür ediyoruz.

Efendim, sorulan sorular üzerine başka söz almak isteyen?..

Evet, buyurun.

TEOMAN ALPTÜRK- Erhan bey benim verdiğim örnekten herhalde sordu sorusunu, yani geçici
olarak Türkiye hangi ülkelere bağlanabilir ki açığını kapatır ?

Bu Türkiye için mümkün değil. Türkiye şu anda komşu ülkeleriyle aşağı yukarı bağlanmış du-
rumda. Ancak, bir tek Avrupa sistemine bağlanması kaldı. Bu da Bulgaristan üstünden 400 kilovoltluk
bir hattımız var, bununla mümkün alışveriş, tabii aradaki ülkelerin de koşullarını göz önünde bulundur-
mak şartıyle.

Bir diğer konumuz var. Yunanistanla iki 400 kilowat'hk hat yaparak bağlantı yapıp bu sisteme
bağlanacağız. Bu tartışılıyor ve uluslararası düzeydede yan bulmuş durumda. Ama bu bağlantıları
hiçbir zaman ülkedeki enerji açığını kapatmak üzere kullanamazsınız. Türkiye bunu bir kere yaptı o
da Bulgaristan'la hangi fiyatlarla enerji aldı tartışamaz durumda olmamanız gerekir.

Özet olarak söyleyeceğim budur. Teşekkür ederim.

Efendim, biz de teşekkür ederiz.

Siz buyurun Nazım bey.

NAZIM BAYRAKTAR- Türkiye'nin nükleer enerji planının olmadığı Faruk Bey tarafından söy-
lendi. Daha önceki senelerde, daha doğrusu 10 sene öncesinde Nisan 1981'de Sayın Cumhurbaşka-
nımıza sunulan bir enerji planı var. Fakat bu planın revize edilmesi gerekiyor.Bu revize edilmesi için
de birtakım çalışmalar sürdürülmektedir.

Bir başka soru, nükleer kömür oranının ekonomikliği ile ilgiliydi. Buna belki cevap değil, fakat
destekleyici bir grafiğim var. Eğer birkaç dakika ayırabilirseniz, onun üzerinde Sn. Nejat Aybers'i des-
tekleyici bir şeyler göstermek istiyorum.

OTURUM BAŞKANI- Evet, buyurun, buyurun.

Efendim, biz toplantıya 15 dakika geç başladık, o yüzden normal tartışma zamanımız var, bir-
kaç dakikamız daha var.

NAZIM BAYRAKTAR- Şimdi, burada nükleer/fosil yakıtların oranı gösterilmektedir. Şu eksen, 1
normalize değeri göstermekte, yani nükleerin fosile olan oranını, elektrik enerji üretim maliyetini gös-
termektedir.

Aşağıda fosil yakıtların fiyatları dolar/jule olarak gösterilmekte. Çeşitli iskonto oranlarında nükle-
erin fosil yakıta oranı şuradaki eğrilerle gösterilmektedir. Mesela, en aşağıda eğride yüzde 5'lik iskon-
to oranını alırsanız, nükleer/kömürün oranını görebiliyorsunuz.

Bu kadar hassas olan bir noktada, bir ekonomik sonuç içinde eğer siz ekonomik hesaplamalar-
da yüzde 5 alırsanız, nükleerin oranının birden düşük olduğunu görmektesiniz, eğer 15 alırsanız çok
yüksek olduğunu görmektesiniz.
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Burada da birden fazla kömür fiyatı için karşılaştırma yapılmış durumda.

Dolayısıyla, sonucu son derece etkileyen kritik parametreler var. Bunların belirlenmesinde de
yine ortak bir mutabakatın sağlanması gerektiğine inanıyorum.

Aynı eğri, gaz için yapılmış durumda. Gazın fiyat eğrisi daha büyük yine farklı iskontolar için
nükleer/gaz elektrik enerjisi üretim maaliyeti şu bölümde gösterilmiştir.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

OTURUM BAŞKANI- Efendim şimdi bu paneli toparlamaya çalışacak olursak, bu panelde ol-
dukça ilginç görüşler ortaya atıldı ve görüşler netleşmiş oldu. Hepiniz duydunuz, şimdiden bir nükleer
santralın hemen yapılması gerektiği ya da bu konuda geç kalmadık, artık bunu yapsak iyi olur ve
hatta yap işlet devret formülünde de İsrar etmiyelim. Bunada pek itiraz olmadığına göre onuda sonuç
olarak söyliyebiliriz. Biraz daha esnek davranalım yapım konusunda. Artık Türkiye bir nükleer santrala
sahip olmalıdır şeklinde bir görüş var, bu konuda bunun daha ileriye atılması şeklinde bir görüş var.
Bu görüş bu gün için doğru, yalnız üç sene sonrası için Türkiye'nin ya da 5 sene sonra Türkiye acaba
bunu atmakla iyi mi ettik yoksa çok yanlış bir hareket yapmışız diyebilir.

Yani, değişken bir dünyada yaşıyoruz. Seçeneklerin el altında olması, ülkelerin gerçekten bazı
seçeneklere sahip olması önem kazanıyor. Nükleer santraller konusunda uzun bir karar süreci var ve
uzun gerçekleşme süreci var. Bugünden yarına hemen bir nükleer santral sahibi olamıyorsunuz ve bu
nükleer teknolojiye de sahip olamıyorsunuz. Bu bakımdan bu işte artık daha fazla geciktirilmeme yö-
nünde bir eğilim görüyorum ben.

Ayrıca, nükleer santrallerin -Tabii, burada tartışmadığımız bir konu belki- nükleer santralların
planlaması enerji planlamasının içinde mi yapılmalıdır nükleer teknolojiye sahip olma temel hedefi
çerçevesinde mi yapılmalıdır ? Bu da tartışılabilir. Bu da işin bir başka boyutu.

Bir de, tabii başka ülkeler nükleer santrale sahip olunca, komşumuz Ermenistan güvenilmez bir
nükleer santrale sahip olunca, bunu icabında sıkışırsa çalıştırabileceğini söyleyince, sizin sahip olma-
manız da çok fazla bir sonuç yaratmıyor ülkenizin güvenliği açısından. Bu bakımdan uluslararası bir
boyutu da var meselenin. Yani nükleer santraller meselesine ülke bazında bakmak ben yapmazsam
ben koruma altındayım demek mümkün değil bunu uluslararası düzeyde sanıyorum ele almak gereke-
cek. Bu yönde çok ciddî çabalar ve öneriler var. Dolayısıyla dünyanın nükleer geleceğini belki bütün
dünya seviyesinde daha ciddî ve kapsamlı bir şekilde ele almak lazım, işte, Çin'in geçenlerde nükleer
denemelere başlaması gündeme gelince bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Bu bakımdan, mesele sadece bir
santral bir enerji meselesi değil bunun ötesinde bir mesele olduğu için karmaşıklık yaratıyor. Burada
sanıyorum hepimiz görüş birliğine vardık.

Bu saate kadar dikkatle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, bütün panelist arkadaşla-
rım adına ve şahsım adına. Ayrıca, toplantı salonunda kulaklıkların teslim edilmesi şeklinde bir anons
yapılması benden istendi, bunu da yapıyorum. Hepinizi hepimiz saygıyla selamlıyoruz ve teşekkür
ediyoruz.

İyi akşamlar.
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OTURUM BAŞKANI : Kaya GÜVENÇ

NÜKLEER ENERJİDE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

SUNUCU- Hoş geldiniz.

Panelin açılış konuşmasını yapmak üzere, Oturum Başkanı Sayın Kaya Güvenç'i, Türkiye Ma-
kina Mühendisleri Odaları Birliği eski Genel Sekreteri, size takdim ediyorum.

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederim.

Değerli konuklar, hoş geldiniz.

Bugünkü konumuz, Nükleer Enerjide Teknoloji Transferi.

Konunun teklonoji ile ilintisi nedeniyle, öncelikle bir ufak saptamayı yapmakta yarar görüyorum.

Teknoloji, günümüz dünyasında şirketler için, ülkeler için yaşamsal bir öneme sahip. Hatta,
bizim gibi ülkeler için teknolojiyi öğrenmek, özümsemek ve bir üst düzeyde yeniden yaratabilmek bilgi
ve becerisini kazanmak yaşamsal bir olay.

Buna sahip olmayan ülkelerin, küçük ölçekte firmaların önümüzdeki dönemlerde yaşaması,
artık neredeyse olanaksız görünüyor.

Teknoloji transferi konusu, gerek nükleerde, gerekse diğer alanlarda çok uzun zamanlardan beri
tartışılan bir konu.

Sadece bir anımsama yaparsam, bundan yaklaşık 15 yıl kadar önce Türkiye Mühendis ve
Mimar Odaları Birliğinin bir nükleer enerji raporu var. O raporda iki konu dikkatimi çekti.

Birincisi diyor ki rapor: "Bu ileri teknoloji ürünü olan santralleri sadece ithal edersek, satın alır-
sak, teklonojiyi yeniden üretmek, özgün koşullara uyarlamak gibi görevleri yerine getirmemiz olanak-
sızdır."

Bunun yaratacağı gerek işletme, gerek genel olarak teknolojinin gelişmesi, ülke anlamında tek-
nolojik düzeyin ileriye götürülmesi gibi sorunların ötesinde bakım gibi, işletme gibi de ağır sorunlarla
karşı karşıya olacağını söylüyor ve raporun sonunda da, özetle mühendislik hizmetlerinin olsun, tek-
nolojinin altyapılarının ve girdilerinin olsun, azamî ölçüde yurt içinden karşılanması için bu programın,
yani nükleer enerji programının belli bir süre ertelenmesi ve bütün bu önlemler alındıktan sonra yeni-
den gündeme getirilmesi şeklinde bitiriyor.

Rapor, 15 yıl önce ama, 15 yıl önceki ağırlığı bana sorarsanız şimdi çok daha da artmış durum-
da. Çünkü, 1990'lılar bilim ve teknoloji olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağını bizlere çok açık ve net
bir şekilde gösterdi.

Panelde teknoloji transferini genel olarak irdelemeye çalışıcağız. Konuşmacı arkadaşlarımız,
her birisi kendi alanında bilgiler aktaracaklar bizlere.

Bu çerçevede, önce, "Türkiye'de veya dünyada teknoloji transferi ve özellikle nükleer enerjide
teknoloji transferi ne olabilir?" diye başlayacağız.

Daha sonra, bu deneyimi belli bir ölçüde yaşamış olan, yaşamakta devam eden bir ülkeden söz
edeceğiz, Kore'den, Güney Kore'den.

Daha sonra, iki firma bizlere bu alandaki deneylerini, aktarımlarını söyleyecekler.

Daha sonra, konuya yeniden genel anlamda bir baktıktan sonra sizlerin sorularına geçeceğiz.

Şimdi, ilk konuşmacımız Sayın Doğan Öner.
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Sayın Doğan Öner, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcılığın, biliyorsunuz sürdürü-
yor.

Sizlere genel olarak, teknoloji transferi ve Türkiye'de şu anda teknoloji transferinin ne şekilde ya-
pılması gerektiğine ilişkin görüşlerini anlatacaklar.

Sayın Doğan Öner, buyurun efendim.

DOĞANÖNER- Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu konuşma tebliğ şeklinde hazırlanmıştı. Sonra, panel haline gelince, anektodlar halinde sizle-
re görüşlerimi takdim edeceğim efendim.

Bu metnin tamamı, Proceedings'te yayınlanacak.

Evvela, Teknolojiye Sahip Olmanın Önemi:

• Dışa bağımlılığı azaltır.

• Yabancı para ihtiyacını azaltır.

• Üretimi ekonomik kılar.

• Teknolojik üstünlüğü koruma direncini aşar (Özellikle ileri teknolojiler için.)

• Ticarî avantajı koruma direncini aşar (Konvansiyonel teknolojiler için.)

• Teknolojik kalkınmayı hızlandırır.

Teknolojiye Sahip Olma Yaklaşımları:

"Teknolojiyi araştırarak kazanmak, transfer ederek edinmek, geliştirerek üretmek." Nükleer tek-
nolojiye sahip ülkeler, bu yaklaşımları ve kombinasyonları uygulayarak sahip olmuşlardır.

Birinci sınıfa, bildiğiniz gibi Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa'yı katabiliriz. Diğerleri, transfer
ederek edinmek yoluyla devam etmişlerdir.

Bu arada, Kore'nin ve Arjantin'in ilginç yaklaşımları vardır. Ya, kendileri söyleyecek veyahut
soru olursa izah edeceğiz.

Teknoloji transferinin koşulları vardır. Teknoloji transferi niyete bağlıdır, bir karar ister, ekonomik
olanak ister, bir program ister, bunu yürütecek bir organizasyon ister, gayret ister, transfer süresince
veyahut üretilirken destek ister ve süreklilik ister.

Gene, dünya ülkelerinde bunlardan hangisinin aksaması dolayısıyla neler olmuştur ? Bunları
hepimiz biliyoruz. Eğer merak eden olursa, gene sorular sırasında yanıtlanır.

Şimdi, dünya deneyimine geçiyorum.

Nükleer Güç Programı Olan Bazı Ülkelerdeki Güç Reaktörü Teknolojisinin Transfer Deneyimle-
ri:

Arjantin, 5 inci ünitede yüzde 94 yerli katkıya ulaşmayı planlamıştır. Her bir santralde, santralin
hangi kısımlarının yüzde kaç oranında erişileceği de şekilde gözükmektedir. Bu, 1989 yılında yapılan
teknoloji transferi sempozyumundan edinilmiş referanslardır.

Brezilya 8 inci ünitede yüzde 90 yerli katkı.

İspanya bu tasnifde değil, biraz değişik, komponenten, komponente yüzde 45 ila 80. Bunu ay-
rıntısına bakacağız.

Güney Kore 15 ila 16 ünitede yüzde yüz. Biliyorsunuz, Güney Kore 16 ncı reaktörünün de inşa-
atına başlamıştır ve başlangıçtaki bu planını muvaffakiyetle yürütmüştür.

Nükleer Güç Reaktörü Transferi İçin Gerekli Süreler:

İnşaat 3 yılda, konvansiyonel bileşenler 5 yılda, nükleer bileşenler teknolojisi 8 yılda özümlene-
biliyor. Uluslararası deneyimin bize verdiği öğreti budur.
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Bunun için, gene bu uluslararası deneyime göre en önemli etkenlerden bir tanesi, bir "Architec-
ture Engineering", bir mühendislik firmasının kurulmasıdır. Şekilde, böyle bir nükleer mühendislik fir-
masının kurulması için fonksiyonlarına göre eleman sayısının yıllara bağlı olarak nasıl artacağını
gösteriyoruz.

Şimdi, bu hazırlıktan sonra, nükleer güç reaktörü bileşenlerinin üretim teknolojisini kazanma, sı-
nıflandırmasına geçiyoruz.

İş bu kadar ayrıntıya kadar bilinmektedir yapmak isteyenler için.

Bunu dörde ayırabiliriz. Az bir çabayla kazanılacak bileşenler, orta derecede bir çabayla kazanı-
lacak bileşenler, ileri derecede çabayla kazanılacak bileşenler ve yapılması pahalı olan, dışarıdan
alınmasının düşünülmesi önemli olanlardır.

Şimdi, bunlara ait ayrıntılı resimlerimiz var. Bir nükleer santralde ne kadar malzeme lazım, ne
kadar mekanik bileşen lazım ? ne kadar elektrik bileşen lazım ? Ne kadar elektronik bileşen, kompo-
nent lazım ?

Bunları hızla geçelim, hemen arkasındakini...

Demek ki bunların hepsi bilinmektedir. O halde buna göre teknoloji transferi programımızı dü-
zenlememiz lazım.

Görüyorsunuz az, orta ve çok gayret isteyenler isim be isim, komponent ve komponent tanım-
lanmıştır.

Efendim, şimdi "Türkiye'nin nükleer enerji ihtiyacı var mıdır?" konusuna biraz temas etmek isti-
yorum, dün açık kaldı.

Efendim yapılan planlama çalışmasına göre -Daha tamamlanmadı, tamamlanmak .üzere- 2010
yılına kadar üretim miktarı, üretim oranı, onun yanıda da kaynak kullanımını görüyorsunuz.

Linyit ve kömürde 2010 senesinde kaynaklarımızın yüzde 94'ünü kullanıyoruz. Bir şey kalmıyor.
Hidroelektrikte yüzde 63'e ulaşıyoruz. 63'den yukarıya çıkmak, toplantı süresince ifade edildi, gayet
zordur. Hem kapasiteler ufaktır, hem yapılması zordur.

Şimdiden planın içerisinde gözüken doğalgaz, kömür ve iki nükleer santrada beraber, 2010 yılın-
da yüzde 45 dış bağımlılık düzeyine geleceğiz. Ve kişi başına üretim 3260 kilowatt brüt öngörülmekte-
dir nüfusun 83 milyon olacağını öngörülmektedir. Halbuki bugün 6 bin kilowatt saat/yılda bir hedefi göz
almayı isterdik.

Bu plan muvacehesinde ileriye bakıldığı zaman, 2010 yılından itibaren her yıl 1000 mega-
watt'lik bir nükleer santral üretimi sisteme ilave edilmesinin gerekeceğini göstermektedir. Bu, Türki-
ye'nin kapsamlı bir nükleer güç programına ihtiyaç olduğu anlamına gelmektedir.

Ve nihayet bugünkü takdimimizin önemli yerine geliyoruz. Öneriler:

Kanaatimize göre, Türkiye için bir nükleer güç programı hazırlanmalıdır. Bunun nasıl olacağını
geçen Enerji Kongresinde söylemiştik. 2010-2030 yılları arasında 30 bin, 20 ila 30 bin megawatt'lik bir
nükleer güç programı bu memleketin karşısına çıkmaktadır.

Neden ? Kaynak yetersizliği. Neden ? İthal kaynakların, nükleerden daha az avantajlı olması,
güç olması dolasıyla.

Bu programın içerisinde, mümkünse en uygun, en çok iki güç reaktörü tipi seçilmelidir. Bir güç
reaktörü, bu programın içinde bir güç reaktörü teknoloji transferi programı öngörülmelidir. Ve bundan
dolayı nükleer güç santaralı kurucuları ile bir teknoloji transferi sözleşmesi yapılmalıdır.

Örneğin yüzde 50, 60, 70 teknoloji transferini öngören, teknoloji transferi oranını öngörülen de-
ğerde gerçekleştirecek sayıda, örneğin 3- 4 nükleer güç santrali ünitesi sözleşmesi yapılmalıdır, paket
halinde.

Bu, Kore'nin en son olarak uyguladığı teknoloji transferinde karar verdiği yola benzer bir yoldur.

Bu sözlerimizi dayandırmak için çok kaba bir hesap özeti veriyorun-.
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Bir güç nükleer santralı ünitesinin maliyetinin 3 milyar dolar olduğunu kabul edelim. Bunun bile-
şenleri: İnşaat yüzde 18, cihaz ve malzeme yüzde 55, tesis ve montaj yüzde 15, mühendislik hizmetle-
ri yüzde 12.

Bir başka tasnif de, bu toplam maliyetin yüzde 25 işçilik, yüzde 25 kâr olarak düşünülebilir.

Bunu hatırda tutarak ve daha evvel söylediklerimizi de bileşenleri, kolay bileşenleri, hiç gayret
sarf etmeden yapılacak bileşenleri göz önüne alırsak, ilk santaralın inşaat, işçilik ve malzemelerinden
yurt içinde kalabilecek pay, kâr değil, 500 milyon dolardır.

Eğer 8 yıl süreli ve yüzde 50 veya daha fazla oranda teknoloji transferi hedefini alırsak, ikinci
ünitede yurt içinde kalabilecek miktar asgarî 750 milyon dolardır 875'e kadar çıkabilir. Neden ? Daha
evvel verdiğim rakamlardan kârı, işçiliği çıkartırsanız, mühendislik hizmetleri, malzemeyi nazarı itibare
alırsanız hesap neticesi bunu vermektedir. Tebliğ tekstinde bunların hepsi açıklanmıştır.

Bu kazanç ile -kâr değil- yurt içinde firmalar organize edilebilir ve bir mühendislik firması kurula-
bilir. Bu mühendislik firmasını 260 milyon dolara kurabiliriz. 600 kişiye 36000 dolar/yıl -Mütevazi bir
rakam 3000 dolar ayda- ve bu 172 milyon dolar yapar, personel masrafı. Bina ve tesis, 38 milyon dolar
yeterli olabilir. Bu 500 milyar liradır.

Bu firmanın kârlılığı mühendislik hizmetlerine 360 milyon dolar verecektik, bunun 210'nun firma-
ya harcadık, 150 milyon dolar kâr ettik. İşte bu 150 milyon dolarla hâlâ mühendislik firmasının yapaca-
ğı mühendislik hizmetlerinin yüzde 66'nın dışında kalan yüzde 33'ünü hâlâ satın almak için kullanır-
sak, hesap başa baş gelir ve bir de firma sahibi oluruz.

"Teknolojiyi kurdum" der de, adam gibi işletemezseniz, o para heba olur. O halde, burada esas
mesele, "Biz bunu yapacağız" diye yola çıkmak ve gerçekten fevkalade ciddî çalışmaktır.

Burada size iki satır sözle anlattığım şey -şimdi söyleyekler davetlilerimiz- 30 yılda yapılabilmiş
iştir. Ama biz, Türkiye'de konvansiyonel enerji teknolojisinde hiçbir elektromekanik bileşeni imal ede-
memişken, bunun teknolojisine sahip değilken, böyle bir iddiayla yola çıkmak durumundayız. Vakit ge-
çiyor, enerjisiz kalıyoruz, sağda solda bunu hiç nazarı itibara almadan, "Onu istemeyiz", "Bu burada
olmasın" gibi laflar var, bunlar beni çok üzüyor.

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan ve sayın dinleyiciler sabrınız için.

OTURUM BAŞKANI - Sayın Doğan Öner'e teşekkür ediyoruz. Sayın Doğan Öner, zannediyo-
rum uzun süreler yapmış olduğu bir ön fizibilite düzeyinde veya daha ön düzeydeki bir çalışmanın so-
nuçlarını aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Teknoloji transferinde, özellikle bunu yürütebilecek bir mühendislik firmasının önemini kendisi
vurguladı. Sanıyorum, bu konunun epey bir daha tartışılması gerekecek.

Bu genel görünümden ve Türkiye'ye ilişkin önerilerden sonra, teknoloji transferi konusunda bu
olayı yaşamış olan bir ülke, Güney Kore'den bir arkadaşımız var.

Profesör Doktor Philip Moon, bildiğiniz gibi Kore Nükleer Güvenlik Enstitüsü Başkan Yardımcı-
sı.

Kendisi, bize biraz Kore ile ilgili bilgilerini aktaracak ama, sanıyorum bazı konularda biraz daha
detaya girecek.

O konuda özellikle ilk nükleer ünitelerde lisans konusunu nasıl çözümledi ? İkinci konu, bu li-
sans konusuna genel bakış Kore'de nedir ? Ve bugünkü Kore düzenlemelerinde, yasal düzenlemeler-
de bunun ekonomik ve sosyal faktörleri ne ölçüde ve ne oranda nazarı dikkate alınıyor ?

Sözü kendisine veriyorum.

Buyurun Sayın Moon...

Prof. Dr. PHİLİP S. MOON -1 wasn't prepared for answering the technology transfer before
coming to Ankra. So, I don't know how to start the answer. Maybe I can explain how we licensed our
nuclear reactors. The first CANDU reactor (Wolsung 1) was the second unit intotal and, the first unit
was a PWR type plant designed by westinghouse which was and operated in 1978. We didn't have
any technology transfer from that unit. In 1975, first unitof reactor was contracted between the Korea
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Electric Corporation and Canadian AECL in January 1975.

The contract was country based; at the time Korea had not technological background and ex-
perience in nuclear power plant, construction and almost all components, equipment and engineering
were provided by AECL and its associates. And all tests, construction acceptance and pre-operational
tests were conducted by AECL engineers. Total construction period from signing of the to commercial
operation took 8 years and 4 months; from excavation to fuel loading took 5 years and 4 months.

The commercial operation began in April 1983. Now, the sector average availability up to now is
84,3. The construction was started for wolsung 1 and application for licence was made at the same
time in March 1976 which can be considered as combined licensing approach. Construction was com-
pleted and operation licence was issued in 1978 and the same year PWR Kori Unit-1 started its opera-
tion.

In principle, the Korea has adopted the Canadian safety requirements and technical criteria.
Regulatory requirements and technical criteria which are being applied to the safety of PWR were also
referred to.

However, the Korean regulatory body decided not to be involved or implement any action plan
to Canada plant. The Korean rehulatory body including export organizations worked very closely with
the AECB and AECL of Canada visiting their offices and plant sites for on -the- job training, consulta-
tion and discussion on various safety issues and safety review technique. For the review of the safety
report, domestic laws and regulations and Canadian regulatory requirements were applied as manda-
tory requirements. After the wolsung Unit-1 licensing, 14 years later, we are reviewing the wolsung
Unit-2. A preliminary design review of proposed wolsung Unit-2 revealed a lot of design changes re-
ferred in technical improvement and innovations in design engineering, manufacturing, construbtion
and operation. And also reflecting the changes in the regulatory requirements during the last 14 years.

The construction time gap between Unit-1 and 2, are listed as folows :

The enforcement of various regulatory requirements in both Korean and Canadian sides, im-
provement of design, fabrication and operational technologies, common facility plan design for both
Unit-1 and 2. About 84 items of design changes were made for Unit-2 compared with Unit-1. For the
technology transfer of the CANDU reactor so far, we started the CANDU reactor after the PWR of the
Westinghouse, at the moment excluding the detour manufacturing we can handle all the things includ-
ing fuel manufacturing and manufacture of the pressure tubes etc. We can handle all the CANDU re-
actors at the moment. But for the American French designed PWRs the situation is different.

We also manufacture the PWR fuel elements and assembly, but it is different from CANDU re-
actor which was easier than the PWR. And the Korea Atomic Energy Research Institute has massive
plan to train their staff. They send their staff to the U.S. and to Canada for joint design and study. So,
we have more than 200 trained engineers for the construction and design of the nuclear power plants.

I think this is teh largest number o2f engineers in the world. And for the licensing philosophy in
Korea, the licensing in Korea is basic, basically legalistic and prescriptive as in the U.S. General li-
censing procedure required by the Atomic Energy Law of Korea is similar to that of the U.S. Regulato-
ry guider, and detailed review procedures are established by joint efforts between the regulatory body
and the applicants. Combined licensing in this country is being reviewed for application in the future.
For CANDU systems both review experience with PWR's and Canadian regulatory practice and re-
view experience are applied for the licensing.

Thank you.

OTURUM BAŞKANI - Bay Moon'a teşekkür ediyoruz.

1970'lerde, yaklaşık olarak Güney Kore ile Türkiye'nin birçok kriterleri, birçok ekonomik göster-
geleri, bazı teknolojik göstergeleri birbirine çok yakın.

1993'te, onlar yeni sanayileşen ülkeler sınıfında yer alıyorlar. Bizler, ayıp olmasın diye hâlâ ge-
lişmekte olan ülke kavramı içinde kalıyoruz.

Doğrusu, sadece nükleer alandaki teknoloji transferinde gerek devletin almış olduğu önlemleri,
gerekse tasarım konusunda gösterdikleri titizlik nedeniyle buna şaşmamak gerekiyor.
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Umuyoruz ki, biz de önümüzdeki yıllarda bizden ileride olan ülkeleri benzer çabalarla veya
kendi özgün gayretlerimizle ve buluşlarımızla onları yakalamaya çalışacağız.

Kendilerine teşekkür ediyoruz, bize belki bir hedef göstermiş oluyorlar.

Şimdi, sırada Kanada'dan bir dostumuz var. Kendisi, AECL CANDU Firmasında Pazarlama ve
Satış Bölümü Başkan Yardımcısı görevinde Bay Kakaria.

Şimdi sözü kendisine veriyorum. Kendisi bize, kendi deneylerini biraz özetlemeye çalışacak.

Buyurun Mister Kakaria.

B. K. KAKARİA - Thank yo Mr. Chairman. I'm going to use a few overheads to describe in 10-
15 minutes of the Canadian experience.

Actually, one the first thing as you have heard from the three speakers before the coffee break;
there is a broad based experience in technology transfer as far as Canada is concerned. So, what I
will focus on is to share what is the experience from the suppliers' side. How do the supplier of
CANDU nuclear |X>wer plants on the technology go about looking what is needed by the other side ?
In this case, the suppliers' viewpoint cannot be independent of the viewpoint of the recipient country.

One of the things that we have had the benefit of doing over the last 20 years is to be able to
transfer technology on a broad based approach to many countries. Some of the things that we need to
look at as to what permits and what are the kay components that make up the nature of the CANDU
technology. It's fairly unique that CANDU is Canadian developed technology unlike, perhaps, the lihgt
water technology which is developed a very broad base across many countries in the world.

CANDU is essentially in terms of ongoing developments still Canadian based. Although there is
changing very rapidly as we move into woint programs and cooperative research with many of the
CANDU owners, paticularly as Korea's program advances. But one of the key things that is important
to remember is that the CANDU program developed as in a very small industrial base in Canada. Ca-
nada is the largest country in the world now, since the break-up of the Soviet Union. But physically,
and with its industrial base 40 years ago, it did not have the capability to either use or invest in very
heavy industry; so: it looked fora technology that would suit Canada's needs.

Its initial focus was not international but it was to serve the needs of Canada. This led to some
of the characteristics that I'd described earlier in terms of the choices made that Canada would go to a
pressure tube type reactor that you could use natural uranium which is in abudance in Canada.

Another key element was that because it was based on a small industrial base, there are over
200 companies that actually do the manufacturing of CANDU components, right across Canada. I may
state obviously that AECL itself is not a manufacturer. We are the developer, and the designer and the
seller of the CANDU plant. But we do not manufacture any components or equuipment. So, the whole
technology was the AECL on behalf of the Canadian goverment provided the lead so that the Canadi-
an industry could develop the technology base for the manufacturing. Private sector companies also
participated to develop engineering services and also what we call "the architect-engineering experti-
se" over a number of years, the most important element, I suppose, is really when you talk about tech-
nology transfer. It has to have the approval and the backing of the goverment of the supplying nation.
We've been very fortunate with AECL and Canada technologies that the Canadian goverment has had
from a very early state a policy of sharing the technology for peaceful applications around the world
when we look at the different components of the CANDU infra-structure; these are just a few of them.

Mostly, things are part of in terms of what you can do in erection, in construction, in equipment
manufacture; all the things that you can touch. But there is also what is intangible in terms of underl-
ying knowledge and know-how. You heard from Dr. Moon; licensing, engineering, design and develop-
ment, component and system manufacture, project and construction magement, construction and
erection.

I want to emphasize that as a Canadian goverment agency responsible for developing also the
long term solution for a high level waste management, we also look at the waste management, and
complete fuel cycle management and most importantly, of course, research and developlent. Because
when you look to longer term as this İs beginning to happen in Korea, we also transfer technology co-
operative research and development programs to support a current CANDU reactors that will also

194



have the advance into the future.

All I wanted to point out is that when it comes to looking at what is that makes up a CANDU nuc-
lear power plant technology, there are many different interests. On the top half, here, shows all the
components. This will be in my paper. There is the utilities interested. In the utilities interested in bu-
ling a nuclear power plant that is efficient, produces costs that are comparative and economic and pro-
duces cheap electricity.

However, there is a different need that the industry has, the industry's looking for technology
transfer so that it can provide the components. It can provide engineering, the construction and erecti-
on and hopefully on the repeat of time localized to high levels. But, however, this is competing priority
with the cost of what has to be supplied as a nuclear power plant. And early, there is underlined all
this, the basic requirements of the scientific institutions and others to develop, the research and deve-
lopment base to support an ongoing program. So, it is extremely important that when we talk about
technology transfer, our experience shows that we need to understand the requirement before we can
respond. And these requirements are not easily identified whit the supplier nations, nor is it identified
in the comprehensive and agreed manner because there are different and competing interest. One of
the things that was mentioned was the countries that is looking to adopt nuclear technology. What is
his policy for the future ?

Is it looking to eventually go to a multi-package approach as Dr. Moon mentioned where ihe uti-
lity, Korea Electric Power Corporation, is essentially the owner of the project manager of the complete
plan. It is actually selecting and buying packages, not only from AECL for the nuclear island but from
other suppliers. So, it is really important to know what is going to be the model by which the nuclear
power as well as it is technologies going to be localized beciuse the supplier and the recipient must
cater to the very specific requirements for each country.

There is no one general formula for technology transfer. This is just shows all the elements that
can be associated whit one nuclear plant as far as technology is concerned including as apoint at the
bottom, the on going backhand of the fuel cycle as well. When we look at the success of the program
depends on the recipient country clearly identifying its objectives for the technology received.

It could be at a national level and it can also be at the utility level and the industrial sector level
and before such a program proceeds, it is also important that the supplier nation or the company and
the recipient must mutually agree. And that is what is appropriate, because one of the responsibilities
that lies on the technology supplier is to help make an assessment of the recipient country's complete
infra-structure to be able to receive.

So, you can best match what you're offering to what you received. Because the worst thing you
can do for any technology and especially nuclear is to offer something that is costly but is not properly
assimilated in the recipient country leading to great disappointment which eventually ieads to failure of
the supplier country's business consideration anyway. So, it is very, very important ihr.i there is not so-
mething you package and you give over, but you have the duty to also heip mutually assess the cur-
rent capability of the recipient country.

As far as Korea is concerned, I don't think I will mention anymore; you've heard quite a bit about
what has already been accomplished. Right at this very moment Dr. Moon didn't mention, there are
100 Korean engineers that are working in our offices in Canada both in Toronto and in Montreal. This
is a level of technology transfer where you are beginning to do the projects joinly.

Another area which is very important is in the area of manufacturing. Essentially, Korea has
now moved to manufacturing of CANDU components, we call the high-technology, including fuel as-
sembly, the steam generation and other in core components. One of the key elements is that if you
look at what has been accomplished is over a planned program. As Dr. Moon said, ali the technology
did not happen all at once. But over a four unit program, it is now beginning to pay dividends which re-
quires really a patient strategy both for the supplier and the recipient nation.

Argentina has localized now, based on just one CANDU plant and once again the priorities of
Argantina wore determined by Argentina. Fuel has been manufactured locally and course, as far as
safety operation of the plant is concerned its totally managed in Argentina, as far as Romania is con-
cerned, again you heard a detailed presentation earlier, but for instance, right now, as we prepare for
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the first unit to start up, there are 90 people from RENELL, who are actually in Canada and in New
Brunswick, are being trained on the Lepreau 1 nuclear power plant.

There is another type of technology transfer for instance, in Egypt and Egypt is looking to go
nuclear and commit its new nuclear plant. It is doing joint studies whit AECL and his partners to look at
its capabilitiy to localize the technology. We have studies going on to look at the localization of heavy
water technology, also looking at the initial states of the fuel manufacturing and right now looking at
what their industry's capability to manufacture compenets of a CANDU system. This will help them de-
fine when the time comes what is the technology transfer requirements that country will have.

India started with a CANDU program back in the late 60s and as I was mentioning earlier, the
cooperation after the first two units between Canada and India was stopped for reasons of disagree-
ments on Non-proliferation Treaty; however, it is interesting that since that time India has continued on
very fairly comprehensive program based on CANDU technology which shows once again what is a
country's requrements and determination to localize; it may not have been the most economical but
certainly if there is the infrastructure necessary and the technology base and scientific base its very
possible to do so.

I would like to close my talk about what are the lessons learned. As we have gone through the
last 20 years, what are the lessons learned ?

One of the key emenets of technology transfer we're absolutely committed to in fact, it's to the
point that where it would be very difficult for AECL to enter into a technology transfer program that
would not embody some element of involving an exchange of people between the organizations in the
two countries. The focus of people really cannot be overestimated. Supplying documentation in hund-
reds of kilograms is just not technology transfer.

That is an essential element but you have to work on a long term basis, on an exchange basis,
on a training basis. And people are the key element of that technology transfer. The other thing of co-
urse is a very flxible approach. Initially, you may start up whit a technology transfer program taht in a
year's time you may find doesn't quite meet what the country's needs were.

So, you will to be prepared to re-adjust and repackage and be flexible because the needs of the
country may change and are maybe difficult to identify initially and once again, here you have to make
sure that, sometimes competing requirements of the utility of the industry, of the scienfitic community,
of the licensor, of the goverment may vary. How do you bring them together into harmony ? Because
the goverment needs nuclear power for industrial development and economic growth. That costs
money over and about buying a new nuclear power plant.

And of course, the key element of the lessons learnt is that countries with which we have ente-
red into technology transfer requires a long time commitment. I don't think there is really any country
that we have shared CANDU technology with and that we have not continued to work with over the
last 20 years. The exception the present time is India but we believe as the jeopolitical changes we will
re-commence cooperation then.

Thank you.

OTURUM BAŞKANI - Şimdi Sayın Ruess'dan bu konudaki görüşlerini ve deneylerini alalım.

Sayın Bay Fritz Ruess doktor, mühendis. Kendisi, Nuclear Power International'da pazarlama ve
projelerden sorumlu Başkan Yardımcısı. Şimdi, kendisini dinliyoruz.

Buyurun.

DR. FRİTZ RUES- Thank you very much Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, much has
been said about possible scope of technology transfers and possible cooperation models. What rema-
ins to be done for me is perhps to give you just a few examples of things we have actually done, if I
say "we", I am talking about SIEMENS for the time being.

So, this shows a world map and it shows that we are practically working in principal cooperation
agreements and license agreements all over the world in different fields of power plant sector ranging
from power plant engineering, steam turbines, gas turbines- generators, instrumentation and control,
boilers, up to nuclear engineering and fuel assemblies. So I think SIEMENS is a company which can,

196



with some justification, tell something about the possibilities, advantages of technology transfer.

Let me start with the most comprehensive technology transfer which has ever been agreed
upon by us and I think it is even the most comprehensive agreement which has ever been agreed
upon in the world in terms of nuclear technology and this example is Brazil. Brazil from the very begin-
ning had an assumption that in a first series of plants they are going to build 8 x 1300 mega-watt
power plants and the whole set-up of the cooperation was styled in such a way that within these 8 first
units, Brasil absorbed the total know-how from SIEMENS to continue this nuclear program into the fu-
ture.

So, what has been agreed here went from an engineering company which you see here it is
NUCLEN where SIEMENS has taken a share in, which was in charge of taking over the technology
over the technology over a next company; even there we had a share on, it was a company called
NUCLEP, was supposed to manufacture the heavy components such as pressure vessels, steam gne-
rators, pressurisers and so on.

No to talk about the next 7 which were the basis for these wide ranging technology transfer. So,
NUCLEN has been established; we have made a lot of technology transfer to NUCLEN and NUCLEN
can practically today handle the SIEMENS PWR technology. We still have a technical director very
few specialists there, but NUCLEN can do the engineering work. The problem is the problem with the
other companies, The program didn't progress in the way it was foreseen; so, you have a company
with 800 people like NUCLEN or you have a company like NUCLEN which would be perfectly capable
to manufacture pressure vessels and steam generators.^

And there were a nubler of other companies established between us and other German compa-
nies which I am not going to go through in detail. What I would like to show you here first is what is
possible and second maybe makeing a few critical remarks as to what is feasible and pays at the end.

Now, what happened in Brasil, you know that the economical condition of the country deteriora-
ted after we had concluded these contracts and in particular, in the nuclear field, we had a long delay
and we are still having delays in the implementation of our first unit.

So, you have a company with 800 people like NUCLEN or you have a company like NUCLEP
would be perfectly capable to manufacture pressure vessels and steam generators. The only problem
is they have no order. So, the example of Brasil shows what is possible and what suppliers and not nly
nuclear supliers are capable and willing to do if the recipient countries expresses, shows needs and if
the recipient country agress on a reasonable nuclear program which has been the case in Brazil. And I
wouldn't call these Brazilian nuclear know-how agreement failure; it simply didn't work out the way as
it was foreseen.

Similarly, we have as it has been mentioned today already, we have a similar set-up in Argenti-
na, even in Argentina, the center of the technology transfer company is an engineering company is an
engineering company which we have a share in as SIEMENS and which is still working, of course,
even ENASE is the company is called was supposed to take over the heavy water technology
from....built a series of 4 plants and we are still in the process of trying to finish process of trying to fi-
nish the first one of them.

Now, I come to a different example in technology transfer and this is Korea; you might be surpri-
sed about Korea, you know that we have never supplied a plant to Korea but we had a comprehensive
cooperation in nuclear fuel manufacture with our Korean colleagues and you see here, the set-up of
this contractual arragements where these were contracts with Korean Nuclear Fuel Company Limited
(KNFC) and these were esentially two contracts;; one was the so called Technical Inducement Cont-
ract, a license agreement for manufacure of fuel assemblies and core components; it covered training
and supervisory services.

The other one was an Equipment Supply Contract which covered the design of the fuel manu-
facturing plant which we have built in Korea, the delivery of the manufacturing equipment which was
installed in that plant and the procurements specification for localized equipment. Similarly, there were
contracts, cooperation contracts with Korean Atomic Energy Research Institute and Korean Power En-
gineering Company for this implementation of the fuel factory.

To give you an idea about the training content which was performed under these contracts, you

197



see that here on this transparency, we had a total of 56 trainees from KNFC partly trained in Germany
and partly trained in Korea -and the total training for these people, and this is the basic technology
transfer which has been done in that field-, covered about 200 men/months of training. So, this prog-
ram was started at a time when there was already large light water program installed in Korea and
there was a need and there was load for a fuel factory. So, this implementation of the fuel factory went
smoothly and I think today, the fuel factory is producing the bulk of the Korean light water reactor fuel
for both American and the French power plants which operate there.

Totally different example out of the nuclear side is a comprehensive agreement with India in the
field of conventional and nuclear steam turbiner. We had agreed, its long time to transfer our manufac-
turing design technology for steam turbines to Heavy Electricals Limited and you see here, status in
1991 as are we have today. A total of 83 SIEMENS designed steam turbines are on order or in opera-
tion in India both on the conventional field and in the nuclear field.

The total capacity of which is 22.000 mega-watt, about a little bit more than half of them are al-
ready in operation and the others are in different stages of completion. Now, what happened in India is
a typical example for a successful technology transfer in a specific manufacturing and design field.

You see here, for a 210 mega-watt turbines and for the 500 mega-watt TG sets, the degree of
localization or vice versa the percent of import portion in percent of the sales price in blue for the 210
mega-watt turbines, you see that we started with a pure import of turbines at the very beginning and
we fastly decreased this import portion in the later 210 mega-watt turbines which were installed in the
country to a value today, this represents a status of 88. So, it is a relatively old fifure. The value today,
which is practically negligible about heavy industries which is today producing these 210 mega-watt
SIEMENS design turbines totally on its own.

Similarly, we have started the 500 mega-watt sets of course. At that time the capabilities were
already built up in about heavy industries just applied the first 500 mega-watt machine and then, we
went straight down to about 10%, of import of this turbine. So, what I try to show you briefly in this co-
uple of minutes was; there is a very large scope of possible technology transfer and the industry, in
particular, SIEMENS is ready to enter into any field of technology transfer, and you have seen the
example of Brasil; you have seen other successful examples.

It has been said already to some extent today; we have to make sure that we do not only, as
has been said today, investigate the capability of the receiving country for taking over the technology,
but also we have to think about what is reasonable, what should be reasonably localized.

To put it in relatively simple terms, there might be a possibility in a receiving country to produce
pressure vessels for a pressurised water reactor. There is a very big question whether that makes
sense even for larger nuclear power plants, it is questionable whether that makes sense. I think what
should be done is first we have to investigate to what extent the supply market is a world-wide compe-
titive market. If you have a competitive market ahead of you, you have to think twice what you localize.
And you should localize only that what and establish that capacity in the countries which later you can
load with your own program.

Otherwise you end up with a very large investment in specific field which is then very difficult to
get a payback and I can tell you that the investments are very very large in these capacities.

So, as long as a given country continues to import preheaters on conventional power plants,
stay away from producing steam generators. Apart from that, we are ready to transfer whatever is rea-
sonambly need in the country and can pay its investment later on.

Thank you very much.

OTURUM BAŞKANI - Gerek genel olarak bakışta, gerekse ülkeler bazında her iki grubun da
vermiş olduğu bilgiler çerçevesine baktığımızda, gerçekten bu alanda bir teknoloji transferi konusunun
çok sayıda yöntemi yolu var.

Her ülke kendi özgün koşullarına göre bazı sistemleri gerçekleştiriyor. Tabii, özgün koşullarına
göre derken, aynı zamanda o ülkenin hedeflerine de uygun olarak bir sistem getiriyor. Olabilir, bazı ül-
kelerde gerçekten pahalı da olsa, uzun yolu, ama teknoloji transferinde güvenilir olan yolu seçebilirsi-
niz.
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Bazı ülkeler de, daha ucuz olan va daha kısa zamanda götürecek, ama teknoloji transferinde
size çok bir şey getirmeyecek olan bu bir politika meselesi, bu bir siyasî karar meselesi olarak geliyor.

Türkiye veya başka bir ülke, hiçbir şekilde şu veya bu şekilde bir imalatçının eline mahknm de-
ğildir. Ancak, kendi siyasî, ekonomik iradesini açık ve net bir biçimde ortaya koymak, programını orta-
ya koymak zorunluluğu var. Aksi takdirde, tabii ki sonuç çok farklı olacak.

Sırada Sayın Profesör Nejat Aybers var. Hepiniz tanıyorsunuz, onun için tekrar tanıtmıyorum.

O da, zannediyorum, teknoloji transferi ile ilgili bu konuda şimdiye kadarki deneyimlerini bize
özetleyerek sunacaklar.

Buyurun Sayın Profesör Doktorum.

Prof. Dr. NEJAT AYBERS- Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi efendim, gelişmiş ülkelerde, ileri ülkelerle aradaki farkın kapatılması, ancak ileri teknolojiyi
en iyi olduğu yerden transfer ile mümkündür. Her şeyi baştan keşfetmek, geri kalmış ülkeler için
zaman dolayısıyla imkânsızdır.

Nükleer teknoloji alanında ise, gelişmekte olan bir ülkenin bugünkü durumda sadece kendi gay-
reteriyle bir yere varması da mükmün değildir.

Bir nükleer santral projesinin başından sonuna kadar alıcı ülke tarafından yapılması gereken
bazı hizmetler vardır. Verici ülkenin yardımı olmadan bunları başarmak da mümkün değildir.

Bu nedenlerle, projenin ta başından itibaren bir teknoloji transferi esprisi içinde işe girmek ge-
rekmektedir.

Reaktör parçalarının imalatını ve yakıt çevirimi tesislerini de içine alan tam bir teknoloji transferi
ise, zor bir iştir. Kitlenin, ülkenin bütün kuruluşlarının hep birden seperber olması ile mümkündür.

Teknoloji transferinde, kısıtlayıcı hükümleri olmayan iyi bir ikili anlaşma da çok önemlidir.

Şimdi, burada alıcı tarafından yapılması gereken hizmetleri görüyoruz. Ta, planlama safhasın-
dan itibaren yapılacak işler vardır. Fizibilite etüdleri, yer seçimi en başta gelir. İhale işlemlerinde teklif-
lerin değerlendirilmesi, mukavele öncesi müzakereler bütün bunlar bilgi ve gayret ister.

Bu safhaya kadar Türkiye'nin bir sıkıntısı yok. Burada tecrübe sahibi olmuş bulunuyoruz.

Mukavele ile beraber gelen bazı zamanlama etüdleri gibi önemler ve organizasyonun tamam-
lanması meseleleri vardır.

Burada teknoloji transferinde, en önemli unsurlardan biri lisanslamadır.

Doktor Moon, bunun üzerinde ısrarla durdu. Gerçekten, bu, ülkenin kendi başarması gereken
bir olaydır, çok önemlidir. Doğru yapılmadığı takdirde başarısızlık muhakkak karşımızdadır. Bunun
ülke gayretleriyle yapılması için de, verici ülkenin yardımlarıyla veyahut başka ülkelerin yardımlarıyla
bir teknoloji transferi esprisi içinde işe girmek de mümkündür.

Aynen, kalite temini ve kalite kontrolü sistemleri de aynı şekilde önemlidir.

Bu işte, bazı çok üstün -çok üstün demeyeyim ama- üstün mühendislik bilgileri isteyen işler de
vardır.

Mesela, projenin incelenmesi... Kalite temininde projenin iyi olması da istenir. Bu da, üzerinde
durulması gereken bir husustur, zor bir iştir.

Bir yabancı ülkede geliştirilmiş bir projenin iyi bir proje olduğuna karar vereceksiniz veyahut iste-
yeceksiniz iyi proje olmasını.

Kaza analiz raporlarının incelenmesi... Bunlar da bilgi isteyen işlerdir.

Bütün bunlar, gene daha evvelden staj ve eğitim yolu ile personel kapasitesini geliştirmekle
mümkündür.

Proje ilerledikten sonra, sonuna doğru kabul testleri, işletme denemeleri bunlar hepsi önemli hu-
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suslardır, bunların da çok detaylı yapılması gerekir. Gene verici ülkenin yardımlarıyla bunları tam bir
şekilde yapmak mümkün olmaktadır.

Nihayet, işletme safhası, işletme ve bakım ekibinin yetiştirilmesi, bunların organizasyonları
mevzuubahistir.

Daha ileri bir safhada da, verici ülkeyle beraber bir yakıt çevirimi endüstrisine girmek mevzuuba-
his olabilir. Bu da tabii, ileri adımlı bir teknoloji transferidir.

En nihayet, artık idaresine kadar gidilebilir.

Bir nükleer reaktör komplike bir tesistir. Burada, 1300 megawatt PWR tipi bir reaktörde, bakın
mekanik aksam olarak 350 eşanjör, 200 tank, 550 pompa ve kompresör, 30 transformatör, 70 yüksek
voltaj motoru, 550 alçak voltaj motoru gibi bir sürü komponentler var.

Mekanik elektrik ve elektronik kontrol sistemi işin yüzde 57'sini temsil eder.

İnşaat, işin yüzde 18'ini...

Nihayet, santral mühendisliği, saha yönetimi tesisleri yüzde 15, türbin ve jeneratör kısmı da
yüzde 18 gibi bir kısmını alır.

Şimdi, teknoloji transferinin şekilleri, alıcı ülkenin kapasitesine bağlı bir husustur.

Eğer, alıcı ülke iyi bir kapasiteye sahip ise, doğrudan doğruya sınırlı bilgi yardımı, teknik şartna-
melerin ve dizayn dokümanların verilmesiyle iş halledilebilir.

Ama, bu kadar yüksek değilse alıcı ülkenin kapasitesi, teknik yardım biraz daha ileri safhada
daha ayrıntılı dokümanlar ve bilgiler vermek suretiyle olur. Buna da "Teknik destek" diyoruz.

Üçüncü adım bir teknoloji transferi adımıdır. Burada uzman yardımı ve gerek yurt içinde, gerek
yurt dışında eğitim mevzuubahistir.

Daha ileri safhada bir işbirliği, nihayet ortaklıklar kurmak ve sorumlulukları paylaşmak yoluyla
daha ileri bir işbirliğine gidilebilir.

Şimdi, "Tam bir teknoloji transferinde ülkenin tüm kuruluşlarının seferber olması gerekir" demiş-
tim. Burada, bu şemada onu gösteriyoruz.

• Üniversitelere düşen işler vardır araştırma ve özel étudier gibi.

• Lisans otoritesine düşen büyük işler vardır, bunu bahsettik.

• Kalite temini gene önemli bir şeydir, teknik kuruluşların burada hizmetleri gerekir.

• Nihayet, endüstri katılımcı olmalıdır. İnşaat ve imalata katılınmalıdır.

• Ve insan gücü yetiştirilmesi de önemli bir adımdır.

• Bütün bunlar, alıcı ülkenin yardımıyla yapılması gereken işlerdir.

• Tabii, işletme personelinin yetiştirilmesi bu önemli olmakla beraber zor bir iş değildir.

Burada, Almanya'da uygulanan bir planı gösteriyorum. 4 yıl süren bir eğitim programı teklif
etmiş bundan evvel işbirliği yaptığı ülkelere.

Bunlar, dışarıda ve içeride temel eğitim ve iş üzerinde eğitim, birinci ve ikinci yıl.

Nihayet, içeride teknik staj ve bu evvelce yapılmış eğitimlerin bilgi tazelenmesi şeklinde 4 yıl
süren devamlı bir, simulatörler de kullanmak suretiyle, işletme ekibi çok iyi bir şekilde yetiştirilebilir.

Lisanslamanın öneminden bahsetmiştik. Türkiye'de lisanslama iki kademede oluyor, Kore'de ol-
duğu gibi.

Bir inşaat lisansı meselesi mevzuubahis. Burada tabii, lisanslama mevzuatının hazır olması, li-
sanslama organizasyonunun hazır olması, bir kalite temini programı bulunması ve nihayet kaza analiz
raporlarının incelenmesi mevzuubahistir.
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Lisans ötesi, bunu danışma kurulları yardımıyla yaptıktan sonra, evvela sınırlı bir çalışma izni
verir. Projenin kesinleşmesi sonunda da inşaat lisansını verir.

İşletme lisansı kademesinde ise, son kaza analiz raporunun incelenmesinden başka, bazı pro-
balistik analizler yapılması mevzuubahistir ve kabul testlerinin sonuçlarının incelenmesi mevzuubahis-
tir. Nihayet, işletme ekibinini kapasitesi, yetiştirilmesi, işletme programlarınında, incelemek suretiyle
en son işletme lisansının verilmesi mümkün olur.

Kalite temininin önemine değinmiştim. Kalite temini dizaynda, tedarikte, imalatta, kabulde ve iş-
letmede, her yerde mevzuubahistir. Bu, kanunlar ve talimatlar, standartlar uygulanarak yapılır.

Dizayn da, dizayn kriterleri ve bunun tetkik talimatları dolayısıyla, iyi bir dizayn olması temin edi-
lir.

Tedarikte şartnameler ve denetim yolu ile iyi malzeme tedarik edilmesi temin edilir.

İmalatta, tabii kalite kontrolü mevzuubasihtir.

Kabul testlerinin çok iyi yapılması gene önemlidir.

Nihayet işletmede de kalite aranır. Bunlar böyle devamlı olarak santralın hayatı boyunca süren
işlemlerdir.

Şimdi burada muhtelif konuşmacılar, teknoloji transferinin verici ülke yönünden önemini söyledi-
ler. Doğan bey de alıcı ülke tarafından bazı şeyler söyledi. Ben hepsini aşağı yukarı bir arada toparla-
maya çalıştım.

Şimdi burada sonuç olarak şunu görüyoruz:

Şunu söyleyeyim ki, teknoloji transferinde önemli olan iki husus vardır. Teknoloji transferinde
teknoloji seçimi de önemlidir. Bazı teknolojilerin transferi daha kolaydır.

Verici ülkelerden de bazılarıda teknoloji transferine yatkındır ve organizedir bu olay da. Burada
Almanya teknoloji transferine açık bir ülke olarak görünüyor. Bunun bir çok örneklerini Doktor Ruess
bildirdi.

Arjantin, Brezilya, İspanya gibi pek çok ülkeler gösterilebilir Almanya'yla işbirliği yapmış ülkeler
arasında.

Almanya'da transfer eğitim mekanizması için bir organizasyon mevcuttur. KWU'nun eğitim mer-
kezi laboratuvarları, atelyeleri, simulatörleriyle teçhiz edilmiş iyi bir eğitim merkezidir. Demek ki, işbirli-
ği yaptığınız ülkede bir organizasyon hazır var size yardımcı olmak üzere. Erlangen'deki araştırma
merkezleride gene bu husuta yardımcı olurlar.

Buradan bir hüküm çıkarıyoruz: Almanya ile bir teknoloji transferi anlaşması yapmak mümkün-
dür, bu işe yatkın bir ülkedir.

Hafif sulu tipi reaktörlerin ana parçalarının yapımı zordur. Reaktör basınç kapı, buhar jeneratö-
rü, basınçlandırıcı, kap strüktürü ve ana pompa gibi parçaların yapımına girişebilmek için kuvvetli bir
teknik altyapıya sahip olmak ve çok sayıda PWR kurmayı öngören uzun vadeli bir programa sahip
olmak lazımdır.

Brezilya misalini Doktor Ruess tefarruatıyla anlattı. Ben üzerinde durmayayım, çok iyi bir misal-
dir. Buradan bir sonuç daha çıkarıyoruz:

İyi bir teknoloji transferi anlaşması ile zor olan hafif su reaktörleri parçalarının imalatına dahi gi-
rişmek mümkün gözükmektedir.

Burada, yine konuşmacılardan Kanada için konuşan arkadaşımızın bildirdiği sonuçlardan şunla-
rı çıkarabiliyoruz:

CANDU reaktörü sistemi teknoloji transferine uygun bir sistemdir. Neden ? Reaktör parçalarının
yapımı kolaydır. Doğal uranyum yakıt elmanlarının imalatı daha kolaydır.

Demek ki, kısa sürede dışa bağımsız olma imkânı vardır, bu teknolojiyle beraber. CANDU sis-
temi ile yakıt çevrimlerine geçme, ileri yakıt çevrimlerine geçme imkânları vardır. Evvelden beri
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"CANDU sistemi ile Toryum çevrimine geçilebilir" derdik. İşte bu bir nevi hayal gibi mütalaa edilirdi.
Fakat şimdi Hindistan'da Katrapar-1 reaktörü Eylül 1992'de servise girmiş. Toryum uranyum çevrimi ile
çalışan bir realite karşımızdadır. Mümkün olduğunu görmüş bulunuyoruz bu işin.

Demek ki, yerli kaynakları değerlendirmek mümkündür bu teknoloji yolu ile.

Kanada teknoloji transferine yakın bir ülkedir. Gene burada birçok örnekler verildi. AECL'nin,
temin ettiği imkânlar şöyle gözüküyor:

Nükleer alanda araştırma.gelişme faaliyetlerine yardımcı olabiliyorlar. Araştırma merkezlerinde
faaliyetler gelişiyor, bu teknoloji transferi yolu ile.

Dizayna dönük mühendislik kapasitesi oluşturmak mümkün gözüküyor. Bazı parçaların yerli ya-
pılmasına yardımcı olmak mümkün gözüküyor. Romanya bunun çok güzel bir misalidir. Çok parçanın
imalatına daha ilk reaktörü ile beraber başlamıştır.

Proje yönetiminde ve inşaatta ortaklık kurmak mümkün görülmektedir Romanya için örnek ola-
rak gösterilen bir olaydır. Nihayet lisanlama, kalite temini ve kabul testlerine yardımcı olmak AECL'in
müştereken çalıştığı alıcı ülkelere getirdiği kolaylıklardır.

Burada makul bir süre içinde bu teknolojiye sahip olma imkânı ortadadır. Bunun pek çok örnek-
leri de vardır.

Burada örneklerden bazı misaller koymuştum. Buna artık gerek olmuyor. Çeşitli konuşmacılar
bu hususları bildirdiler. Ben burada bir son örnek olarak teknoloji transferinde başarılı bir ülke olan Ar-
jantin'i misal olarak göstermek istiyorum.

Arjantin ilk reaktöründe Attuşa-1 300 megawatt Siemens basınçlı ağır su reaktöründe, işte yerli
katkısı, görüyoruz hangi alanlarda: İnşaat alanında, montajda ve elektromekanik kısımlardan da çok
az bir kısım olmak üzere yüzde 35 oranında katkıda bulunmuş. İkinci reaktörü başka tip olmakla bera-
ber gene ağırsu sistemi olan bir 600 megawatt CANDU reaktörü.

Burada bakın, elektromekanik teçhizattan da yüzde 40 kadar katkısı var. Montajdaki katkısı 60,
inşaat katkısı yüzde 100 e gelmiş. Mühendislik alanlarında yüzde 30 kadar katkı. Toplam katkı yüzde
45, Attuşa-2'nin yüzde 60'ın üzerinde bir katkısı olduğu biliniyor. Kademe kademe teknoloji transferin-
de yerli katkıyı arttırmanın güzel bir örneği de budur.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI - Sayın Hocamıza teşekkür ediyorum. Kendisi çok güzel bir toparlama
yaptı zaten kendisinden de rica etmiştik, son olarak konuşursanız belki bir kez daha özetlemeye gerek
kalmaz diye bu nedenle de teşekkür ediyoruz. Kendisinin teknoloji transferi konusundaki gösterdiği
hassasiyeti hepimiz zaten yakından biliyor ve tanıyoruz. Bu çabaların da süreceğini biliyoruz.

Bizler konuştuk sanıyorum. Şimdi sizlerin katkısında sıra.

Buyurun efendim.

Prof. Dr. AHMED YÜKSEL ÖZEMRE - Ben bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Proföser
Ahmet Yüksel Özemre, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Eski Başkanı.

Bu arada bir taraftan muhterem dostlarım Profesör Nejat Aybers, öbür taraftan Doğan Öner
beyin konuşmaları beni 1985-1986 senelerindeki yaptığımız bazı çalışmalara götürdü. O zamanlar, bi-
lindiği gibi Türkiye CANDU tipi bir nükleer reaktör ithal etmek, tesis etmek üzere AECL'le sıkı bir pa-
zarlık içindeydi. O zaman hükümete sunulmak üzere bir rapor müsvettesi hazırlamıştık.

Fakat bu pazarlıklar kesilince onu hiçbir zaman hükümete sunma fırsatı olmadı. Eğer müsaade
buyurursanız, onun müsvette kısmını burada ilk defa açıklamak istiyorum.

Biz CANDU tipi bir teknoloji Türkiye'ye girdiği takdirde, bunun ilk ünitesinin en pesimist değer-
lendirmeyle yüzde 20 ile yüzde 25'inin Türkiye tarafından gerçekleştirilebileceğini ve 20 ile 25 sene
içinde de beşinci ünitenin en pesimist değerlendirmeyle yüzde 90'nın Türkiye tarafından gerçekleştiri-
lebileceğini etüt etmiş ve tespit etmiştik. Bunu burada arz etmek istedim.

Çok teşekkür ederim efendim.
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OTURUM BAŞKANI - Biz teşekkür ediyoruz efendim.

SORU- Bu kıymetli panel için çok teşekkür ediyoruz. Fevkalade yararlandık. Ben bir, iki konuya
değinmek istiyorum.

Birincisi, gerçekten güzel bir manzara. Çünkü, Siemens ve CANDU aslında panele hazırlıklı
gelmişler, yansılarını sundular bir tartışmadan ziyade. Zaten bu kadar önemli bir konuda başkası bek-
lenemezdi. Nejat hocamız, tabii yılların kurdu, o da hazırlıklı gelmiş. Çünkü Siemens ile CANDU'nun
ne sattığını çok iyi biliyor.

Fakat burada değinmek istediğim bir şey, dikkati çekmek istediğim bir şey, Siemens ve
CANDU'cular doğrusu teknoloji transferinin zorluklarını ve bedeline değindiler ama, tabii bu bize
önemli mesajlar ve yön gösterme sağladı. Bununla beraber, korkarım teknoloji transferi yapmadan
büyük bir alıma gitmenin bedeli hakkında fazla bilgi vermediler. Ama, Nejat hocanın sunuşu da zanne-
diyorum o boşluğu bir ölçüde kapadı.

Sayın Öner, tabii yıllardır birlikte çalışıyoruz, Türkiye'deki tirendi çok iyi biliyor ve spesifik bir ti-
rende değindi. Ben adını da koymak istiyorum, NÜKTEK Girişimi. Kendisi bu konuda yıllarını verdi ve
büyük katkılarda bulundu. NÜKTEK modeli, Türkiye'de küçük bir proje etrafında, altyapı hazırlığına gi-
rişmek.

Dolayısıyla, benim bu toplantıda bulamadığım, belki de panelistlere bir cevap hakkı tanınırsa
ele alınmasını dilediğim, Türkiye için özgün ne öneriliyor, bunu duyamadım. Bu konuda bilgi verilirse
çok mutlu olacağım.

Teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI - Biz teşekkür ediyoruz.

Sorularınızı almaya devam edelim efendim. Sonra bütün panelist arkadaşlar bir beşer, altışar
dakika hem ikinci tur görüşlerini aktaracaklar.

Buyurun efendim.

SARMAN GENÇAY- Efendim, Sarman Gençay, Nükleer Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üni-
versitesi.

Değerli panelistlere teşekkür ediyorum, çok yararlı konuşmalar yaptılar. Ancak, biz burada nük-
leer teknolojinin transferinin gerekliliğine çok kolayca inanabiliriz, söylenenleri anlayabiliriz fakat, zo-
runlu olduğumuz bir nokta var ki, o da kamuoyunu inandırmak. Yani, nasıl transferi yapacağımızdan
önce, tranferin gerekliliğine kamuoyunu inandırmamız zorunluluğumuz var.

Elbette bu konuda bazı mesajlar verildi konuşmacılar tarafından. Sayın Doğan Öner ve Profe-
sör Nejat Aybers tarafından, kamuya bazı mesajlar verildi. Fakat, şu sıralarda, özellikle çevrecilerin
üzerinde durdukları ve kamudan hakikaten ses getirdikleri, yani bol taraftar topladıkları bir iki nokta
var. Belki bunlar TEK ilgililerine sorulması lazımdı, ama bu panelde ben de bu sesin çıkması gerektiği-
ne inanıyorum.

Bu spesifik konular şunlar: Çok taraftar toplayan konulardan bir tanesi ve çevrecilerin devamlı
olarak söylediği Türkiye'deki kurulu güç meselesi. Türkiye'de hali hazırda 20 bin megawatt, 19 bin me-
gawatt kurulu güç var. Ha, tabii evvela şunu zikretmeliyim ben nükleer teknolojinin transferine inanma-
yan bir çevreci olarak konuşmuyorum. Bu konuda çevreye mesaj vermemiz gerektiğine, bu konuda bu
panelden birtakım mesajlar çıkması gerektiğine inanarak konuşuyorum.

Evet, 19 bin megawatt kurulu gücümüz olduğunu ve bunun 2010 yılına kadar, zannediyorum ra-
kamlar öyle, 2010 yılına kadar yeteceği, niçin nükleer teknoloji transferine gittiğimiz. Bu, kuvvetle işle-
nen bir konu.

İkincisi yüzde 30 kadar ve dünyanın hiçbir ülkesinde görünmeyen -ben bunun doğru olup olma-
dığını bilmiyorum, ama işlenen budur- yüzde 30 civarında kayıpların olduğu gerek bu kayıplar, gerek
kurulu gücün nükleer teknoloji transferine gerek kalmadığı şeklinde bir baskı yapılıyor kamuoyuna ve
buna büyük taraftar toplanıyor. Bizim bu konuyu işlememiz, açıklamamız ve çevrecilere ve kamuya bir
mesaj vermemiz gerektiğine inanıyorum.
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Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz.

Başka soru var mı efendim ?

GÜNGÖR BOZKURT- Ben Güngör Bozkurt, TEK Nükleer Santral Proje Müdürüyüm.

Mister Ruess'a ve Mister Kakaria'ya suallerim şu olacak: Bu teknoloji transferinde finansman bo-
yutlarına ne şekilde hazırlar, hangi aşamadalar ? Bu konu hakkında da bilgi verirlerse memnun olu-
rum.

Teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI - Orada bir arkadaşımız var, lütfen.

SELMA ÖZTÜRK - Selma Öztürk, Türkiye Elektrik Kurumu İşletmeler Dairesi Başkanlığı.

Ben makina mühendisiyim. Önce Makina Mühendisleri Odasının böyle bir şeyi organize etme-
sinden dolayı gurur duyuyorum. Ancak, başından beri kendime soruyorum ve bu konuda da bir türlü
cevap da bulamadım:

Bu nükleer teknoloji konusunda böyle bir foruma önderlik etmeye Türkiye'de Makina Mühendis-
leri Odası neden ön-ayak oldu ? Türkiye'deki bu konuya bakış açısının ve konunun ne kadar ortada
kaldığının bir başka göstergesi olduğu kanısındayım.

Atom Enerjisi Komisyonu var, diğer bazı, hatta Türkiye Elektrik Kurumu, bütün bunların bazı
şeylerde bunları organize etmesi gerekirken, belki böyle bir konuda yüzde olarak çok az bir pay çerçe-
vesine girecek olan bir kesim Makina Mühendisleri Odası bu konuya ön-ayak oluyor.

Belki buna ön-ayak olmasının, eskiden o dairede çalışmış olan birisinin şu anda odanın başın-
da olmasından kaynaklanmıştır. Ve eğer böyle bir şey olmamış olsaydı, konu yine gündeme gelmeye-
cekti ve herhangi bir şey de yapılmayacaktı.

Ve Türkiye'de, yani bu bir hicap duyulacak olan bir konu. Her şey söyleniyor, ancak tam gerçek
otorite ve muhatap olacak olan kişi bazen ortaya çıkmıyor ve bu gerçekten de belirsizlik.

Şimdi ben konuşmacılardan, Romanya'da zannedersem, diğerlerini de fark edemedim Roman-
ya'da bu işin organizasyonun onların elektrik şirketleri yapmış. Diğerlerinde, işte bir Enerji Komisyonu,
öyle birtakım Atom Enerjisi Komisyonu gibi bazı kuruluşlar organize edilerek, onların yönlendirmeleri
çerçevesinde yapılmış.

Bir de ayrıca, benim görüşüme göre, beyefendinin biraz önce söylediği gibi, biz şimdi bilmem
nükleer atığı nasıl saklıyoruz, bilmem şeyi arızalar ne kadar oluyor bunlardan ziyade bir kamuoyu
oluşturmasını gerçekleştirmemiz lazım. Daha bizim, çocuk doğmamış, ama o çocuğa bir başka şeyler,
elbisesine bilmem ne şey yapılmaya çalışıyor. Biz bir çocuk dünyaya getirecektik, 16-18 sene ona uğ-
raşıldı. En nihayetinde birileri geldi, onun iki dudağının arasında bu daire kapatıldı ve bütün yapılan
yatırımlar, her şey sıfırladı.

Şu anda herhangi bir şey, ortada bunu yürütecek bir merci doğru düzgün ve de organizeli bir
tarzda yok, ama biz teknoloji transferlerinden ve şeylerden bahsediyoruz. Önce bu işin organizesini
kim yapacak, belirlenmeli. Ondan sonra diğer konular peşinden geleceği kanısındayım.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz.

Soru var mı efendim başka?.. Arka sıralarda bir arkadaşımız var.

UĞURB.GÜMELİ- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.

İlk olarak verilen kıymetli bilgiler için, değerli panelistlere teşekkür etmek istiyorum.

Sn. Moon'un konuşmasından anladığım şu anda yüzde 90'a yaklaşan bir oranda ülkenin katkısı
var. Bu katkı sonucunda elektriğin maliyetinde ne kadar bir düşme oldu, bunu merak ediyorum.
Çünkü, enerji planlamaları yapılırken dün bu konuda birçok bilgi verildi, gerek Enerji Bakanlığı olsun,
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gerek TEK'teki yetkililer olsun.

Sanırım bu bilgiler, incelediğim kadarıyla -dokümanlara da biraz bakmıştım- projeckt maliyetle-
rine göre yapılmış. Yani, eğer biz belli bir aşamadan sonra, teknoloji transferinden sonra ülkenin katkı-
sı arttıkça bu maliyetlerdeki düşüklüğün miktarını merak ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz.

Efendim, bir soru daha alalım, sonra pek zamanımız kalmadı.

Başka soru sormak isteyen bir arkadaşımız var mı?..

Ben bir soru dedim, demek ki yokmuş, peki...

O zaman şöyle yapalım: Şimdi, konuşmacılara sırayla ben burada tekrar söz vereceğim. İki ko-
nuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Yalnız, sorulan sorulardan değerli panelist arkadaşlarımız
şayet konuyla ilgili, yani teknoloji transferiyle doğrudan ilgili görmedikleri konular varsa, o konulara hiç-
bir yanıt vermeyebilirler.

Ayrıca, mutlaka sorulara yanıt şeklinde de değil, diğer konuşmacıların görüşlerine katkıda bu-
lunmak isteyen olursa onlara da değinebilirsiniz. Ancak, zamanımızı beş altı dakikayla sınırlamaya
çalışalım.

Buyurun Doğan Öner, sizden başlayalım.

DOĞAN ÖNER-Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bütün sorulara çok kısa cevaplar vermeyi arzu ediyorum müsaadenizle.

Şimdi, evvela Sayın Yarman, "Türkiye'ye özel olarak ne öneriliyor teknoloji transferinde" dedi.

Zannediyorum, yeteri kadar açıktı Türkiye'ye nükleer enerji girerken -çok gecikti ya- santral söz-
leşmesiyle beraber bir teknoloji transferi sözleşmesi yapılmalı burada konuşmacıların izah ettiği gibi,
hocanın da izah ettiği gibi mümkün olandan başlayarak, artarak yüzde 50 oranına kadar 8 sene içeri-
sinde teknolojiyi transfer ederek bir hedef öngörülmeli, bir "Architecture Engineering" şirketi, bundan
da evvel ister anlaşmalı, ister anlaşmasız olsun kurulmalı. Tabii, anlaşma, Hocamızın anlattığı gibi
gerekli.

Binaenaleyh, önerilerimiz bunlardı.

Sayın Profesör Doktor Sarman Gençay, enerji tasarrufu meselesi, yüzde U sınıra sahipti sonra,
Avrupa'da geniş sistemlerde bunun yüzde 30'lara kadar çıkacağını söylediler.

Güzel de, bizim komitemizde enerji tasarrufu konusu işlenirken, bu tasarrufu gerçekleştirmek
için yapılacak işlem neler, maaliyet neler ? Arkadaşım o konu üzerinde çalışıyor, enerji tasarrufu be-
dava değil ki ? Enerjiyi tasarruf etmek için yapacağınız iş var. Dolayısıyla, sadece enerji tasarrufuyla
Türkiye'de üretim sistemleri planlamasından vazgeçmek yanlış bir düşüncedir.

İkinci konuyu Profesör Sarman benim arkadaşım tabii, yani gençlikten beri tanışıyoruz, kendileri
de biliyorlar ki, 15 seneden beri Türkiye'nin enerji ihtiyacı, kaynakların ne olduğu belli. Oraya doğru,
adım adım bu sınıra gidiyoruz. Niye çarpmadık sınıra ? Aslında tam gerçek 2000'de çarpışacağız ya,
gaz vesaire falan giriyor da onun için.

Bu memlekete nükleer enerji gerekli, bugünkü duruma göre. Nükleer enerji, OECD çalışmaları-
na göre öteki enerji çeşitlerinden ekonomik, kömür gibi taşıması, vesairesi yok, enerji üretimi garantisi
var, çevreyi kirletmiyor. Bunları Sarman bey çok iyi biliyorlar.

O halde bu çevre avantajıdır. Bu kongre vasıtasıyla çevreye bu mesaj da verilecek. Bu mesajı,
en yukarıdan başlayarak herkese vermeyi istiyoruz ve en fazla gayret göstereceğimiz konulardan bir
tanesi de bu.

Şimdi, değerli hanım kardeşimize cevap vermek istiyorum. Söylediklerinin en sonu doğru. Orga-
nizasyon, bu işi yüretecek olan ana mekanizma bozulmuş, bunu yerine koymak lazım. Bunu Sayın
Müsteşar da söylediler, tesisinden memnun olacaklarını ifade ettiler.
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Bugünkü görünümüyle, bunun yasasına göre yeri TEK ama, bir araya gelir konuşuruz, şöyle
değil de böyle biraz değişik bir şey yaparız deriz, bu da olabilir. Ama, bu konu ortada kalmadı. Bu dör-
düncü girişim, yıllardan beri uğraşıyoruz ve kimsenin konuyu ortada bıraktığı yok. Aslında, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumunun esas misyonu da değil. Biz, nükleer santralin güvenliğini teyit etmek, konfir-
me etmek, sağlamakla mükellefiz.

Ama buna rağmen, şahsî görüşlerimiz olarak buna ihtiyaç olduğunu -belki Sayın Profesör Şar-
man'ın sözlerini yanlış anladım, ona da cevap gibi söylerken ifade ettim- bu memlekette buna ihtiyaç
var.

Efendim, Sayın Güngör Bozkurt bana sormadılar, yabancı konuşmacılara "Teknoloji transferin-
de finansmanına ne zaman başlanmalı?"

Teknoloji transferini ne zaman düşünür planlarsanız, onun finansmanı da onunla beraber düşü-
nülür. Yani, altı ay sonra gelmeyecek herhalde, eğer yanlış anlamadıysam.

DOĞAN ÖNER- Efendim, isterseniz söyleyecekler. Henüz bir şey istenmemiş, sadece yakıt, ve-
saire için daha evvelki yapılmış şeyler var.

Ben Hocamızın söylediği diğer '"Know-how" transferlerini teknoloji transferinin ana unsuru ola-
rak kabul etmedim. Benim bildiğim mühendislikte teknoloji, bir şeyin nasıl imal edileceğidir. Ama, Ho-
camızın dediklerini ihmal edersek, santralin yapımında bile çok geri kalırız.

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum efendim.

OTURUM BAŞKANI - Sayın Öner, ben de teşekkür ediyorum efendim.

Sayın Aybars, buyurun efendim.

Prof. Dr. NEJAT AYBERS - Efendim, şimdi çevrecilere burada yarın mesajlar vereceğiz ama,
soru genelde o konu üzerinde geldi, bir iki şey söyleyeyim.

Bir kere, Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı, bence Türkiye'de iyi belirtilememiş. Çeşitli vesile-
lerle söyledim, yapılan etüdlerin doğru olduğuna da inanmıyorum.

Şimdi, Sayın arkadaşım Doğan Öner de burada, hemen benimsedi, "2010 yılında iki reaktör..."
Vallahi, ben bunu söyleyene, doğrusu tüylerim diken diken oluyor.

Şimdi, 2010 yılına Türkiye iki reaktör nasıl çıkıyor ? Computer's birisi demiş ki, "Kömür ucuz-
dur", kaydetmiş. Ondan sonra da, "Hangisi ucuzsa evvela onu kur" demiş, mesajı vermiş. "İhtiyaç
2000'di", "Kömür" diyor computer, "ihtiyaç 2000'di", "Kömür" diyor computer. Habire kurmuş, 10 bine
kadar gelmiş computer. Ondan sonra, kömürün tedricen muhtemelen fiyat artışı veya nihayet, 10 bin
megawatt reaktörün haftada 40 bin ton olan taşıma kapasitesi falan... Pardon, bin megawattlik bir rek-
törün 40 bin ton kömüre ihtiyacı var haftada, işte bunun taşınması falan bir yerke dayanınca, nükleere
sıra gelmiş. Yanlış bunlar efendim.

Eğer, computere deseydiniz ki, "Dünyanın her tarafında nükleer kömürden ucuz elektrik üreti-
yor", computer hepsini nükleer koyardı, 10 bin megawatt nükleer çıkardı.

Türkiye'nin ihtiyacı var, buna hiç şüphe yok. Bakın hata nerede gözüküyor ?

Şimdi diyorlar ki, "Türkiye'nin 2010 yılına kadar ihtiyacı yok, belki iki tane sonra, her sene iki
tane." Şimdi, şöyle gidiyoruz karşımıza bir duvar çıkıyor. Pratik olarak bu mümkün değil. Sadece man-
tıkla bir kimseye derseniz, "Şu noktadan oraya git" diye, böyle gider gider de duvara tırmanmaz, şöyle
tatlı tatlı gider. Bir eğri çizer. O ne demektir ? Şimdiden kurmaya başla demektir. Bu ihtiyaç ortada ve
Türkiye'de de iyi belirtilmemiş.

Çevreye gelince, yarın çevre sorunu var orada da nedenlerini ortaya koyacağız.

Şimdi gelelim, "Birisi hallolmadan öbür konu, işte teknoloji transferi nereden ortaya çıktı daha
hiçbir şey hallolmadı."

Bir problemde, bütün olaylar paralel olarak etüd edilir. Birisi bitip ötekine başlanmaz. Teklifler
gelir, müzakereler başlar, "Bunu nasıl yapacağım?", "Teknoloji transferiyle mi yapacağım?", "Yap-
işlet-devret modeliyle mi yapacağım?" değil mi, bu düşünülmeye başlanır.
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Hemen organizasyon akla geliyor. "Ha, ben bunu büyük bir iş olarak ele alıyorum. Teknoloji
transferi ile beraber, imalatına falan da girişeceğim" deyince, yeni bir organizasyon lazım gibi, paralel
olarak hepsi beraber yürür biri biter de diğeri başlamaz. Olaylar böyledir.

Onun için, bu panelde bu da yerindedir kanımca.

Teşekkür ederim efendim.

OTURUM BAŞKANI - Biz teşekkür ederiz efendim.

Sayın konuklar, panele katılan arkadaşlara, sizlere çok teşekkür ediyorum. Zamanı çok aşma-
dık. İki konuda bazı değişineceklerim var, onları söyledikten sonra kapatabileceğim.

Birincisi bütün bu tartışma çerçevesinde, sanıyorum ki herkes şu konuda en azından farklı
görüş söyleyen olmadığına göre öyle kabul etmek gerekebilir teknolojinin önemi, teknolojiye sahip ol-
manın önemi, teknolojiyi yeniden üretebilme bilgi ve beceresine sahip olmanın önemi hatta tekrarla-
mak gerekirse, bizim gibi ülkeler için yaşamsal bir önemi var.

İkinci konu, bu nükleerle ilgili diğer konularda ilgili, özellikle nükleerde planlama safhasından
teknoloji seçiminden başlayıp katı atığa kadar giden her aşamada acaba teknoloji transferi konusunda
neler yapılmalıdır, bizim kaynaklarımız nelerdir, hangi kaynakları geliştirmeliyiz gibi bir dizi sorunun
teknik ayrıntılarına girip bunların çalışmasını yapmak gerekiyor.

Burada altı tekrar çizilmesi gereken iki husus var. Bir tanesi, burada bir siyasî irade söz konusu-
dur. Alacak olan ülkenin burada kendi koşullarını çok iyi ve net bir şekilde ortaya koyması zorunluluğu
vardır.

Biz Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak yıllardan savunduğumuz görüşlerden bir
tanesini bu alanda da savunuyoruz ve diyoruz ki, "Bu olay tartışılırken, konu teknoloji transferi konusu,
bir projenin dar ekonomik limitleri içine veya fizibilitesinin içinde değeriendirilmemelidir. Ülkenin genel
anlamdaki teknoloji, ileri teknolojilere ulaşabilme amacını, hedefini mutlaka göz önünde tutmalıdır.

İkinci bir konu, bir arkadaşımız, özellikle bu toplantılarla ilgili bazı konulara değindi, niye Makina
Mühendisleri Odası düzenledi diye.

Şimdi Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bildiğiniz gibi Türkiye teknik elemanların
önemli bir kesimini oluşturan mühendis ve mimarların örgütü.

Bu örgüt içinde 19- 20 kadar odamız var. Bu odalardan her birisi kendi uzmanlık alanlarında,
kendi uzmalıklarına yakın alanlarda bu tür şeyler, etkinlikleri planlıyorlar.

Bu etkinlik Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının desteğini almıştır. Bu destekli oian etkinlikler-
den olsun, kendi bağımsız etkinliklerimizde olsun, biz görevlerimizi herhangi bir teknik konuda tarafları
bir araya getirmek, o tarafların o konudaki söyleyeceklerini söylemelerine bir zemin oluşturmak görevi-
miz var. Bunu ilgililere ve aynı zamanda kamuoyuna duyurmayı bir görev olarak addediyoruz.

Zannediyorum, sayın arkadaşlarımızdan çevre içinde bir mesaj verelim dediler. Bir baktim prog-
ramda yarın oldukça uzun gene bir bölüm var saat 2'den saat 6'ya kadar nükleer enerjiyi ve çevreyi
konuşacağız. Zannediyorum, epey bir konuları tartışacaksınız.

Sayın konuklar, tekrar teşekkür ediyoruz sabırlarınız için. Yarın ve öbürgün burada, ama daha
ileride Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin diğer etkinliklerinde de katkılarınızı bekliyoruz.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
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PANEL - III

KONU - SUBJECT

Nükleer Enerji ve Çevre

Nuclear Power and Environment

OTURUM BAŞKANI - MODERATOR

Muzaffer Evirgen

KONUŞMACILAR - PANELLISTS

• Umur Gürsoy
(Doğu Akdeniz Çevrecileri)

(Eastern Mediterranean Environmentalists)

• Nejat Aybers
(TAEK Eski Başkanı)

(Former President of the Turkish Atomic Energy Authority)
• Carlos Bravo
(Greenpeace)

(Greenpeace International, Nuclear Campaigner)

• Ahmed Yüksel Özemre
(TAEK Eski Başkanı)

(Former President of the Turkish Atomic Energy Authority)
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OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Muzaffer EVİRGEN

NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE

OTURUM BAŞKANI- Teknoloji Kurultayının değerli izleyenleri, bugün şu saatlerde bir panelimi-
zi oldukça aktüel bir konuya teksif ederek sürdürmek durumundayız.

"Nükleer Enerji ve Çevre" konusuna değineceğiz.

Bu konuda, ülkemizden ve ülkemiz dışından konuklarımız yine mevcut. Ve bu konuklarımız
arasında, aslında şu anda elimizde mevcut olan programlar çerçevesinde anons ettiğimiz iki konuğu-
muz, maalesef şu ana kadar salonumuza gelmiş değiller. Ancak, bir tanesinden bir yanıt alabilmiş du-
rumdayız.

Çevre Araştırma Komisyonu Başkanı İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk, şu anda bir
başka toplantısı vesilesiyle İzmir'de olduğu konusunda bilgi edindik.

Öte yandan, yine davetli olmakla beraber, şu ana kadar Çevre Bakanlığı Temsilcisinin salonu-
muza gelmediğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Onun için, toplantımızı dört değerli konuğumuzla beraber sürdürmek durumudayız.

Ben, sayın konuklarımızı takdim etmek istiyorum programda sıralandığı gibi müsaade ederse-
niz takdim edeyim.

Doktor Umur Gürsoy, Doğu Akdeniz Çevrecileri adına görüşlerini açıklayacak en sol tarafımız-
da.

Profesör Nejat Aybers, TAEK eski Başkanı en sağ tarafımızda Sayın Hocamız.

Carlos Bravo, Greenpeace temsilcisi olarak şu anda salonumuzda bulunmaktadır ve ispan-
ya'dan gelmiştir.

Ayrıca, yine dördüncü konuğumuz Profesör Doktor Ahmed Yüksel Özemre, eski TAEK Başkanı.
Sayın Hocamız sağ tarafımızda yer almışlardır.

., Bu kısa takdimden sonra, aslında birazcık isterseniz, Başkan olduğumuz için, konuşma hakkını
da elde etmişken, bir iki kelime de ben konuşayım, bu gayet kolay bir işgal oluyor çünkü.

Aslında ben panelisttim ancak, Organizasyon Komitesi bana bir değişiklikle, böyle çok sıkıntılı
bir panelin -açıkçası- idaresini verdiler. O konuda birtakım hatalar yaparsam, baştan affola diyorum.

Ve bu çerçevede, kişisel olarak görüşlerimi de müsaadenizle daha sonra, konuşmacılardan
sonra kendi görüşlerim olarak küçük bir, bir dakika, iki dakikalık bir konuşma halinde sunmayı hedefli-
yorum.

Bu çerçevede, ilk konuşmacıya söz vermek istiyorum ve konuşmalarımızda, değerli konuşmacı-
lar 10'ar dakikayla sınırlı kalırsak, sanıyorum, şu anda zaten oldukça rötarlı bir şekilde ilerlemekte
olan programımızın çok daha geç saatlere kadar uzamasını da engellemiş oluruz.

Her konuşmacıya belki iki tur yapabiliriz. Sizin burada sıkılmanızı, salonun giderek dağılmakta
olduğunu görürsek bunları biraz daha hızlandırabiliriz.

Ancak, şu anda 10'ar dakikayla sınırlandıralım konuşmaları ve ilk tur konuşmalarına geçelim.

Den, önce sözü Carlos Bravo'ya vermek istiyorum ve bu konuda Greenpeace'nin nükleer enerji
konusundaki görüş ve politikalarını öğrenmek istiyorum.

Buyurun Carlos Bravo.



CARLOS BRAVO- Good Afternoon,

First of all O would like to thank to the organizers of this forum to provide Greenpeace with the
opportunity to explain our position on Nuclear Energy and explain the Greenpeace approach to the
energy issue.

Before starting my speech on Greenpeace points of view on the energy issue I would like to
explain the delegates attending this meeting that I work for Greenpeace Spain as an energy campaig-
ner. That is the reason why I will make several references to the Spanish energy situation. Because
that is obviously the most familiar to me. However I want to emphasize that the Greenpeace Policy on
energy is the same all over the world.

Greenpeace is absolutely opposed to Nuclear Energy. Our point of view is that this source of
energy is dirty, unhealty, extremely dangerous and very expensive energy. It is not only pollutive, un-
safe and an economical faillure, but it is also unneccesary.

I will explain our arguments. Nuclear Energy is clearly a dangerous source of energy. It is inhe-
rently unsafe due to its nature, this has been clearly proved many times, not only during the Chernobly
catastrophe in 1986, but also in Windscale at (1957, UK), Chelyabinsk (1957, ex-USSR), Harrisburg 1
TMI (1979, USA), and more recently in TORSK-7 (1993, RUSSIA), just to mention some of the major
accidents.

In fact, in Spain we had a very serious one in 1989 in the Vandellos- I NPP. The accident, a
level 3 in the international scale of nuclear events, started in the non-nuclear area of plant bu affected
itself seriously and almost caused a major release of radioactivity. Luckyly, it did not happen, but the
plant was shut down after that, and it was seriously damaged. It does not matter whether the design of
the plant is western or soviet; Nuclear Energy is dangerious and producing it is not worth the risk.

Nobody can say that the Chernobly accident was not a catastrophe even according to the offici-
al data of the Ukranian goverment. 10000 people have already died as a consequence of the accident;
500 000 more could probably die in the next 20 years; 130 000 km2 area of the former USSR is highly
radioactive. This is a 1/4 of the Spanish territory; 4 million people are living in this contaminated area
incorporating day by day the radioactivity into their bodies through water and food; estimates of the
economical consequences of the Chernobyl accidents give the figure of 250 billion us dollars (It is al-
most twice the Spanish GNP)

The Chernobyl catastrophe affected several countries outside the Ukrania borders, like Turkey,
and even Spanish in a lesser extent. Chernobyl clearly demonstrated that there are no borders for ra-
dioactivity, and the consequences of it for the public health, the environment and the economy are
huge.

Both technical and human errors can produce an accident. Unexpected tecnical problems sud-
denly appears, for instance the vessel head penetration cracking in Westinghouse type PVRs. This
problem is already affecting several reactors in France. Sweeden, switterland. Inspections have not
been carried out in the US at present an in Spain only two have been partially inspected. This is just
an example of un unexpected problem affecting Nuclear Reactors with strong safety, radiological and
an economical impliations. There are no safe reactors except in plastic exhibition models like the one
being showed in this building or the ones on pictures in the books.

Nuclear Energy is not clean. Nobody should say that Nuclear Energy is clean when all kind of
Nuclear reactors produce radioactive waste. Radioactive waste (low radiation and high level waste) is
a very dangerous kind of waste. And it is also problem without a solution, from the very beginning of
Nuclear Energy. Nobody knows what to do with radioactive waste, except dumping it at sea, or more
recently hiding it in deep geological formations. The "out of sight, out of mind" approach is not an envi-
ronmentally sound policy. Nobody knows how to deal with Radioactive waste, and what that Nuclear
Industry is doing while it is producing radioactive waste and creating an unmoral legacy to future gene-
rations for thousands and thousands of years.

5000 years ago the pyramids were built in Egypte and since then many civilitations have dissap-
pared. Pu-239 has a half life of almost 25.000 years. These figures do not need any comment. But
also during the normal operation. NPPs emit important radioactivitiy in from of gaseous and liquid eflu-
ents. We can argue about allowed limits of radiation. But what is clear is that any dose of radioactivity
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can cause cancer radiobiological science is very clear about that.

Everybody knows that the permitted levels of radiation are reviewed continuously an the nej
units are always lower than the previous ones. Medical studies in the UK (which were published last
year) demonstrate that with the currently permitted levels of radiation, there has been a 30 9 leukemia
amongst the workers. BNRPB has recommended a substantial decrease in permissable radiation ex-
posure, from 50 to 35 mSv/year for workers.

The effects of low doses of radiation are already begin noticed in Seuafield, Dounreay, marcou-
le, La Nague e.t.c. Now some economical arguments against nuclear power; everybody here will
agree that the Nuclear Industry's slogan in the 50's, "Too cheap to mater" has proven completely
false, in fact Nuclear Power is a big economic failure. There are many studies about that. Komanoff
energy associates study demonstrates clearly how the nuclear Kwh costs are high that make it an eco-
nomic failure. That is certainly the reason why October 1993 will be the anniversary of the last order
for a commercial Nuclear Reactor in the US which was not subsequently cancelled. It is been 15 years
since the US ordered a Nuclear Plant any kind.

The escalation of cost, even without counting the almost certain escalation in future waste and
decommisioning cost had converted Nuclear Power in a very expensive source of energy and of cour-
se not the "Least cost option" every energy planner should desire.

The present Nuclear Maratorium in Spain, UK and other countries is mainly due to the economi-
cal reasons. Investing in Nuclear Power has created a debt of 25 billion US dollars to the Spanish utili-
ties. The Franch state utility, EdF has built up a debt of 38 billion US Dollars by the beginning of 1992,
due to its Nuclear Program.

Although, these arguments are strong enough to abandon the idea of investing in Nuclear
Energy, there is another fact; Nuclear Power is not neccessary at all. We must not forget that Den-
mark, Austria, Norway, New Zealand, Australia, and Portugal are good examples of countries with a
high standard of life which have decided to avoid Nuclear Energy in their planning. On the other hand,
countries like India, Pakistan, Ukrania with a low GNP per capita and a low standard of living have
NPPs. Therefore, there is no relationship between living standards of GNP (per capita) and having
Nuclear Power. Such a relationship simply does not exist.

The 1973 and 1979 oil crises proved that the parallel relationship between the final energy con-
sumption and the GNP can be broken, if energy efficiency are taken, in other words, a certain country
can increase its GNP at the same time decrease its energy concumption. This is a historical fact. It is
wrong thinking that in order to increase the GNP, it is neccesary to produce and consume more and
more energy.

What a contry needs and what a society needs are the services like lighting, heating, retrigerati-
on etc. that energy provide. These energy services can be achieved through the energy efficiency me-
asures plus a certain quantity of real clean energy (I mean renewable energy), implementing a de-
mand side mangement based energy planning. It can be achieved even whith a growing population.
The book "Energy for a sustainable world" states this clearly.

At the same time, we should try to reduce CO2 émisions, the main green house gas. Eac dollar
invested in energy efficiency avoids the emission of 7 times more CO2 to the atmosphere than the
same amount of money invested in Nuclear Energy.

Nuclear Energy can not solve the problem. It can not help to avoid the climate change. Even if
we could subsitute all fossil fuel electricity generating plants with Nuclear Power plants in the next 20
years (which is not achievable in terms of time and economical grounds), we could not reduce CO2
emissions in a significant way.

Energy efficiency (and Renejables Energies) are the key for avoiding climate change. They can
achieve it in less expensive way and create more jobs (which is also important in countries like Spain
or Turkey with a high unemployment rate).

All these convincing reasons forced us to support energy efficiency and renewable energy and
to oppose the use of Nuclear Energy or Fossil Fuels.

211



/-\<7 i ıvıvj jrww LT^IUI^, vvnai ^v&iyuwjjr i ic&uo io ci ICI yy ocıvik/co MVI rwvuo. uıuuıco ıııuoı UD VJVl TO

for energy efficieny potentials and renewable energy potential must be done by energy planners.

In Spain EP commisioned in 1991 a report on this energy efficieny potential on electricity by
sectors and by different energy uses. Its conclusion is that it is possible to achieve a 36% electricity
saving in a short term by using B&T and 50% saving using AT only through energy efficiency technolo-
gies. We can add to this figure other kind of savings that obviously will increase that potential.

But, Energy Planners are used to focus on the supply side instead of the demand side. They
prefer to invest huge amounts of (public) money in big power plants despite the fact that most of the
primary energy will be lost during generation, transmission and final consumption of the electricity.

As the fuel used in those power plants are usually fossil fuel or Nuclear Fuels, we are polluting
(CO2 emissions, radioactive waste generation an so on) for almost nothing in return.

Demand side management is the right way of energy planning. This focus avoids many serious
mistakes (economically and also environmentally speaking) during energy planning. The current Spa-
nish national energy plan was approved in 1991 to the year 2000. It foresees a GNP increase of 3.5%
annually, an electricity demand increase of 2.5% annually to meet this demand. Europe would to in-
vest 7 billion US dollars in fossil fuel plants till the year 2000. However in 1992 the GNP decreased
dramatically (it has a negative growth) and the electricity demands fell with a 2.2 % with respect to the
previous year.

Most of the uncertaintieis of energy planning can be avoided through the demand side manage-
ment to create a legal framework which gives utilities the incentive to apply demand side management
and in t eg ret ed resource planning, is a safer and cheaper way of providing for a country's energy
needs, than to simply invest in Nuclear Energy.

This is what utilities in California, Oregon, New England, US and other countries are doign with
big net profits !

This kind of energy planing provides benefits for the utilities of the consumers and avoids being
dependent on expensive and risky technologies. It provides also incentives for this goverments becau-
se it creates more jobs with less investments and can avoid problems with citizens. For instance 80%
of the Spanish population is against Nuclear Power.

In conclusion, there is no future for Nuclear Energy, because it is dirty, dangerous and expensi-
ve. And also because there is another way of producing cheaper, safer and less polluting energy thro-
ugh energy efficiency measures and renewable energy resources.

Turkey should not use Nuclear Energy. It is the wrong way. It is better to decide it now, than to
decide after making huge investments. Do not make the same mistake as other countries.

OTURUM BAŞKANI- Misafirimizi biraz toleransla karşıladık. Şimdi ikinci konuşmacımıza geç-
mek istiyorum.

Doktor Umur Gürsoy, Doğu Akdeniz çevrecileri olarak nükleer enerji ve santrallar hakkında gö-
rüşlerini alacağız.

Buyurun Sayır Gürsoy.

Dr. UMUR GÜRSOY- Teşekkür ederim.

Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter, "Ben Anadolu" isimli tiyatro oyununda bir sahnesinde çıktğı zaman:
"Siz benim ismimi bilmezseniz" diyor, "Ben Nasrettin Hocanın karısı."

Şimdi salondaki arkadaşlarda beni bilmezler. Ben yöresine iki tane termik santral, bir tane nükle-
er santral yapımı başlanan, altyapı yatırımları başlanan bir bölgeden bir vatandaş Umur.

Bir başka deyişle, Sayın Hocama göre de hevesli bir cahil olabilirim.

Şimdi panelin konusu "Nükleer enerji ve çevre" olunca, gazete kutusu gibi bir panel ismi tabii.
Tanımlanması, öznesi, yüklemi olmayan bir panel. Bu bakımdan panelistler ne anlıyorsa, onu söyle-
mek zorundayız.

212

•M



Sayın Başkanın gösterdiği yoldan başlıyorum.

Şimdi, Güneyden bakınca diyelim -Ben kendim Osmaniye'de yaşıyorum- durum, biraz halkın
neyi kabul ettirilmek istendiğini bilmemesi gibi gözüküyor. Birileri bizim için kararlar alıyor ve biz onun
ne işe yaradığını bilmiyoruz.

İmza kampanyalarından halktan çok ilginç yaklaşımlar alıyoruz. Geliyor "Bu ne?" diyor. "Atom
bombası, füze mi var?" diyor, "Ne bu nükleer?" diyor. Ya da birisi geliyor, "Bu sizin yaptığınız, imza
atanlar buraya niye imza attıklarını biliyorlar mı?" diyor.

Ben de onlara diyorum ki, "Bize kabul etirilmek istenen şey ne, biliyor muyuz?"

Burada halkın.toplumun bilgi alma zorlukları var. Ben, şu elimde tutacağım üç tane Dünya Sağ-
lık Örgütü yayını iki ayda Türkiye kütüphanelerinde bulamadım, akedemisyen arkadaşlarımın yardım-
larıyla bulamadım ve sonunda sağ olsun Dünya Sağlık örgütü, "Eğer her tanesine beş sent yollarsa-
nız, memnun oluruz" diyerekten nihayet elimize geçti, dün geldi bunlar. O bakımdan çok iyi
bilmiyorum.

Bakın, "Nükleer güç", "Yüksek düzeyli radyoaktif atıkların idaresi, yönetimi." "Nükleer güç",
"Kaza sızıntılarında, nükleer sızıntılarda pratik halk sağlığı önlemleri prosedürleri." "Nükleer güç",
"Yüksek trans..."

Şimdi, ben ilgili bir hevesli cahil olarak bunlara ulaşamadığıma göre, sevgili halkımız bunları hiç
bilmiyor. Şimdi insanlara bir şeyleri kabul ettiriyorsunuz ve geri dönülmez bir yol bu aslında.

Buradan şuraya geçiyorum: Ülkemizde birtakım özgürlüklerle beraber bilgi edinme ve haber
alma özgürlüğüde yok veya az. Bakın, şimdi konuşmacılar, o bakımdan sağlıksız verilere dayanarak-
tan konuşmak zorundalar belki ben de öyle yapıyorum şimdi.

Bu bilgi eksikliğimizi kapatmak için ben kendi çabamla derneğimiz vasıtasıyla bir bilgi düzeyi an-
keti yaptım. Ben teşekkür etmeden girdim, Sayın Önderin toplantı davetinden sonra, kendisine, bu im-
kânı sağladığı için teşekkür ediyorum demokratik kitle örgütü temsilcilerinin "Atom gücü kaynaklarımız
ve atom santralları hakkındaki bilgi düzeyi" şeklinde adreslere yollayarak, anket yollayarak oturduğum
yerden bir araştırma yaptım. Bu şeyde çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Çünkü, ben bir örnekleme yön-
temi kullandım seçilmiş insanların temsilcilerine sordum ve onlar da birtakım insanları temsil ediyorlar-
dı nasıl 55 milyonu 450 kişini temsil etmesi gibi.

O bakımdan bakın şimdi, çeşitli sorulara ne cevap vermişler ?

Nükleer enerji ile ilgili yayın ve haberlere ilgi durumunu sormuşum ve bir karşılaştırma yapmak
için yani çevreci örgütler, çevreci meslek örgütleri, bu anketin örneklerini çevreci kuruluşlar ile çevreci
olmayan kuruluşlar, yani meslek odaları ve diğer demokratik kitle örgütlerine yollandı sonuçlan karşı-
laştırabilmek için.

Fakat, genel olarak söyleyeyim sonuçlarda çevreciler ve çevreci olmayan örgütler arasında, is-
tatistiksel olarak anlam farkı var ama, bunun sebebi çevrecilerin sayısının az olmasından geliyor. Çev-
reci olmayan örgütler 2 milyon küsur sayıda temsil yetenekleri var. Çevreci örgütlerin temsil oranı ise
10 bin mertebesinde. Fakat yüzde itibariyle bakarsak, birbiriyle çelişen yüzdeler yok yanıtlarda.

"Nükleer enerji ile ilgili yayın ve haberlerle ilgili misiniz?" diye sorduğumuz zaman, ilgili olanlarırt
oranı %96.0.

"Enerji gereksimi var mıdır ülkemizin?" diye sormuşuz ve bunu genel anlamda ifade etmişiz.
Yüzde 99.6 "evet" demişler. Burada bir tek çelişki var çevrecilerin yüzde 35.6 enerji ihtiyacı cevabı var
tek çelişki buradadır, farklılık buradadır.

"Nükleer gereksimi hakkındaki düşünceler nelerdir?" diye sormuşuz. Her iki grupta da fark yok
toplamda 96.8 yönetici "Nükleer enerji gereksinimi yoktur" diye cevap vermiş.

"Ülkemizin neresine nükleer santral kurulsun?" diye sormuştuk. Soruların birkaç tanesi şöyleydi:

"Deniz kıyısına, bulunduğumuz şehre, dağ başına, hiçbir yere ve diğer" tarzındaydı. Yüzde
99.9 yönetici "Ülkemizin hiçbir yerine kurulmasın" diye cevap vermiş.

"Güvenilir teknolojiler midir?" diye sormuşuz, yüzde 99.0'ı "hayır" demiş.
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Bu arada bir çevrecilik yapalım dedik bu tip soruları yanıtlayanlar ülkemizdeki iş ve işçi kazaları-
nın ve iş ve işçi sağlığı güvenliği hakkında bilgileri var mı diye. "Ülkemizde toplam iş kazası sayısını
biliyor musunuz?" diye bir soru vardı ve bunu bilip bilmediklerini, dolaşlyla cevapların bilinçli olup ol-
madıklarını öğremek istiyoruz. Yüzde 97.4'ü iş kazası sayısını doğru olarak bilmişler ülkemizde iş ka-.
zalarını biliyorlar.

Ülkemizin ücret ve işçi alma politakaları ile nükleer santrallarda çalışanların görevlerini yapabil-
diklerini hakkındaki düşüncelerini sormuşuz. Yüzde 98.2 yönetici "Görevlerini tam yapamazlar" demiş.

"Ülkemiz nükleer kaynaklarının yeterlilik durumunu" sormuşuz. Yüzde 94.0 yönetici "Ülkemiz
nükleer kaynakları yetersizdir" diye cevap vermiş.

"Ülkemiz nükleer yakıtlara sahip midir?" diye sormuşuz. 96. yönetici "Hayır, sahip değildir" diye
cevap vermiş.

"Nükleer santral ve kazalar hakkında bilginiz var mıdır?" diye ufak bir paragrafla soru sormuş-
tuk, basitçe şunu sormuştum: "Çemobil felaketinin şans eseri İsveç Nükleer Haber Alma ağı sayesin-
de yaklaşık bir hafta sonra dünyanın haberi olduğunu biliyor musunuz?" diye bir soru vardı. Bu böyle
sorulara yüzde 99.5 yönetici "Biliyorduk, bilgim var" diye cevap vermiş.

Sonunda bir kez daha sormuşusuz, bütün bunlardan sonra tekrar soruyoruz: Ülkemizde yapıla-
cak bir nükleer santralın istenme durumunu sormuşuz, "İstiyor musunuz, istemiyor musunuz?" diye.
Yüzde 98.2 yönetici, toplam anlamda ve hiç fark yok çevreci ve meslek örgütleri arasında, "İstemiyo-
ruz, kurulmasın" diye cevap vermiş.

Şimdi, acaba böyle bir araştırma -Buna Batıda risk yönetimi ve risk araştırmaları deniyor- halk
ne düşünüyor diye, yapılmış mıdır bilmiyorum ben yapılmıştır da diyemem, yapılmamıştır da diye-
mem.

Böyle araştırmaların sonunda bize veriler geliyor ve bizim bunlara göre davranmamız gerekir.

Şimdi, yönetenler bunu göz önüne almak zorundalar.

Şimdi, gençlere -burada genç arkadaşlarım da var- bir arkadaşımın bir örneğini anlatacağım bir
toplantıda, yoğun olarak 18 yaş grubu bulunan bir toplantıda bir konuşmacı arkadaşım şunları demiş
gençlere: "Siz özgürlüğün ne demek olduğunu bilmezsiniz."

Buradan şuraya geçmek istiyorum: Şimdi, ülkede demokrasinin var olduğunu zannedenler, de-
mokrasiyi bildiğini iddia edenler olabilir, özgürlüklerinin var olduğun iddia edenler olabilir. Ben iddia edi-
yorum, ülkemizde, 1960'tan sonraki kuşak dışındaki kuşaklar -Yaşlıları ayırmıyorum, onlar onları da
gördüler ama, eski eğitim, demokrasinin az olduğu yılları da yaşadılar- 60'lılar denen kuşağın dışında
özgürlük ve demokrasiyi bilenler olmadığını, dolayısıyla, özgürlüğün ve demokrasinin tüketiminde bir-
takım yanlışlar yapıldığını düşünüyorum.

Buna Amerikalı bir yazar şöyle diyor: "Her toplumda kendini aldatma vardır. Amerika'da bu soy-
kırımların yok olduğu aldanmasıdır" diyor.

Bana göre, benim ülkemde de demokrasinin var olduğu aldanmasını yaşıyoruz. Dolayısıyla bu,
demin bahsettiğim bilgilenme özgürlüklerine varıyor.

"Ne bağlantı kuruyorsun?" diyeceksiniz. Nükleer santrallerin tarihi yasak ve gizliliklerle dolu
çünkü. Bunları hiçbir zaman kimse birbirine söylememiş. Burada değil mi ki, demokrasi veya bilgi alma
özgürlüğü müdür bu ?

Şimdi, burada Sayın Ôzemre'ye bir teşekkür yapmak istiyorum Özemre bir kitap yazdı, o kitap
için kendisine teşekkür ediyorum. Böyle bir kitap yazdığı için, böyle bir cesurluk gösterdiği için ve ben
bunu okuduktan sonra kendisine olan saygım daha arttı, hiçbir tanışmamız yok, halen de tanışmıyo-
ruz kendisi, yiğit bir insan olarak gözümde algılıyorum onu. Bize, çok güzel anılarını yazmış ve bir tek-
nokratın, teknik bürokratın bize bir aktarması var, yaşadıklarını bize aktarması var. Bu bir bilgi paylaş-
masıdır. Toplumundan çekinmeyen, toplumunu seven bir bürokratın bilgilerini, yaşadıklarını
paylaşması var.

Ama, bu salondaki teknik adamların da bu kitabı okuması ve ondan ibret alması gerekiyor.
Çünkü, kendisine de birtakım yasaklar konmuş zamanında ve "Ben, halkıma anlatamadım birtakım
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şeyleri" diyor.

Sayın Hocamın, belki ekleyecekleri vardır.

Şimdi sonuçta nükleer santraller kapalı rejimleri severler, demokrasiyle ters orantılı enerjiler ve
santrallardır.

Sayın Başkan, bitti mi efendim ?

OTURUM BAŞKANI- Taştı ve geçiyoruz.

Dr. UMUR GÜRSOY- Peki efendim, bağlayayım o halde.

Şimdi, takdir edersiniz ki, bir şeyi tamamıyla anlatmak, özelleri anlatmaktan daha zor. Bahsetti-
ğim gibi panel konusu çok genişti.

Sağlık nedenlerini ikinci turuma bırakacağım.

Enerji gereksinimi ile ilgili birtakım düşüncelerim var. Sayın Carlos dünya genelini anlattı, benim
örneklerim o şablon içerisinde Türkiye'nin enerji gereksiniminin olmadığı dolayında.

Bize dikte ettirilmeye, yazdırılmaya çalışılan bir enerji modeli var. Biz, Doğu Akdeniz Çevrecileri
olarak, "Bu şablonu kabul etmiyoruz, buna inanmıyoruz, bu doğru değildir" diyoruz.

Çünkü, planlamalar yanlış yapılmaktadır. Yöremizde bir tane örneği olan, ülkemizde sayıları 40
adet olan bir demir-çelik endüstrisi örneği vereceğim.

Yöremizdeki demir-çelik endüstrisi, İskenderun şehrinin günlük evsel elektrik ihtiyacı kadar elek-
tiriği bir günde tüketmektedir.

Ve sonunda inşaat demiri ve çivi üretmekte ve bu üretimini Amerika'dan ya da yurt dışından ge-
tirilen hurda demiri elektrik arkıyla erittikten sonra, tekrar Amerika ve gelişmiş ülkelere ihraç etme şek-
linde bir üretim göstermektedir.

Bakın, bir de şunu söyleyeyim: Bir yandan da ülkemizin -Geçenlerde basında demeçleri vardı
demir-çelik üreticilerinin, sanayicilerin- yüzde 40 üretim fazlası var, demir-çelik üretim fazlası var.

Siz şimdi, ülkemizin elektrik enerjisi vardır diye, Amerika'nın kirli, ağır metallerle dolu demir hur-
dalarını alıyorsunuz, İskenderun'un, Toroslar'ın, Avanoslar'ın bütün flora ve faunasını bozacak bir şe-
kilde işçilerinin ciğerlerinin içine kara lekeler bırakarak, dumanını arıtmadan atmosfere üfürüyorsunuz.
Bunu yaparken de elektrik ihtiyacınız olmuş oluyor. Ürettiğiniz malın yüzde 40 fazlası var ve o sanayi-
ci de bunu ihraç ederekten bir de vergi iadesi alıyor. Kimin vergi iadesini ? Benim verdiğim verginin ia-
desini alıyor.

Bu gibi nükleer santralleri ve enerji ilişkileri arasında bir de ekonomik maaliyet ilişkileri var. Bun-
lara çok muhalifiz.

Çünkü, burada bir şey var tüketimin sınırı yok. Hepimiz biliyoruz ki, otoyollar gittikçe az gelecek.

Bir zamanlar, Boğaz Köprüsü'ne itiraz eden insanları vatan haini diye ilan ettiler, şu anda ikincisi
yapıldı yetmiyor, şimdi çift katlısını yapacaklar. Boğazın üstünü böyle kalıp gibi döşemek lazım aslın-
da çünkü, yürüyerek geçilmez karşıya aksi takdirde.

Bu tip tüketim arzı ile gidersek, enerji ihtiyacımız hiçbir zaman bitmez zaten.

Şimdi bakın, bir de son olarak Sayın Başkan, fayda, maaliyet ve dış oyunlar noktasına gelmek
istiyorum.

Şimdi, Sayın Hocam bunu kitabında çok iyi belirtiyor. Çok gürültüler koparıldı ve Türkiye'nin tica-
rî itibarı zedelendi ve birtakım çıkarları zedelendi diyerekten Çernobil'den sonra. Fakat, bu dış oyunlar
var diyerekten bizim insanımızın sağlığını hiçe mi saymamız gerekiyor ?

Bakın, nasıl bir dış oyun oynanmış bu santral oyununda: İstanbul, biliyorsunuz Olimpiyatlarda
adaydı. İstanbul'a Olimpiyat Komitesinde ilk turda verilen oyun dağılımı sırasında şunlar şunlar yapıl-
dıktan sonra, Komitenin Pakistanlı üyesi "Gönlüm İstanbul'daydı. Ama, bize nükleer enerji santrali tek-
noloji verdiği için oyumu Pekin'e verdim" diyor.
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Bakın, spor çok barışçı bir uğraş aslında. Nereden nereye oy vermişler. Arkasından da Pakis-
tan nükleer programı durdurdu. Pakistan, şu, bu, bu karar üzerine ABD'nin durdurduğu yardımı yeni-
den başlatması bekleniyor. Islamabad, Anadolu Ajansı.

Şimdi, bu dış oyunlar var diyerekten biz nükleer santral kurmalı mıyız ?

OTURUM BAŞKANI- Sayın Gürsoy, 6 dakika daha fazla, yani konuğumuzdan daha fazla bir to-
leransı size vermiş oluyoruz.

Dr. UMUR GÜRSOY- Efendim, o zaman bağlıyorum.

Şu anda bu maddede söyleyeceğim şey şuydu: Nükleer enerji yoluyla elde edilen elektriğin mali-
yeti, diğer elektrik enerji elde etme yöntemleri içerisinde en pahalı yöntem. Bu da tabii ülkemizin kay-
naklarının israf edilmesi demektir.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, epeyce toleranslı bir yönetim sergilediğimizi herhalde görüyorsu-
nuz. Yalnız yabancı konuğumuza değil, diğer buradan, Türkiye'den katılan konuklarımıza da... Biraz
evvel ben bir beş dakika öyle bir jest yaptığımızı düşünüyordum ama, Sayın Gürsoy da şu anda 6 da-
kikayla bu sınırı aşmış oldu.

Dr.UMUR GÜRSOY- Efendim, biz her zaman konuşamıyoruz, teşekkür ederiz.

OTURUM BAŞKANI- Estağfurullah.

Şimdi, üçüncü konuğumuza ben söz vermek istiyorum Sayın Profesör Doktor Ahmet Yüksel Yü-
zemre.

Siz Hocam, TAEK'in eski Başkanı olarak pek çok zamanlarda pek çok olayla karşılaştınız. Ol-
dukça geniş bir tecrübeniz var. Değişik zamanlarda nükleer enerji karşıtlarıyla da karşılaştınız tahmin
ediyorum. Bu grupların meseleyi algılayışları, ele alışları konusunda tahmin ediyorum enteresan fikir-
leriniz, enteresan tespitleriniz vardır.

Bu konuda açıklamalar, tahmin ediyorum hem bizi, hem de izleyicileri renkli örneklerle etkileye-
cektir.

Lütfen buyurun.

Prof. Dr. AHMED Y.ÖZEMRE- Efendim, teşekkür ederim.

Tabii, son 8 yıldır, Fransa'da olsun, Belçika'da olsun, Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da, İtal-
ya'da ve tabii Türkiye'de pek çok nükleer enerji karşıtı zavat ile karşılaşıp tartışmak fırsatını buldum.

Bunların bir kısmının son derece samimi olduğunu burada itiraf etmeliyim. Hakikaten samimi in-
sanlar ama, bir kısmının çok fazla samimi olduğunu söylemem biraz zor. Bunlarda büyük bir fanatizm
gördüm. Bundan sonraki söyleyeceklerim, bu konuda samimi, ama bilgisi yetmeyenler için değil, özel-
likle, fanatik yani taassup sahibi kimseler için. Binaenaleyh, bu ayırımı yapmam lazım.

Şimdi bu müşahedelerden sonra ve nükleer enerji karşıtı grupların, kimselerin yazılarını, litera-
türünü inceledikten sonra, bendenizde ortaya bazı müşahedeler ortaya çıktı.

Bir kere nükleer enerji karşıtlarına Avrupa'nın bazı ülkelerinde seçimlerde yüzde sekizlere
varan bir oy potansiyeline sahip bir baskı grubu oluşturduğunu teslim etmek lazım. Bunların ortak
amacı, biraz evvel arkadaşlarımızın da çok açık bir şekilde belirtmeye çalıştıkları gibi, nükleer enerjiyi
yeryüzünden silmek.

Esasında, nükleer enerji karşıtlığı hareketinin pek çok veçhesi var. Ama, bunların, sanıyorum
sosyo-psikolojik yanını çözümlemeden, diğer veçhelerini anlamak mümkün değil.

Bir kere, nükleer enerji karşıtları fanatiklerinde -sözlerim fanatiklere- bilgi ile bilimi karıştırmak
gibi bir fahiş hata müşahede ettim yani, "Knowlage" ile "Science"ı karıştırmak gibi.

Bilgi her zaman bilim değildir. Bilgi terakümü de, maalesef rasyonel, kritik ve literatüre hâkim bir
zekâ olmadıkça, hiçbir zaman bilgi mesabesine yükselemez.
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Onun için, arkadaşların büyük bir samimiyetle ortaya koydukları, ileri sürdükleri meselelerde,
problemleri birbirine karıştırdıkları, sathi kaldıkları ve işin künhüne vakıf olamadıklarından dolayı
émotif davrandıklarını müşahede ettim.

Esasında, nükleer enerji karşıtlarının bütün tezahürleri, bana eski dualist Pers dinini andıran
yeni bir din gibi gözükmekte. Ahuramazda ile Ehremen'in mücadelesini dile getiren düalistpers dinine.
Bir yenda evreni ısıtan ve ısıtan aydınlıklar prensi güneş (Ahuramazda), öte yanda karanlıklar prensi
nükleer enerji var. Ve bütün bu evrensel, bu kozmik konudan sonra hadise, her ne kadar Pers dininde
kozrrik ölçekte oluşuyorsa da, bu arkadaşların ısrar ettikleri, bu fanatik arkadaşların ısrar ettikleri yeni
dinde sadece dünya ölçeğinde oluşmakta.

Bu çatışmada her ne pahasına olursa olsun, aydınlıklar prensinin ordusu, karanlıklar prensinin
ordusuna galip gelmeli ve dünya karanlıklar prensinin kovulmasından sonra ilk safiyetine kavuşup
cennete dönüşmelidir. Bu bir kutsal savaş, yani mukaddes cihattır.

Bu bakımdan bu arkadaşların, özellikle fanatik bölümünün başlattıkları bu savaşı, âdeta kutsal
bir cihat gibi kabul etmek gerekir. Gerçekten de dinî bir görünüme sahip.

Böylece, eski Iran düalizmini hortlatan bu dinin

1- Düalist bir kutsal inancı var.

2- Ödüllendirme ya da cezalandırmayı, yani cenneti veya cehennemi vaad eden bir ahlak, bir
etik anlayışı var objektif bir etik anlayışı, bu bazda hareket edecek olursanız. Ya güneşe ka-
vuşup cennet hayatı yaşayacaksınız, ya nükleer enerjiye boyun eğip karanlıklar prensinin
cehenneminde mahvolacaksınız demeye getiriyorlar.

3- Ayrıca, adına "Greenpeace" denilen bir de kilisesi var.

4- Örgütte bir ruhban sınıfı, ve misyonerleri var.

5- Şeytanı taşlayıp hacı olmak için sık sık, büyük bir vecd ve iştiyak içinde ziyaret ettikleri nük-
leer santral sitleri gibi yerleri var.

6- Kendilerine özgü ayinleri, yani ritüelleri ve,

7- Din mensuplarının karanlıklar prensi bu ordusunun doktirinini ve etkilerine karşı koruyan ya-
yınları var.

Bütün bu yedi noktaya baktığınız takdirde, nükleer enerji karşıtı mutaassıp kitlenin, bütün hep-
sinin değil, sadece mutaassıp kitlenin ortaya koydukları sosyo-psikolojik davranışların, tıpkı fi tarihin-
de komünizimde olduğu gibi, bir din görüntüsüne sahip olduğu, mükâfaatı ve mücaazatı ile, ödüllendi-
rilmesi ve cezalandırılması ile, cenneti cehennemi ile, kilisesi ile, ruhban sınıfı ile, yayınları ile,
misyonerleri ile, ritüelleriyle, haccıyla beraber bir din görüntüsünde olduğunu söylemek zorundayız.

Ortaya böylesine bir kutsal inanç çıkması neye bağlı ?

Çok basit bugün insanlık tarafından anlaşılması müşkül olan modern ve son derece sofistike
teknoloji karşısında pek çok kimse sathi bilgiyle bir korkuya, bir üzüntüye, bir umutsuzluğa düşüyor.

Ve bütün dünyada vuku bulmakta olan dinî bir gerileyiş dolayısıyla bu boşluğu ister istemez
başka inançlar ve bundan çok daha önceki devirlerde zuhur etmiş birtakım inançlara benzeyen inanç-
ların hortlamasıyla dolduruluyor.

Peki, insanları bu yeni dine çeken nedir ?

Dediğim gibi, bu teknolojinin sofistikasyonu karşısında insanların duyduğu korku ve kâfi derece-
de bilime sahip olmamalarının kendilerine verdiği dürtü ile tabii bir reaksiyondur. Çünkü;

1. Böyle bir din insanlara kolay bir inanç, bir ütopya sağlıyor.

2. Kendilerine kanıtlayabilecekleri bir gaye veriyor.

Ve;

3. İştirak içgüdülerini, bir gruba aidiyet içgüdülerini tatmin eden bir imkân sağlıyor.
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Bununla beraber üzülerek söylemekteyim ki, söylemem gerekir ki, bu dinin fanatik mensupları
nevi şahsına mahsus, suigeneris, ilginç fakat aynı zamanda marjinal bir marazizm oluşturmaktalar.

1- Bunlar nükleer enerjinin insanlık için kesinlikle zararlı olduğu ve dünyanın enerji sorununun
yalnızca ve yalnızca alternatif enerji kaynaklarıyla çözülebileceği saplantısı içindeler. Bu, af-
fedilebilir bir saplantı çünkü yeterince bilgilendirilmedikleri için, bilgilenemedikleri için ve top-
ladıkları bilgiyi de kritik bir akıldan ve vasi bir literatürün süzgecinden geçiremedikleri için
böyle.

2- Nükleer enerji hususunda dünyadaki bu konunun bütün uzmanlarının cahil, yalnızca kendile-
rinin âlim olduğu vehmi içindeler.

3- Konunun cahili olduklarını dinleyecek ve iddialarına tek bir ciddî bilimsel referans göstere-
meyecek kadar fanatikler.

Gördüğümü kadarıyla, gene bu fanatizm mensubu kimseler, bu mutaassıp kimseler konuyu ob-
jektif referans kitaplarından ciddiyetle de inceleyemeyecek kadar bilgi seviyeleri düşük ya da bir tem-
bellik içindeler ya da sadece inanç onlara yetiyor. Gerçekten diğer dinlerde de bu var, sadece inancın
kendilerine yettiği pek çok din mensubu var.

Ve işin enteresan tarafı, en çok sıkıntı çektiğim husus, içlerinde çok iyi tahsil etmiş olan, çok iyi
bir bilgiye sahip olduğunu zannettiğim kimselerle yaptığım müzakerelerde, bu kimselerin istatistik bilgi-
sinden hiç haberleri olmadığı, istatistiğin nasıl yapılacağını maalesef bilemedikleri ve bunun ötesinde,
risk kavramını kendilerine anlatmanın mümkün olmadığı ve daima sıfır riski aradıklarını gördüm. Hal-
buki, şu anda şurada oturmamızın bile bir riski var. Eğer burada değil de dışarda bulunsak, bir anda
bir zelzele olsa burada bulunmamızın riski herhalde sıfırdan fazla.

Şimdi bu itibarla, gene karşılarına çıkan kimselerin nükleer enerji konusunda gerçekten uzman,
konunun literatürüne hakim kimseler karşısında bir eziklik duyuyorlar. Bu ezikliklerini son derece sami-
mi inançlarıyla karşılıyorlar. Bu cesur bir karşılama, bunu takdir ediyorum. Ama önünde sonunda, or-
tada iki grup çıkıyor, bir tanesi bilenler, bir tanesi bildiğini zannedenler. Ama bilmeyenler ve bundan
dolayı ıstırap çekenler, üzüntü çekenler.

Ve bunun için çok az da olsa -Burasının altını çizerek söylüyorum- çok az da olsa, bütün bu
nükleer enerji karşıtları içinde, fanatik gruba soktuğum kimselerin içinde çok azı, bazı mitomanyak eği-
limlere sahipler. Olmayan şeyleri varmış gibi gösteriyorlar. Türkiye gazetelerinde, mecmualarında da
çıktı mesela "Efendim, Amerika'da 109 santral kapatılmış." Yok böyle bir şey.

Çok çok nadir olanları, hepsini tenzih ederim, halüsünasyonlar içinde ve hakikaten kendileriyle
konuştuğunuz zaman, bazılarıyla konuşmaktan son derece zevk alıyorsunuz ama, bazıları bir litali
gibi, yani bir dua gibi aynı şeyi, beş sayfayı 15 dakikada birdenbire okuyup yüzünüze karşı, ondan
sonra kulaklarını tıkıyorlar.

İşte bütün bunlardan dolayı bu arkadaşlara karşı biraz rahatsızlık hissediyorum.

Neden rahatsızlık hissediyorum ? Onlar da aynı rahatsızlığı hissediyorlar. Onlar bana dertlerini
anlatamıyorlar ben dinlediğim halde dertlerine deva olamıyorum. Ben onlara derdimi anlatamıyorum
çünkü aynı lisanı konuşmuyoruz.

Buna bir tarafta bir çözüm getirilmesi lazım. Peki ne olacak ?

Şimdi aşağı yukarı muhtelif şeylerde, Avrupa'da yüzde 6, yüzde 7, yüzde 8 gibi bir oranda bun-
lar. Herhalde bunlar Türkiye'de de yüzde 1, yüzde 2 kadardırlar. Bu arkadaşları ihmal mi edeceğiz ?
Hayır bunun da doğrusu, benim kanaatim, hem devlete, hem kuruluşlara, bütün halka olduğu gibi nük-
leer enerjinin bir öcü olmadığını, nükleer enerjinin gerçekten de -kim nederse desin- insanlığı kurtulu-
şu için çok kıymetle bir imkân olduğunu anlatmamız lazım.

Ya anlamazlarsa ? O zaman kendi hallerine bırakmakta yarar var.

Gayet pitoresk, gayet renkli ve hakikaten çeşitli hisler telakki eden, güzel bir grup teşkil ediyor-
lar, zarar vermedikleri sürece ama, bu grubun daha fazla fanatik ihtiva etmemesi için her halükarda
devletin ve ilgili kuruluşların tedbir alması lâzım.

Ben bunu içtenlikle dile getirmeyi bir vazife addettim. Bu benim şahsi görüşlerimdir, kabul edilir
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ya da edilmez. Amma velakin sekiz senedir bunun çilesini çekmiş ve hâlâ de çekmekte olan bir kimse-
nin sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin dışında da çekmekte olan bir kimsenin müşahdeleridir.

Oldukça toleranslı bir müşahede olduğunu da teslim edeceğinizi ümidederek hürmetlerimi arz
ediyorum efendim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Zamanlama olarak da, saatler içinde, tah-
dit içinde kaldığınız için ayrıca teşekkür ederim.

Bu turda son komuşmacımız Sayın Profesör Doktor Nejat Aybers.

Yine Sayın Hocamız da eski TAEK başkanı olarak, çeşitli tecrübelere sahip ancak, bildiğim ka-
darıyla birtakım transparanlarla bir sunum yapmayı düşünüyordu ve bu konuda biz kendisinden, bir
nükleer güvenlik uzmanı olarak mevcut durumu ve bu olaylar karşısında nasıl bir değerlendirme yapa-
cağı konusunda bilgi alabilir miyiz ?

Buyurun Hocam.

Prof. Dr. NEJAT AYBERS- Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de teknisyeniyim, felsefeye pek aklım ermez rakamlarla nükleer enerjinin umacı olmadığını
göstermeye çalışacağım.

Evvela şunu söylemek istiyorum: Israrla üzerinde duran konuşmacılar oldu "Nükleer enerji ucuz
değildir, pahalıdır."

Bu kesinlikle yanlış. Burada, salonda yedi ülkenin temsilcileri var. Hepsinin önünde beyan edi-
yorum, yanlış ise lütfen düzeltsinler nükleer enerji kullanan ülkelerin hepsinde nükleer enerji en ucuz
elektriği üreten bir santraldir.

Fuel-oil santrallarına göre yarı yarıya ucuz elektrik üretir, kömür santrallarına nazaran da belirli
bir oranda ucuz elektirk üretir. Kömür-Nükleer pahalılık oranı, bütün Avrupa ülkelerinde 1,1 ile 1,8 ara-
sında değişmektedir. Bu bir rakamdır yani felsefe filan değil, sorulabilir, öğrenilebilir ucuz elektiriği üre-
ten bir araçtır.

Şimdi şunu söylemek istiyorum: Muhterem çevrecilere diyorum ki, ben onlardan fazla çevreciyim
ve şunu söylüyorum: Nükleer enerji gerçek bir çevre dostudur.

Neden ?

Şimdi bunun bir alternatifi olan kömür santralini alsak 1000 megawattlik bir kömür santralı her
gün 21 ton karbondioksit, 300 ton asit gazları, 5 ton kül havaya savurur 650 ton da kül toprak üzerinde
birikir.

Şunu da söylemek istiyorum: Bir kömür santralından çıkan radyasyon, bir nükleer santraldan
çıkan radyasyondan da az değildir.

Bakın, savurulan dumanlar içinde alfa ışınları olarak 7 x 106 Bq, beta ve gama ışınları olarak
da 5,5 x 106 Bq radyasyon vardır. Bunların toplamı 10 7 Bq eder. Bu toplamı aklımızda tutalım.

Biriken küller içindeyse, 1,3 x108 Bq alfa, 6.5-108 Bq de beta ve gama ışınları birikir. Bu da
böyle yığın halinde toprak üzerinde kalır.

Şimdi bu nedenlerle, bakın, nükleer enerji niçin çevre dostudur ?

Sera etkisine neden olmaz. Asit yağmurlarına neden olmaz. Ozon deliklerinin büyümesine kat-
kıda bulunmaz. Santral çevresinde kül tepeleri oluşturmaz.

Açık işletme nedeniyle arazi yüzeyinin çirkinleştirilmesini önler. Elbistan'a giderseniz, bir çevre-
ye bakın.

Çevreye arsenik, kurşun, civa gibi zehirli metallerin atılmasına neden olmaz.

Fuel-oil santrallarıyla taşınan petrolün meydana getirebildiği taşıma kazaları, denizlerin kirlen-
mesi -Her gün duyuyoruz bir yerde bir tanker batıyor, denizi aylarca temizleyemiyorsunuz- bunu önler.
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Baraj yıkılması gibi kazalarla su basması felaketini önler. Bir de, yük merkezine kurulduğu için,
uzun nakil hastlarına ihtiyaç göstermez.

Acaba, nükleer santral çevreye ne yapar ?

Bunu da detaylı olarak burada gösteriyorum: 1000 megawatt gücündeki bir nükleer santral ha-
vaya, bacasından 5 1 1 Bq / gün asal gazlar bırakır. Asal gazlar uçucu olduğu için zaten kimse bunları
tutamıyor. Ayrıca 107 Bq / gün İyot -131 bırakır.

Şimdi bu lyot-131 önemli. Fakat kömür santralında toplam 10 üzeri 7'dir, aynı mertebeden oldu-
ğunu göstermek için söylüyorum.

Sonra, toprak üzerine böyle yığın küller bırakmaz ama, soğutma kısmında bir miktar radyasyon
bırakır. Çeşitli izotoplar şeklinde 108 Bq / gün tridyum şeklinde 101 1 Bq/gün birikir.

Şimdi iyotla tridyum önemli gözüküyor ama, hemen şunu söyleyeyim bunların müsaade edilen
dozları: lyot-131'in havada müsaade edilebilir konsontrasyonu 3,7 Bq/m3 dür. Hemen şu çevredeki
metreküpü düşünecek olursanız, daha yere ulaşmadan bu o sınırın altına düşmüştür, iyot.

Tridyumda, sudaki müsaade edilen konsontrasyonu 7400 Bq/m3 dür. Denizlere rahatça bırakı-
lır, büyük göllere rahatça bırakılır. Debisi 150 metreküp/saniye civarında olan nehirlere de rahatça bı-
rakılabilir çünkü, hemen müsaade edilen sınıra düşer.

Şunu da söyleyeyim Doktor Ruess dün söyledi, Almanya'da inşaa edilmekte olan yeni nükleer
santrallarda konvoy projesinde yüzde 90 oranında bunlarında azaltıldığını belirtti. Dün burada hepiniz
dinlediniz.

Şimdi global etkisine gelince İngiltere'de bunun çevre üzerindeki etkisi 0,002 mSv / yıl, çevre
radyosyonu altında yaşadığımız çevre radyasyonun 2 mSv / yıl olduğunu hatırlatıyorum. Binde küsu-
ratı, bütün İngiltere üzerindeki nükleer santralların meydana getirdiği etki.

Altında referanslarım var. Merak edenler, Atom numara 309, Şubat 1987'nin mecmuasında de-
taylı bilgi bulurlar.

Şimdi şunu söylüyorum, diyorum ki, nükleer santral enerji üreten sistemlerin içinde en az tehlike-
li olanıdır. Sesimi yükseltiyorum, önemli bir şey.

Şimdi bunu kanıtlamak için iki tane araştırma sunuyorum.

Birisi, Amerikan Medical Society araştırması. Bu araştırmaya göre kömür santralı, 1000 mega-
wattlik bir kömür santralı çevresinde her yıl 13 kişinin ölümüne, 2100 kişinin de hastalanmasına
neden olur ciğer kanseri, bronşit, astım şeklinde.

Aynı şekilde bir petrol santralı 10 kişinin ölümüne, 2000 kişinin de hastalanmasına neden olur.

Aynı netice nükleer santrallarda ölüm 13 yerine 0.4, hastalanma da 2100 yerine 16. Bu bir tıp
birliğinin araştırması.

Aşağıda başka bir araştırma gösteriyorum, İngiltere'de yapılmış, 1969-1986 arasını kapsıyor.
Bu bir sayım, istatistik? bir araştırma. Saymış, bunun da münakaşa edilmesi mümkün değil, çünkü say-
mış. Literatürünü de altında veriyorum doğrudur veya değildir, tetkik edilebilir. IAEA Bülteni, cilt 32,
Numara 2,1990.

Şimdi bakın, bu araştırmada ne gösteriyor: Kömür santrallarinde 62 tane kaza olmuş, 3600 kişi
ölmüş, 10000 megawatt/yıl elektrik üretilmiş, enerji üretilmiş. Ölüm/enerji, bir risk katsayısı olarak te-
sepit ediyor yazar bu santrallar için 0,36. Petrol santrallarında 63 tane kaza olmuş, şu tarihler arasın-
da, 2070 kişi ölmüş. İşte üretilen elektiriğe bölüyoruz, Katsayı 0,10.

Doğalgaz santrallarinde 24 büyük kaza olmuş, 1440 kişi ölmüş. Üretilen elektriğe bölüyoruz, kat-
sayı 0,17.

Hidrolik santrallarde 8 büyük kaza olmuş, 3839 kişi ölmüş katsayı 1,41.

Şimdi, ölüm tevlit eden nükleer kaza bir tane, Çemobil. O da 31 kişi öldürmüş, ani olarak, ani
ölümler.
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Bu suretle, bu araştırıcının risk sayısı bakıyoruz ki nükleer santral, kömür santrallerine göre 10
kere daha emin, hidrolik santrallere göre de 50 kere daha emin. Baraj yıkıldı mı aşağıdaki köylerin
hepsini götürüyor.

Şimdi, şunu belirtmek istiyorum: Genellikle nükleer enerjinin zararları yahut tehlikeleri abartılarak
sunulmaktadır. Şimdi normal çalışmada, nükleer santralın bacasından savrulan radyoaktivitenin işte
bir kömür santralin bacasından çıkandan çok daha fazla olmadığını gördük.

Büyük kaza olasılığı, bugünkü oturumda muhterem bir konuşmacı açık olarak belirtti. Reaktör/
yıl başına 10"6 yıl, 10 reaktör olsa 10'5 reaktör/yıl bir olasılık var. Bu düşük bir olasılık. Ama, büyük
kaza meydana gelse dahi, araştırmacılar diyor ki, "Halka intikal edecek doz, maksimum 1 Sv olur. 0.1
Sv ile 1 Sv arasında olur."

Bunu Amerika'daki bazı araştırmacılar, hesap neticesi söylüyor. Rusya'da Çernobil'de bir kaza
oluyor, bakıyorsunuz aynen öyle olmuş. Rusya'da sadece 100 kişi 1 Sv kadar doz almış. Tahliye edi-
len 135 bin kişi 0,12 Sv doz almış. Ta Amerika'daki bir araştırıcının, Rusya'daki laboratuvarda teyidini
görüyoruz şaşılacak bir şey.

Burada şunu söylüyoruz gene bunlar sivri kelimeler, üstüne basa basa söylüyorum, muhterem
çevreciler lütfen dinlesinler: Bir nükleer santral kazası adam öldürmez. Hatta radyasyon hastalığına
sebep olmaz. Bunu sebebi şudur: Maksimum 1 Sv doz alacak. Her şey ona göre dizayn edilmiştir ki,
nükleer santralı çevreleyen tel örgü çevresinde, bağdaş kurup iki saat oturan bir kimse, kaza süresin-
ce 0,25 Sv doz alır. Ona göre hesaplanmış her şey.

Ama, bulutun dalgalanması suretiyle bundan biraz fazla alınabiliyor nitekim 1 Sv alınacağı söy-
leniyor ve müşahade de edilmiş. Ama, 1 Sv dozu alan hastalanılmaz ki, ne ölür, ne hastalanır.

1 Sv doz alanların yüzde 30'unda bir halsizlik, mide bulantısı gibi hafif bir ağraz gözükür, hiçbir
tedaviye gerek görmeden bir hafta içinde kendiliğinden geçer. Yüzde 70'i de hiçbir şey hissetmez.

Demek ki, bir nükleer santral kazası kimseyi öldürmez. Aldığı dozlar, bütün araştırmalarda oldu-
ğu gibi, olaylar da bunu teyid etmiş. Çernobil kazasında, nasıl ölmüş 31 kişi ? O reaktörün damına çık-
mış, onlar kurtarıcı, itfaiyeci, yanmışlar.

Halkı kastediyorum, bizim görevimiz halkı korumak. İşletmecilerden ölüm meydana gelebilir.

Halk demek ki bu şekilde nükleer santrallerden beklenen zararları almaz.

Şimdi, tabii nükleer santralin gıdalara bulaşması şeklinde bazı yaygın etkileri var. İnsanları da
en çok korkutan bu. Evet, bu oluyor ama, bunun da çareleri var. Türetilmiş müdahale sınır değerleri
var. Bu değerlere riayet edildiği takdirde, bunun da hiçbir tehlikesi olmadığı anlaşılmış bulunuyor.

ICRP tarafından konulan sınır dozlara riayet edildiği takdirde, nükleer endüstri tümüyle, 104 ve
105 risk sayılarıyla normal hafif endüstriler riski kadar -Hafif endüstriler nedir ? Tekstil endüstrisi gibi,
gıda endüstrisi gibi- bu endüstrilerin riski mertebesinde risk getirmektedir.

Nükleer artıklar problemi ise tabii, burada üzerinde durmak zaman ister ama, bir konuşmacı
bugün öğleden sonra açıkladı, buna da çözüm bulunmuştur.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz Hocam.

Şimdi, ikinci tur konuşmalara geçiyoruz. Yine birinci turdaki sırayı koruyarak ben söz vermek isti-
yorum.

Ancak, konuşmacılardan sadece Profesör Özemre'nin dışında saate ve süreye riayet eden ko-
nuşmacı olmadı. İlk turda da çok toleranslı bir idare gösterdik, hepinizin takdiri aşikârdır. Lütfen, ko-
nuşmacılardan 10 dakikayı geçmeyecek şekilde konuşmalarını düzenlemelerini ve ayarlamalarını is-
tirham ediyorum. Çünkü, epeyce uzun bir seans oldu.

İkinci tur konuşmalarımızda yine Doktor Umur Gürsoy'a ben söz vermek istiyorum.

Aslında biraz aktüel bir konudan başlıklar vererek, belki Sayın Gürsoy'un bir önceki seanstan,
turdan anlatmak istedikleri bunulabilir ama, ben çok daha aktüel bir konuya getirmek istiyorum. Bun-
dan sonraki konuda da yine bazı aktüel konulardan üst başlıklar seçerek görüşmek istiyorum.
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Bir halk sağlığı uzmanı olarak, basında bir süre önce çıkan bazı haberler vardı. Kan kanseri ile
Çernobil nükleer kazası arasında birtakım ilişkilendirmeler olmuştu ve daha sonra da yine bazı bilim
adamları tarafından birtakım raporlarla bunun doğru olmadığı şeklinde belirlemeler olmuştu.

Bu konuda, sizin bir halk sağlığı uzmanı olarak düşüncelerinizi alabilir miyiz ?

Dr. UMUR GÜRSOY- Teşekkür ederim.

Gerçekten, benim söyleyeceklerimin yarısını daha söylemedim. Ama, değil mi ki bir panel tekni-
ğine göre konuşuyoruz, birtakım kısıtlamalara razı olacağız.

Şimdi, sorduğunuz soruya geçeceğim ama, unuturum endişesi ile Sayın Özemre ve Sayın Ay-
bers'in şahsen veya direkt suçlamamakla birlikte, eğer o sınıfa kendimizi sokarsak, yaptığı birtakım
suçlamalar var bize.

Şimdi, onlara biraz cevap verdikten sonra diğer konuya gireyim istiyorum.

Sağlık personelinin verimsizliğinin çeşitli nedenleri vardır.

Bunun nedenlerinden bir tanesi şudur: Sağlık personeli bilmediğini söylemez, çok iyi bildiğini
iddia eder ve büyük yanlışlar yapar.

Birtakım sağlık personeli de çok ürkektir, bildiği şeyleri bile yanlış yaparım diyerekten üst ku-
rumlara sevk eder.

Şimdi, bizden beklenilmesin ki, bir tevazu göstererekten "Bilmediğimiz şeyler olabilir o bakımdan
büyük insanlar, büyük hocalar konuşsun" beklentisi beklenilmemeli.

Fakat, Sayın Özemre ve diğer bilim adamlarında da şu olmamalı: "Ben çok şey biliyorum, her
şeyi ben yaparım" beklentisine de biz giremeyiz, kusura bakmasınlar.

Tarihsel bir örnek verdiler. Ben, nükleer enerji konusunda Özemre'nin yaklaşımını şöyle buluyo-
rum: Tasavvuf düşüncesinde bir sır vardır. Bu sırrı her önüne gelene söylemezler. Müritlerine, o hırka
giymiş hocalar -onun tam deyimini bulamadım- dergâh sahipleri, şeyhler diyeyim, her gelene söyle-
mezler.

Müride 5 sene, 10 sene eziyet çektirirler. Bütün işlerini gördürürler, birtakım eğitimlerden geçer
tabii ve 5 sene sonra derler ki, "Sen hırka giyeceksin, sana hırka giydereceğiz."

Hırkayı giydirirler, hâlâ söylemezler o sırrı. Ve bir 15 sene sonra, adam helak olduktan sonra o
sırrı söylerler, "İnsan tanrıdır" derler.

Fakat, Mevlana'nın karşısına bir insan çıkarmışlar, demişler ki, "Sayın Mevlana, bu ortalıkta
çarşı içerisinde ben Tanrıyım deyip geziniyor." "Bu garibandır, bırakın." demiş Mevlana. Mürid erken
söyleyince de böyle oluyor.

Şimdi, Özemre'nin yaklaşımı bu. Eğer, 40 sene sonra bilim adamları derler mi acaba, "Nükleer
santraller ve nükleer enerji çok tehlikeliydi, kusura bakmayın."

Şimdi, nükleer enerjinin bir tarihçesi var. Einstein, birtakım bilim adamları, "Yahu biz yaptık ama,
kötü yaptık" demişler.

Şimdi, bunlar yalan mı söylüyorlar ? Şimdi, bizim bilgi kaynaklarımız tabii ki sizlerin yazdıklarınız
ve başkalarını da yazdıkları. O bakımdan, ben böyle yaklaşımları sevmiyorum, işte fırsat, içimizden
halktan insanlar da var, buyurun nükleer enerjiyi anlatın bize, bilmediklerimizi düzeltin.

Bakın, Yasaklayıcı zihniyetlere de karşıyım. Sayın Özemre bir televizyon panelinde Tolga Yar-
man'ı da azarlamış, sen benim öğrencimsin falan.

Yani, artık bir yerden sonra babalık oğulluk biter. Yani, her babanın oğluna karşı hak ve görev-
leri vardır ama, onu 18 yaşından sonra da özgür bırakır. Çünkü, belki Tolga Yarman sizi başka konu-
larda aşmış olabilir, değil mi yani ?

Şimdi, Sayın Aybers bir dozdan bahsetti. Ben, İngilizce sınavlarında bir şey vardır, "Okuduğunu
anlama, anladığını okuma, duyduğunu söyleme" falan.
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Şimdi, okuduğumu anlayacak bir pozisyondayım ben. Bu ülkede bunu beceremiyorsak, zaten
yuh bize. Bize eğitim verenlere yuh o zaman.

OTURUM BAŞKANI- Sayın Gürsoy, vaktinizi ekonomik kullanmıyorsunuz.

Dr. UMUR GÜRSOY- Farkındayım.

OTURUM BAŞKANI- Şu ana kadar yarı süreniz geçti. Biz soru yöneltelim. Şimdi, bunlara girer-
sek o zaman bu iş gece yarısı bitmez.

Lütfen, bunun için 5 dakika süreniz var.

Dr. UMUR GÜRSOY- Şimdi, o deminki sorduğunuz yere geçiyorum. Çay örneğinden, gıdalar ve
kanserler, kan kanseri.

Bir araştırmada diyor ki, "Biz, bir çay deposunda bir işçi 24 saat otursa şu kadar doz alır. Onu
ölçtük, bu dozda bir şey olmaz, yani bu dozda insana bir şey olmaz."

Bu şuna benziyor: Bir arsenik deposunda 24 saat oturdu adam, bir şey olmadı.

Şimdi, nükleer enerjinin değişik etkileri var. Direkt cilt vasıtasıyla maruz kalmak var, bir de en
ince noktalara kadar teneffüs etmek veya mide ve bağırsak yoluyla almak var.

Şimdi, bence, yani kanser sorusu biraz saptırma gibi geliyor, ben genel olarak sağlık sorunları-
na giriyorum. Kanserin etkileri, yani kesinlikle...

OTURUM BAŞKANI- Yani, burada bir belirleme yapalım.

Yani, saptırma dediğimiz olay değil, burada dikkat ederseniz üst başlığımız "Nükleer Enerji ve
Çevre."

Çevre dediğimiz takdirde, günün aktüalitesi olan konularda topluma, kamuoyuna,«basına doğru
bilgi vermek durumundayız ve günün aktüalitesi olan konulara da girmek zorundayız.

Dr. UMUR GÜRSOY- "1986-1988 arasında Türkiye'de kanserler yüzde 350 artmıştır" deyince
"Ne oluyoruz?" diyeceksiniz.

Benim kaynağım Ana Britannica, Devlet Fen İstatistikleri. Bakıyorsunuz, yüzde 350 artmış.

Şimdi, hocamlar diyebilir ki, "1986'dan sonra Türk bilim adamlarının, Sağlık Bakanlığının ilgisi
arttı, bütün kanserlileri kaçırmamaya başladılar."

Buradan verilerin doğru olmadığına geliyoruz.

Şimdi, bir şeyin artıp artmadığını bilmek için önceden ne olduğunu bilmek zorundayız. Şimdi,
"artmıştır" diyenler de bu işi doğru söyleyemezler, "artmamıştır" diyenler de doğruyu söyleyemezler.
Çünkü, Türkiye'de ölüm istatistikleri, bebek ölüm istatistikleri ve ana ve çocuk 0-6 yaş istatistikleri,
doğum nedeniyle ana ölümü istatistikleri gibi istatistikler yoktur, toplanamaz.

Türkiye'de şu bahsettiği kanser artışını sağlayan istatistik, bütün ölümler içerisinde nedenleri bil-
dirilen ve yüzde 30 ölümün arasındaki kanserlerin artışını göstermektedir.

Bütün ölümlerin artışını gösteremiyor, sağlıklı bir veri toplayamıyoruz.

Şimdi, siz bu ülkeye nükleer enerji getiriyorsunuz. Osmaniye Devlet Hastanesine iki tane acil
servise klima cihazı alındı. Ve içinde de diyor ki, "Bunu takarken, fişe takmadan evvel, şunları, şunları
yapacaksın. Haftada bir defa filtresini değiştireceksin, temizleyeceksin, yeniden takacaksın."

Ben her nöbetimde, ayda iki defa nöbet geliyor, kendim temizliyorum onu. Çünkü, temizlemesi
gereken insanlar o filtreyi temizlemiyorlar. Temizlemesini unutuyor mu, ne yapıyor ?

Şimdi, bu ülkeye nükleer santrali getirirken, bu ülke hazır mıdır ? Bunu çok da iyi tartışmamız
lazım. İyi olabilir, kötü olabilir. Bana göre kötüdür, buraya bunu savunmaya geldim ama, ayrıca bir de
Türkiye'de Japonlar yaşamıyor ki arkadaşlar. Madalyonun öbür tarafı var. Teknoloji şahane olabilir,
yani kur, düğmeye bas, otur seyret olabilir fakat, burada Japonlar yaşamıyor bu ülkede, Türkiye'nin ko-
şulları var.
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Şimdi, kanser olayında bu nükleer enerjinin ve santral kazalarının sağlık etkilerinde bir üçüncü
etki var. Bu gözden kaçıyor, psikolojik etkiler.

Psikolojik etkiye neden olanların sebepleri arasında üç tane madde sayılıyor. Onlardan bir tane-
si şu: Bilim adamları ve yetkililerin çelişkili açıklamaları.

Şimdi, açıyorsunuz, Türkiye'nin kanser hocalarından birisi Şinasi Ôzsoylu diyor ki, "Falanca, fa-
lanca makalelere göre Türkiye'de kan kanserlerinin yüzde 56'sı Hacettepe'ye gelir kan kanserlerinde
artış yok" diyor.

Bir bakıyorsunuz, "Istanbul'dakiler de öyle" diyor "İstanbul'da gelenler bize geliyor kan kanserin-
de orada da bir artış yok" diyor.

Fakat, Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir araştırma yapmışlar. Orada da o dönemde, yani
1986'dan sonra 1992'lerde yapılan araştırmalarda kan kanserlerinde, özellikle 0 yaş grubu kan kan-
serlerinde büyük artış görülmüş.

Şimdi, o halde burada bir araştırma yapmak lazım. Bu araştırmayı kim yapmalı arkadaşlar ?
Yani ben mi yapacağım bu araştırmayı ? Bu ülkenin bilim adamlarını yapacak.

Ama şimdi, Tansu Çiller, öğretim üyelerine konuşma yasağı getirdi. Efendim, falanca, filanca
diye bir Başbakanınız olursa ve bu Başbakan bir sene, iki sene evvel iktidara gelmeden evvel eski hü-
kümetin ekonomi politikalarını cayır cayır eleştirirse ama, gide gide böyle bir tavır alırsa bu ülkede de-
mokrasi ve bilgilenme özgürlüğü, bilim özgürlüğü olur mu ? Olmaz o zaman da bilim adamları bu ko-
nuya yaklaşmazlar.

Çernobil'le ilgili yapılmış sağlık araştırmaları...

OTURUM BAŞKANI- Sürenizi bir dakika aşmış durumdasınız.

Dr. UMUR GÜRSOY- Bitiriyorum.

Tabip Odasının on-line bağlantısı, bilgisayarında bir bozukluk olduğu için alamadım bilgileri,
Çernobil'le ilgili bütün verileri. Fakat, şu kadarını söylediler... Ben Osmaniyedeyken bu görüşmeyi yap-
tım, "Bana fakslayın" dedim, "Fakslanmaz" dediler. "Neden?", "Çok fazla." Dedim, "Sadece makale
başlıklarıni'fakslayın", "O da fakslanmaz, o da onlarca sayfa" dediler. Fakat, bozulduğu için alamadım
falan.

Sonuçta, biNm yasak bu ülkede. Okuduğunuz zaman birileri diyor ki, "Sus. Yani, sen bilgilisin,
nereden aldığı belli değil, bilim yapmıyorsun."

Sonuçta ne oluyor ? Falcılara gidiyor artık insanlar. Bilime güven, bilim adamlarına güven kal-
madığı zaman...

Çünkü, bir soru da şöyle diyor: "Türkiye'de atom santrali gerekli mi?" diye bir yazıda "Falanca,
falanca nedenlerle nükleer santral savunucuları, bizim teknolojimiz iyi" diyebilirler.

"Bu ilk altı sorudaki evet sorularına cevap veren bilim adamlarına gerçekten güvenebilir miyiz?"
diyor.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Biz teşekkür ederiz.

Şimdi, burada benim bir Hacettepe Üniversitesi mensubu olarak bir noktayı açıklama zorunlulu-
ğum hasıl oldu diyeceğim.

Sayın Gürsoy'a yönelttiğim soru konusunda, Hacettepe Üniversitesinin Türkiye'deki vakaların
yüzde 70'ine hâkim olan bir merkezi var. Bu konularda çok sağlıklı olarak taramalar yapılmakta. Bun-
dan önceki yıllarda da yapılmakta ve yüzde 70'ini, hepsini demiyorum. Bu çerçeve içinde, Çernobil'le
ilişkilendirilebilecek herhangi bir artışın olmadığını, buradaki merkez bilimsel olarak teyit etmektedir.

Efendim, şimdi ikinci turun üçüncü konuşmacısına söz vermek istiyorum.

Yine aktüel bir konudan... Belki bazılarımızın kafasında takılan bir konu olabilir çünkü, epeyce
spekülasyonu yapılan bir konuydu. Ama, bugün burada çevre dediğimiz için bütün boyutlarıyla konuş-
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mamız lazım ve Türkiye'nin özellikle karşı karşıya olduğu hadiselerde bazı bilinmeyen ya da yapılma-
yan olarak gösterilen hadiselerin de perde arkasını bir ölçüde aralamamız lazım.

Hepimizin hatırlayacağı gibi, bu konu Çernobil olayıyla bağlantılı bir konuydu yine ve Çernobil
deyince de, daha ziyade aklımıza hep çay konusu gelir. Çay konusu deyince de, Atom Enerjisi Kuru-
munun başı, başında bulunan o günlerdeki Sayın Başkanının sıkıntılı günlerini yaşarız.

Ben, o günlerde bir miktar birlikte mesai yapmış bir kimse olarak ne denli sıkıntılı yaşadıklarını
bilen bir kişi olarak bazı noktaları bilmekle beraber, bu toplantıda da en azından bu gerçeklerin ortaya
çıkması konusunda neler söylenebileceği hususunu yöneltmek istiyorum.

Acaba, gerçekten Türkiye hiçbir şey yapmadı mı ? Çünkü, bir miktar böyle laflar da konuşuldu.

Prof. Dr. AHMED Y. ÖZEMRE- Efendim, hemen şunu söyleyeyim:

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, özellikle Türkiye'yi ekonomik açıdan ilgilendiren üç önemli nema
üzerinde büyük ölçümler yaptı.

Bunlardan bir tanesi, tütündü. Tütünde az miktarda radyasyon vardı. Kiloda 274 Bq'i geçmeyen
bir radyasyon vardı. Ben bunu gazetelere açıkladığım halde, sadece bir gazete bir satırlık yazdı.

Çünkü, tütünümüz ihraç edilen bir meta idi. Bunu ithal eden memlekette, kendi ithal ettiği Türk
tütününden dolayı da, kendi yaptığı sigaraların radyasyonlu sigara olmasını istemediğinden dolayı
Türkiye'den ihracat yapan firmalar üzerinde etkili oldu ve kesinlikle basında "Türk tütünü radyasyonlu-
dur" diye bir şey çıkmadı benim sadece beyanatımdan başka.

Hemen, şurasını da ilave etmemi müsaadelerinize istirham ederim: 274 Bq/kilogramlık bir'rad-
yasyon fasaryadır, hiçbir şey değildir.

İkinci mesele Türkiye'nin fındık meselesiydi. Türkiye, senede 140 bin ton fındık üretir, İspanya
40 bin ton fındık üretir, italya 35 bin ton fındık üretir, Amerika Birleşik Devletleri 240 bin ton Amerikan
Bademi üretir. Bunların hepsi, Almanya'da Hamburg'da borsalanır.

Bu meseleden, aşağı yukarı 450 bin tonluk meta dünya çukulata, şekerleme sanayinin ham-
maddesini teşkil eder. Bunlarda yüzde 10, yüzde 15'lik bir oynama, pek çok firmanın batmasına yol
açacak kadar bir hassasiyete sahiptir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Şile'den Arhavi'ye kadar bütün Karadeniz bölgesinde aşağı yuka-
rı 55 bin ekim alanında fındıkları tetkik ederek, spektroskopik analiz yaparak o bölgenin fındık radyas-
yon haritasını çıkardı.

Fakat o zamanlar, Avrupa Ekonomik Topluluğu, kendi içlerinde 1200 Bq/kilogramlık alışverişle-
re müsaade ettiği halde, sırf GATT Anlaşmalarının, gümrük anlaşmalarının ötesine geçebilmek için
bizim memlekete 600 Bq/kilogramlık bir sınır uyguluyordu ve bunun için de, bizden 600 Bq/
kilogramdan daha fazla radyasyon içeren mal almıyorlardı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun yapmış olduğu bu değerlendirme neticesinde ortaya entere-
san bir dağılım çıkıyordu. Ünye'nin batısında kalan 30 bin ton iç fındık, 0 ila 600 Bq/kilogramlık bir ak-
tiviteye, Ünye'nin doğusunda kalan 110 bin ton fındık da 600 Bq'den 4250 Bq/kilograma kadar bir akti-
viteye sahipti.

O sırada işte, Avrupa ülkeleri Türk fındığının değerini düşürebilmek için bir spekülasyon yaptı-
lar, bazı fındıklarımızı geri çevirdiler. Onun üzerine, kendisiyle teşriki mesai etmekten bütün gurur
duyduğum, kendisine de büyük hürmetim olan eski Sanayi ve Ticaret Bakanı -şimdi de burada bulu-
nan- Sayın Cahit Aral harikulade bir stratejiyle bunları dize getirdi.

Ne dedi ? "Efendiler, biz son derece insancıl bir ülkeyiz. Siz, mademki 600 Bq/kilogramdan fazla
fındık almak istemiyorsunuz, o halde biz de size Ünye'nin batısında kalan 30 bin ton fındığımızın 25
bin tonunu veriyoruz, 5 bin tonunu da iç istihlake ayırıyoruz. Alın 25 bin tonu, istediğiniz gibi kullanın
geri kalan 110 bin tonu da yakacağım" dedi.

Radyasyon tehlikesi olmayan radyasyonlu fındıklarımızın hepsi Avrupa'ya ihraç edildi ve o sene
-eğer hafızam yanıltmıyorsa- rekor düzeyde, yani 456 milyon dolarlık bir fındık satışını da yaptık.
Bunun, bu stratejinin banisi de Sayın Aral'dır, onu da burada açıkça söylemek mecburiyetindeyim. Ve
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netice itibariyle, Avrupa bütün fındığımızı aldığı. Sebep?.. Çünkü Avrupa'nın ve bütün dünyanın kon-
füzûeri sanayiinin Türk fındığına ihtiyacı vardı ve herkes biliyordu ki, Türk fındığındaki radyasyon fa-
saryaydı, hiçbir şey değildi.

Şimdi gelelim çaya.

Çay meselesinde Türkiye'nin böyle bir olanağı yoktu. Çay, Avrupa'da pazarlayabildiğimiz bir
meta değil. Avrupa'da çayın pazarı İngiltere ve Hollanda'nın elinde aşağı yukarı yüzde 83,5'u bu dev-
letlerin elinde. Binaenaleyh, henüz bu pazara girememişiz ama, Türkiye'nin 1986 senesinin başında,
bu pazara 60 bin ton çayla, kuru çayla girebilme potansiyeli vardı.

Şimdi, çay ürünümüzün 530 bin ton yeşil çay ürünümüze biraz radyasyon bulaştığı anlaşıldığı
zaman, yaptığımız ölçülerle hemen o anda, radyasyon seviyesi son derece düşük olduğundan dolayı,
buna müdahale etmenin gereksiz olduğuna karar verdi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Bu onun hem
/etkisinde, hem de ondan sonra bilgisinde olan bir şeydir. Biz ancak ve ancak, çay kuru olarak üretilip
paketlenmeden önce müdahale kararı aldık.

Ve bunun için de şunu uyguladık: Bir sene evvelinden kalmış 55 bin ton radyasyonsuz çayımız
vardı. 120 bin ton kadarda 0 Bq'den, 90 bin Bq/kilograma kadar giden kuru çayımız elde edildi.

O halde yapılacak iş, öyle bir kriter bulmak ki, bir sıhhat kriteri, kimsenin bir şey söyleyemeyece-
ği bir sıhhat kriteri, bu kritere göre bu kriterin altında radyoaktivite ihtiva eden çayları halka vermek,
gerisini de ondan sonra imha etmekti.

Biz de sağlık açısından en kesin, en drastik tedbirlere sahip, Avrupa Ekonomik Topluluğunun
bir yaştan küçük çocuklar ve hamile kadınlar için sulh ve süknn zamanlarında, yani böyle Çernobil ka-
zası gibi kritik dönemlerde değil, sulh ve süknn zamanlarında uygulamakta olduğu bir kriteri aynen
kabul ettik. Ama bunu Türkiye'deki hamile kadınlar ve bir yaşından çocuklar için değil, bütün Türkiye
için, bütün yetişkinler için, 55 milyon için uyguladık.

Dolayısıyla, Türkiye Atom Emerjisi Kurumunun kabul ettiği bu tedbir, çok daha zecri, çok daha
kesin bir tedbirdi. Neydi bu tedbir ? Avrupa Ekonomik Topluluğunda, sulh ve süknn zamanlarında ha-
mile kadınların ve bir yaşından küçük çocukların aldıkları sulu gıdalarda bulunmasına müsade edilen
maksimal radyasyon seviyesi litre başına 370 gramdır.

O zaman mesele sadece çayın deminde, deminin litresinde, içilecek çayda değil sadece demin-
de, litre başına 370 Bq'den daha az radyoaktivite bulunabilmesi için, bu çay Türk usulü demlendiği
zaman, acaba kuru çayın kilosunda kaç Bq'lik aktivite bulunmalıdır ? Bunun için izmir, Ankara ve İs-
tanbul'da aşağı yukarı 40-45 kadar çayhane, kahvehane dolaşıldı arkadaşlarımız tarafından, Türk
usulü çay demlemenin standardı ortaya çıkarıldı ve Çekmece Nükleer Araştırma Eğitim Merkezinde,
Türk usulü demlenen, bu standartta demlenen çaydaki radyoaktivite miktarları deme radyoaktivitenin
yüzde 100 geçtiği kabulü ile tespit edilmeye başlandı esasında yüzde 6O'ı, yüzde 70'i geçiyordu.

Ve netice itibariyle, eğer çaya, çayın demine kuru çaydaki radyoaktivitenin yüzde 100'ünü geçti-
ğimiz takdirde, demde bir litrede 370 Bq'den daha az bir radyoaktivite bulmak istiyorsunuz, kuru çayın
kilosunda 12.500 Bq'den daha az radyoaktivite bulunması lazım geldiği gerçeği ortaya çıktı. Ve haki-
katten ÇAYKUR'la beraber Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun müştereken yaptığı bu ilişki dolayısıyla,
bu faaliyet dolayısıyla paketlenen çaylar öyle harman edildi ki, ilk aylarda 12.500 Bq/kilogramlık bir
çay halka intikal ettirildi. Dört-beş ay sonra da bu 3000 Bq'e kadar indirildi.

Bu harman yapıldıktan sonra elimizde, evet elimizde 58.078 ton çay kaldı. Bu çaylar 25 bin
Bq'den 90 bin Bq/kilograma kadar giden, yani bizim Türk halkına içmesine müsaade etmeyeceğimiz,
12.500 Bq'den daha azına müsaade ettiğimize göre, radyasyon sağlığı ilminin ALARA prensibine
göre, katiyen halka intikal ettirmemiz gereken bir ahlakî pirensip olarak 58.078 ton çay kaldı.

Bunu Sayın Aral'a arz ettiğim zaman Hükümet bunu derhal tekabbül etti ve bu 58.078 ton çayın
gömülerek imha edilmesine karar verildi. Bu o zaman Hükümete 70 milyarlık, bugünün parasından üç
trilyonluk bir malî külfet yüklüyordu. O zamandan bu zamana kadar bu çaylar gömüldü.

Şimdi bakınız, bizim halka intikal ettirmiş olduğumuz üç bin Bq/kilogramlık çaydan bir insan içse,
acaba ne kadar içse, bir sene müddetle ne kadar içse zarardide olur, radyasyon sağlığı bakımından ?
Bildiğiniz gibi, bu çay dem olarak içilmez, binaenaleyh, sulandırılarak içilir.
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Bu takdirde, bir sene müddetle her gün bir insanın sekiz gaz tenekesinden fazla, yani 136 litre-
den fazla dem içmesi lazımdır, çay değil, dem içmesi lazımdır ki, gerçekten de vücudunda bir sıkıntı
meydana gelsin.

Ben kısaca bunu arz etmek istedim. Bu hususta da tekrar bir kere daha açıklamak fırsatını bul-
duğum için mutlu olduğumu beyan ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz Hocam.

Son konuşmacı Sayın Doktor Nejat Aybers'e ben tekrar -sanıyorum hazırlıklarınız yine transpa-
ranlarla olacak Hocam- bu konuda nükleer enerjinin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bir kıy ısla-
masını yapacak olursak durum nedir, kazalar ve gerçek durumlar konusunda neler söyleyebiliriz ?

Prof. Dr. NEJAT AYBERS- Sayın Başkan, sözlerime başlamadan önce şunu tekrar etmek ihti-
yacını duyuyorum. Absorblanan doz birimi Sievert'dir. 3 Sv'in üstünde doz absorblamış olan insanlar-
da ölüm görülebilir. 2 Sv üzerindeki dozlarda radyasyon hastalığı görülebilr. 1 Sv bir sınırdır ancak in-
sanların yüzde 30 kadarında bir radyasyon hastalığına benzer bir etki görülebilir. 0,5 Sv doz alan
insanlar ise hastanede muayene edildikleri takdirde, idrar tahlili, kan tahlili hepsi dahil klinik olarak mü-
şahede edilebilen, hiçbir hasar yoktur raporu alır.

Şimdi bunları söyledikten sonra, ha bir de şunu söyleyim, ICRP analizlerinde bir kaide konmuş-
tur. 1 Sv doz alan 100 kişiden birinin ilerde muhtemelen zarar görebileceği esasına göre kaza analizle-
ri yapılır, bunu da ilave edeyim.

Şimdi efendim, ülkemizde bakın ne gibi laflar dolaşıyor, bunlar mecmualarda çıkıyor, böyle
panel masalarında konuşuluyor ve insanlar birbirini duyuyor, kimse nakzetmediğine göre, kimse aksini
söylemediğine göre doğrudur diye tekerrür ederek geliyor.

Ben burada bunları söylemekle mükellefim, hepsi yanlıştır. Şöyle: "Dünyada nükleer santrallar-
dan vazgeçiliyor. 40 yılda kurulan 420 kadar santraldan 200 tanesi kapatıldı, ABD'de 100 santral ka-
patıldı. Bugüne kadar 350 kadar reaktör kazası oldu, binlerce kişi öldü ve 100 binlerce kişi ölecek..."
Bunların hepsi saçma.

Dün burada Amerikalı bir delegeye kasten bir sual tevcih ettik, "Memleketinizde Tree Mile Island
kazasından sonra kaç reaktör kapatıldı, lütfen söyler misiniz" dedik dört dedi.

Şimdi, gerçekler nedir bunun karşısında ? Evet dünyada 424 tane nükleer santral çalışıyor, 72
tanesi inşa halinde, işte 1988-1989'da 9 adet yeni santral devreye girdi. Kapanan santralların sayısı
bütün dünyada 15'ten az. Bunlar da ömrü dolmuş, eski, ufak güçlü santrallardır veyahut da araştırma
görevini tamamlamış deneme santradandır.

Şimdi kazalara gelince 350 tane reaktör kazası olmuş, şimdi ben burada, bütün yabancı delege-
lerin huzurunda kazaların ismini sayıyorum, başka bir tane daha varsa, lütfen beni uyarmalarını rica
ediyorum:

İspanya'da bir bu kaza değil önemli arıza olarak klase ediliyor. Şimdi "International Atomic
Energy" Ajanının yeni bir tasnifi var, yedi kademede tasnif etmiş kazaları. Bir, ik,i üç kaza değil arıza,
dörtten itibaren kaza, önemsiz kaza, önemli kaza, büyük kaza, çok büyük kaza diye gidiyor. Ispan-
ya'daki önemli arıza olarak klase edilmiş 1989'da olan kaza.

Fransa'da bir bu önemsiz kaza, yani dördüncü katagoriden 1980'de meydana gelmiş.

İngiltere'de bir 1957'de. ABD'de bir, 1979'da. Bunlar önemli kaza sayılıyor. Halka intikal eden
doz çok az olmakla beraber, bazı sebeplerden dolayı önemli kaza olarak kabul ediliyor.

Nihayet Rusya'da meydan gelen ölüm tevlideden Çemobil kazası.

Hepsi bu kadar. Şimdi "350 tane reaktör kazası", söylüyorlar bunu, habire de tekerrür ediyorlar,
mecmualarda çıkıyor.

Şimdi, eğer şey kastediliyorsa, normal işletmeden ayrılma;, ben santralciyim, her hafta birkaç
tane olur bu her santralda. Klasik santrallarda da haftada birkaç kere normal çalışma düzeninden biraz
ayrılırsınız, bir yerde basınç artar, gider biraz kısarsınız filan. Kaza ise, işte böyle klase olmuştur, sa-
yıları da bu kadardır.
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Altta referanslar var, Nuclear News ve Nuclear Energy International, bunları öneririm.

Şimdi, biz çevrecilere ne yapıp yapıp bu nükleer santralı sevdireceğiz, çaresi yok. Hakikat konu-
şuyoruz, sayı veriyoruz, referans veriyoruz. Lütfen, rica ediyorum, bir can kulağıyla bizi dinlesinler.

Bakın nükleer santralın faydaları neler ?

Nükleer enerji çevre kirlenmesi ve halk sağlığı bakımından en uygun enerji kaynaklarından biri-
dir, doğal gaz onunla beraber öbürlerine nazaran çok temiz gözüküyor.

Fosil yakıt santrallarına kıyasla daha ucuz elektrik üretir bunu zaten söyledim.

Çok az yakıtla çalıştığı için, özellikle petrol için önemli olan taşıma kazalarından bizi korur. Bu
çok önemli, denizleri berbat ediyor.

Yük merkezine yakın kurulabildiği için uzun taşıma hatlarına gerek duymaz, kayıpları azdır.

Fosil yakıt santrallarının sebep olduğu ve dünyayı tehdit eden çevre sorunlarından bizi kurtarır
ve bizi kurtaracak yegâne çare, başvurulabilecek emin bir alternatif olarak gözükmektedir. Bunu lütfen
inceleyin.

Bugün dünya enerji talebinin yüzde 16'sını temin eder. Yaklaşık olarak 330 gigawatt elektrik gü-
cündeki kurulu güç, dünyaya sağladığı faydalar şunlardır:

1- Yılda, çevreye 1.5 milyar ton karbondioksit, 2 milyon ton sülfürdioksit, 1 milyon ton nitrojen
oksitler gibi kirletici gazların atılmasını önlemiştir. Eğer, o kadar güç nükleer santral olmasaydı, onun
yerine fosil yakıt santrallar elektrik üretseydi, bunların hepsi çevreye atılmış olacaktı.

Ayrıyeten, 150 bin ton zehirli metallerin çevreye atılmasını önlemiştir.

Şimdi daha önemli bir şey söylüyorum çevre kirliliğinin neden olduğu enfizema, astım, bronşit ve
ciğer kanseri, bunların farkına varmıyoruz. Şehirlerde insanlar, akrabalarımız hastalanıyor, e oldu di-
yoruz ama, sebebi çevre I

Şimdi, bütün bunları önlüyor, çünkü onda yok. Bu kurulu güç bakın neyi önlemiş: 4300 kişinin öl-
mesini önlemiş, 660 bin kişinin de hastaneye gitmesini önlemiş. İnşallah sevdirebildik çevrecilere sant-
ralımızı.

Şimdi, daima ileri sürülen bir husus var diyorlar, nükleer enerjiye ne gerek var, güneş var, rüzgâr
var, niçin bunları kullanmıyorsunuz ?

Şimdi buna cevap teşkil etmek üzere şunları söylüyorum:

Bu gibi doğal enerji kaynakları lokal ihtiyaçlar için, küçük enerji üretim ihtiyaçları için kullanılabil-
mektedir, faydalıdır, kullanılacaklardır ama büyük ihtiyaçlar için mümkün değildir.

Güneş enerjisinin faydalı olabilmesi için, muhakkak büyük güçte elektrik üreten santralların ya-
pılabilmiş olması lazımdır. Şimdi, güneş santrallarında termodinamik dönüşümlü santral bir alternatif
olarak elektrik üreten bir sistem bu santraida megawatt elektrik başına 7 bin metrekare ayna gereki-
yor. Gene megawatt elektrik başına 50 bin metrekare helyostad parkına ihtiyaç gösteriyor.

Şimdi, 7 bin metrekare ayna imal edilirken, imalat kazalarını hesaba katarsanız, ölüm sayısı bu
santral için nükleerden fazla çıkıyor, atölyede olan kazaları ekliyorsunuz bunlar imal edilirken.

Araştırmacılar, risk analizciler bunu ortaya koyuyor hesaplarda, ben sadece tekrar ediyorum. Ve
bu santral, elektriği 150 mills / Mwh'a üretiyor, halbuki nükleer enerji 30 ile 40 mills / Mwh'a mâl ediyor.

Rüzgâr jenaratörlerinin üretim maliyeti daha düşük olmakla beraber, bunların da önemli sakın-
caları var. Şimdi 3.5 milyon nüfuslu Ankara şehrini rüzgâr enerjisiyle beslemeye kalksak, 40 metre yük-
sekliğinde, 20 metre pervane çapı olan 40 bin adet jenaretöre ihtiyaç vardır. Gürültü ve görüntü prob-
lemi bir tarafa, bunların işgal edeceği yer, Ankara şehrinin en az 20 katı kadar yer ihtiyacı gösterir.

işte, niçin şimdi bu çeşit enerjileri kullanamıyoruz, bunların cevapları burada.

Burada aşağıda pek çok araştırıcının nükleer enerjinin güvenliği için yapmış olduğu araştırma-
lar var, detaya giremiyorum. Ama isterlerse referanslarımı gösteririm, araştırmaları gösteririm. Nükleer
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enerji, diğer enerji sistemleri içinde en emin ve en temiz olanlarından biridir.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz efendim.

Bu şekilde son tur konuşmaları da tamamlamış bulunmaktayız. Hatırlayacaksınız başlangıçta
benim bir rezervem vardı, müsaade ederseniz bu konuda birkaç dakikalık bir açıklamada bulunmak is-
tiyorum. Çünkü, benim hazırlıklarım da bir miktar, bir panelist olaraktı. Sonradan bu panel yöneticiliği
bana verilince, bir ölçüde susturulmuş hissediyorum kendimi. Yalnız, önce Sayın hocam Profesör
Nejat Aybers'e şunu söylemek istiyorum.

Konuşmalarında sürekli çevrecilere yönelik hitabta bulundu, çevreciler, çevreciler dedikçe ben
açıkçası alındım. Eğer çevrecilerden yeşilleri kastediyorsa ben çevreci değilim. O konuda terminoloji-
de anlaşmamızda yarar var.

Fanatik olayların bir çevre kavramıyla, çevrecilikle yeşiller arasında yer aldığı noktasında benim
düşüncelerim. Öte yandan, bu panelde de tartışılan pek çok konuda olduğu gibi globalleşen dünyada
sınırlar ötesi kirlilikler yaşanmaktadır ve bu şekilde bir ülkenin ya da birkaç ülkenin tedbir alması,
önlem alması onların kirlilikleri yaratmama konusunda teknoloji benimsemesi diye bir keyfiyet yoktur.

Artık dünya küçülmüştür ve topyekün dünyanın bütün ülkelerinin karar vereceği bazı sözleşme-
lerle adım atmak gerekmektedir. Bu çerçevede atık trafiğinin ülkeler arasında önlenemez yükselişini
her geçen gün çeşitli olaylarla yaşamaktayız ve görmekteyiz, yani dünya belirli konularda topyekün
karar vermek durumundadır.

Bunu niçin söylüyorum ? Şimdi, bugüne kadar, şu saate kadar yapılan tüm konuşmaları ve tüm
tartışmaları hepsini bir tarafa atalım, yani birazcık bilimsel olmayan bir platformda düşünelim isterse-
niz.

Türkiye'nin etrafına baktığımızda, sınırlarımızın tümüyle Bulgaristan'dan, Ukrayna, Rusya, Er-
menistan, Iran -Çeşitli amaçlarla, değişik amaçlarla çünkü onlarda sahnedeler- Irak, yani aşağı yukarı
270 derecelik bir yayla nükleer açıdan ya da radyasyon açısından ve de pek çok geri ilkel teknolojiyle
sınırlı olduğunu göreceğiz.

Şimdi, bu noktada düşünelim, Türkiye'de nükleer santral yapmamakla biz nükleer risklerden ko-
runmuş olabiliyor muyuz, bunu iyi tartışmamız lazım, iyi düşünmemiz lazım. Ya da bizim iyi bir tekno-
lojiyle nükleer santrallara geçmemiz konusunda bu mevcut fizikî duruma rağmen ne tür risk altındayız,
bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım.

Ben bu konuda sabırlarınızı aşmak istemiyorum şu saatlerde ancak, bir noktayı da hatırlatmak-
ta yarar var.

Dikkat ederseniz birkaç ay önce Ermenistan kötü şartlar nedeniyle, 1988 yılında depremde
büyük bir kazaya uğrayan nükleer santralına, tekrar enerji talebinde bulunarak Türkiye'den tekrar ça-
lıştırabileceği ihtarında bulundu yani açıkçası radyasyon tehlikesiyle mevcut ilkel santralını çalıştıra-
rak Türkiye'yi tehditte bulundu. Bunun diğer bir ifadesi budur.

Şimdi, biz hâlâ buna rağmen, iyi bir teknolojiyle bir nükleer santral yapmamakla Ermenistan'ın
bu tehditine ya da çalıştırdığı zamanki radyasyon riskine karşı korunmuş olabilecek miyiz ?

Şunu bağlamak istiyorum son söz olarak: Güvenlik sistemleri geliştirilmiş ve en iyi teknolojilerle
teçhiz olan nükleer santrallarla hava kirliliği yaratmadan, ki Sayın Hocama katılıyorum bu konuda, kar-
bondioksit emisyonlarını tırmandırmadan, azdırmadan, yani global ısınma dediğimiz şu anda çevrenin
en büyük tehlikesi olan global ısınma dediğimiz kıyameti davet etmeden bazı önlemler almamız her
zaman mümkündür.

Bu şekilde aklımızı heyecanlarımızın önüne koyarak çevre için düşünmek durumundayız, ülke-
miz için de düşünmek durumundayız.

Sabırlarınız için herkese çok çok teşekkür ediyorum.

Son olarak Sayın Profesör Kadiroğlu bir şey işaret ediyor galiba Sayın Kadiroğlu buyurun.

Prof. Dr. OSMAN KADİROĞLU- Benim Umur Bey'e bir sorum var, kendisi bir istatistik yaptığını
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söyledi. Yanılmıyorsam kendisi halk sağlığı uzmanı, istatistikçi değil. Anladığım kadarıyla da bilimsel
yönden sakıncaları olabilecek bir istatistik olarak geldi bana. Acaba sizin bu çıkardığınız sonuçların
ne kadar doğru olduğunu tahmin ediyorsunuz. Mesela yüzde 90'lardan bahsettinizde.

Dr. UMUR GÖRSOY- Beyefendi, halk sağlığı Türkiye'de yüz tane uzmanı olan, bunların çoğu
üniversite halk sağlığı bilim dallarında öğretim üyesi oldukları için taşrada ve günlük yaşamda ne işle
uğraştığı bilinmeyen uzmanlık dallarından bir tanesi.

Bizim eğitimimizde ağırlıklı olarak sağlık istitistikleri ve sağlık yönetimi yer alır. O bakımdan, is-
tatistik konusunu entellektüel olmaktan çok daha iyi biliyorum. Yaptığım araştırma, belki eleştirilerinizi
haklı bulurum, hata payı yüzde 5'dir.

Temsil ettiği sayı itibariyle 2 milyon 673 bin insanı temsil eden yöneticilere sorulmuştur. Bu,
Dünya Sağlık Örgütünün çeşitli halk sağlığını tehdit eden araştırmalarda kullandığı örnek sayısının
çok çok üzerinde bir rakamdır.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, Sayın Cahit Aral, Sayın Bakanım buyurun.

CAHİT ARAL- Sayın Başkanım, çok muhterem arkadaşımız Gürsoy bey, Trabzon Tıp Fakülte-
sinden gelen bir rapordan bahsetti ve orada lösemi ve lenfomanın 2- 3 veya 4 kat arttığını ifade ettiler.

Şimdi, bana 9 üniversitede ve Trabzon Tıp Fakültesi dahil, başta Hacettepe olmak üzere bütün
bilim kurulları raporları geldi. Trabzon Tıp Fakültesinin Bilim Kurulu Başkanı da Profesör Telatar.

Ve o heyet, bana gönderdiği raporda, böyle bir şeyin olmadığını ifade eden kesin cümleler mev-
cut ve zannediyorum Sayın arkadaşım, belki kendi eline başka bir kaynaktan yanlış bir bilgi gelmiş
olabilir, bunu tavzihen, kimsenin kafasında yanlış bir fikir kalmasın diye burada söylemeye mecbur
oldum.

İkincisi ise bu hadiseler çıktıktan sonra Sayın Sağlık Bakanı 32 kişilik bir komisyon, kendi baş-
kanlığında kurdu ve bilim adamlarından müteşekkil bir kısmı da idarî personel ve orada 18 bilim ada-
mımız, ki ana teknik raporu verenler ve bu işte de büyük iddia sahibi olan bilim adamlarımız da dahil
olmak üzere 32 kişilik bu bilim kurulunun raporunda da Çernobil'e bağlı bir lösemi, lenfoma veya troid
kanserine rastlanmadığını kesin cümlelerle ifade edilmiştir.

Bunu muhterem dinleyicilerime arz etmek mecburiyetinde kaldım. Teşekkür ederim efendim.

OTURUM BAŞKANI- Biz teşekkür ederiz.

Dr. UMUR GÜRSOY- Efendim, cevap vermek istiyorum.

Sayın Aral, bahsettiğiniz Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu bana Celal bey tarafından faks-
landı, Celal Baki tarafından. Yani bu rapor elimde.

Şöyle okuyayım: "Pediatri Ana Bilim Dalının 1986 öncesi yaptığı araştırmalarda ve geriye dönük
bir araştırmada binde 0.4 olan lösemi sıklığı, 1986 sonrasında binde 1'e yükseldiği saptanmıştır"
diyor. Yaklaşık 2,5 katı bir artıştan söz ediyorlar ayrıca, tam belirlenememekle birlikte, yeni doğan be-
beklerde noraltüpefekti ve anansefali, kafanın yokluğu gibi bir anomalide artış saptanmıştır diyorlar,
ekini yollamamışlar. Ben de faksın yalancısıyım.

Efendim, bir de dinleyicilere şunu söylemek istiyorum: Sağlık yetkileri, izotopların biyolojik yarı
ömürlerine göre, ilk 1 ile 40 yıl arasına dağılmaktadır. Bunu karşılaştırabilmek için 40 yıl beklememiz
gerekir, erken konuşmayalım.

OTURUM BAŞKANI- Hocam, buyurun.

Prof. DR AHMED Y. ÖZEMRE- Efendim, ben Dr.Umur bey kardeşime teşekkür ediyorum, ken-
disinin hüsnüniyetinden yüzde yüz eminim. Ancak, kullandığı yöntemlere kâfi derecede vakıf olmadığı
kanaatindeyim. Eğer, müsaade ederseniz, burada okumak niyetine, ben, Hacettepe Üniversitesi Fen
Fakültesi İstatistik Bölümünden Profesör Doktor Hülya Çıngı ve Profesör Fethi Yıldırım'dan kendisinin
istatistiği hakkında alınmış iki raporu kendisine takdim edeceğim, okumama lüzum yok, kendisi oku-
duktan sonra şey yapabilir çünkü, kendisinde de ilmî bir yan müşahede ediyor.
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OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim.

Efendim, şuradaki hanımefendi, buyurun efendim.

GÜL GÖKTEPE-Gül Göktepe, Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi.

Umur beyin birinci çalışması ile ilgili müsaade ederlerse bir yorumum olacak. Yaptıkları anket
çalışması değerli sonuçlar verebilir ancak, bahsettiğiniz gibi risk analizi olamaz. Size risk analizi konu-
lunda, Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde birtakım araştırmalar yapıyoruz ancak, bu yaptığınız
anketlerde kamuya yönelttiğiniz sorular karşısında, kendilerine risk teşkil eden teknolojiler hakkındaki
fikirlerini, onlara yöneltilen sorular karşısında verdikleri reaksiyonları algılıyorsunuz.

Bu çalışma bir risk algılama çalışmasıdır, çok önemlidir, önemli bulgular verir, ama risk analizi
vermez, sübjektiftir. Bu konuda biz birtakım çalışmalar yürütüyoruz, işbirliği yaparsanız çok memnun
oluruz dataya ihtiyacımız var, birlikte daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, ben önce Profesör Aybers'e bir söz vermek istiyorum.

Prof. Dr. NEJAT AYBERS- Efendim, şimdi ben Mr. Brown'a diyorum ki, Ukrayna temsilcisi ara-
mızda, Rusya'da olanlara inanmıyor lütfen seanstan sonra kendisiyle görüşsünler, şurada bir yerde
oturuyorlar Ukrayna temsilcimiz var aramızda.

Şimdi, diğer arkadaşıma şunu söylemek istiyorum: Bir anket yapmış, yüzde 98 hayır çıkmış
ama anketin başında şöyle yazıyor:

"100 bin kişinin öldüğünü, 1 milyon kişinin öldüğünü de biliyor musunuz ? Bilmiyorsanız öğrenin
ve şimdi de dileğinizi söyleyin" diyor. Böyle açıkça sorarsan, yüzde 100 de hayır çıkar.

OTURUM BAŞKANI- Metin bey, buyurun.

METİN YILDIRAN- Ben, Metin Yıldıran Türkiye Elektrik Kurumu Çevre Müdürlüğü'nden.

Önce sayın çevirmene geçmiş olsun diyorum çünkü, Sayın Ôzemre konuşurken, irticalen konu-
şurken çevirme şanssızlığına uğradı.

Şimdi efendim, konu burada çok detaylarıyla tartışıldı, yaklaşık 3 günden beri uzun uzun tartış-
malar oluyor ama, "Şu andaki Türkiye'nin hukuk sistemi içerisinde nükleer santral kurulabilir mi, kurula-
maz mı Akkuyu'da veya Sinop'ta kurulur mu, kurulmaz mı?" konusu hiç tartışılmadı. Şimdi, herkes ha-
valarda gezdi hukuk, insanın ayağını yere bastırıyor. Bir kere önce bir kere yere basalım.

Akkuyu ve Sinop'ta şu an nükleer santral kurulma olasılığı yok çünkü, 11.7.1992 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanan 3830 sayılı Kanunla değişik 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre, kıyılarda bu tür te-
sisler yapmak mümkün değil.

Şimdi, nasıl yaparsınız bunu:

1- Askerî yasak bölge ilan edersiniz.

2- Askerî nükleer santral yaparsınız.

3- Kıyı Kanununa uyarsanız şöyle bir durum ortaya çıkacak kıyılar itibariyle ilk 50 metrelik
alanı yeşil alan olarak ilan edeceksiniz, ikinci 50 metrelik alanı da günübirlik turizm tesisleri
adı altında kamuya açık ve konaklama içermeyen duş, gölgelik, savunma kabini, tuvalet,

pastane, lokanta, çayhane ve bunun gibi tesisler yapılmak kaydıyla santralı, ya bunların geri-
sine kuracaksınız, veya yapmayacaksınız.

Şimdi, böyle bir durum var.

Şimdi, bu ülkede Baro genel kurulları yapıldığında, değişik siyasî görüşlere göre işte avukatlar
gruplaşıyorlar, işte çağdaş avukatlar grubu, efendim, meslekte birlik grubu, şu filan bir de gruplar üstü
bir avukatlar grubu var, bunlar da santralları kapatma grubu.

Şimdi, bu tür sanayi tesislerinin kuruluşunda birtakım yasal boşlukları görerek sürekli dava açı-
yorlar ve bu davaları açtıkları yerler de malesef 12 Eylül hukuku ile ihdas edilen bölge idare mahke-
meleri. Şimdi bu bölge idare mahkemelerine de bakalım bölge idare mahkemeleri şu konuyada bakı-
yor mesela: Mersin İdman Yurduyla Adana Demirspor maç yapıyor, efendim Mersin İdman Yurdu sarı
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kart cezalı oyuncu oynatıyor ve hükmen yenik sayılıyor, Fedarasyon Tahkim Kurulu bunu veriyor.
Mersin İdman Yurdu yöneticileri de bölge idare mahkemesine başvurup bu kararın iptalini istiyorlar.
Şimdi böyle bir açmaz var. Şimdi benim önerim şu:

Şimdi 2690 sayılı TAEK Kanunundan, TAEK'nun görev, yetki ve sorumluluklar kısmının (J)
maddesinde, nükleer alanda, ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak ve gerekli düzenle-
meleri önermek yetkisine sahip TAEK'nun, nükleer santralla ilgili çıkabilecek her türlü hukukî boşluğu
dolduracak bir düzenleme yapması ve bunu Danıştay onayından geçirdikten sonra Meclis Anayasa
Komisyonundan geçirip kanun haline getirmesi konusunda girişimde bulunması gerekiyor.

Eğer bunu yapmazsa ne olur biliyor musunuz ? Sayın Özemre'nin hoşgörüsüne sığınıp, bir tane
daha çilekeş olur ve "Türkiye'nin Akkuyu Çilesi" adında bir kitap daha yazar.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, bu toplantı şu anda normal süresini doldurmuş durumda, hatta
geçiyor. Son bir söz olarak buyurun size söz vereyim. Yalnız, burada mikrofonu kapmış olan bir beye-
fendi var...

-Ben, Sayın Özemre ve Aybers'in yanıldığı bir konu var, o konuda yardımcı olacağım yalnız
ondan önce size bir şey söylemek istiyorum.

Herkes sokağa tükürüyor diye bizim de tükürmemiz şart mı ? Biraz önce çevremizde santrallar
kuruluyor, biz niye kurmayalım diye bir görüş belirtmiştiniz, o zaman herkes sokağa tükürsün, herkes
çöpünü yere atsın.

Sayın Aybers iki belge sundu. Belgenin birisinde dünyadaki nükleer kaza sayısı 1 olarak göste-
riliyordu, ikincisi 5 olarak gösteriliyor. Bu bir çelişkidir. Bir de sizlere güvenmemizi bekliyorsunuz, sizin
kendi getirdiğiniz malzemelerde çelişki var, nasıl güvenelim ?

Bundan 25 yıl önce termik santralı göklere çıkarıyordunuz, bugün termik santrala o kadar güzel
yerdiniz ki, yani bizden çok malzemeye sahipsiniz siz acaba bir 25 yıl sonra da nükleer santrallar için
mi böyle söyleyeceksiniz ? O zaman sizler gideceksiniz, vatandaş kalacak burada.

Bir de Sayın Ôzemre'ye bir soru sormak istiyorum, gerçekten renkli bir şahsiyet, tanıdığıma çok
memnun oldum. Kısa ve renkli bir soru: Biraz radyasyonlu çay iyi midir ?

Prof. Dr. AHMED Y.ÖZEMRE- Muhterem kardeşim, "Hermezis" denilen bir olay var, bu olayı
herkes pek fazla bilmiyor. Bu hususta aşağı yukarı binbeşyüz tane literatür araştırması, binbeşyüz
kadar literatür var. Zor yapılan bir tecrübe çünkü, çok düşük radyasyonlarda yapılıyor ve genellikle ya
çok yüksek yerlerde, iyice izole edilmiş yerlerde, yahutta okyanusların dibinde yapılan radyasyon altın-
da bir çalışma.

Bu çalışmalara göre pek az referans bulabilirsiniz, Türkçede 1-2 tane referans var. Benim özel-
likle tercüme ettiğim, "İnsan ve Kâinaf'ın sanırım 5 inci ya da 6 ncı ciltinde çıkmış, güzel derleyip top-
layıcı bir şey var.

Hermezis olayına göre, çok düşük radyasyonda görülmüştür ki, canlı hücre kansere karşı bir re-
aksiyon kazanıyor ama, bunun eşiğini artırdığınız zaman hücre kanserleşebiliyor ama, çok düşük rad-
yasyonlarda gerçekten de -Ben bu işin kompetanı değilim- ancak, elimdeki literatüre bakarak ve litera-
türde bunu yapan adamların, bilim adamlarının namusuna güvenerek söyleyebilirim ki, Hermezis
olayı, çok az miktarda, çok düşük radyasyonların canlı hücreyi tahkim ettiğini, bir bağışıklık kazandı-
ğını göstermekte. Ağız yoluyla değil. Sadece, bu indidro bir canlı hücre. Bu indidro canlı hücreye veril-
miş olan çok düşük, yani doğal radyasyon seviyesindeki radyasyon.

Bir de şuna dikkatinizi çekmeme müsaadelerinizi istirham ederim.

Şimdi, mesela bakınız, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde doğal radyasyon seviyesi farklıdır. İstan-
bul'da 66, senede, Erzurum'da 175, Sivrihisar'da 374'tür. Çünkü, Sivrihisar'ın altında toryum yatakları
var. İşin enteresan tarafı, Sivrihisar, bütün Türkiye kanser şeylerini taradığınız zaman, kanserin en az
görüldüğü yerdir.

Bu bir korelasyondur, bir sebep sonuç ilişkisi olarak söylemek mümkün değildir ama, bilimsel
yönden bir korelasyondur, göz önüne alınması lazım gelen ve Hermezis tecrübelerinin de son derece
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zor gerçekleştirebilen bir tecrübeler dizisi olduğunu göz önüne alarak, daha 1- 2 asır beklemek lazım
herhalde. Söyleyebileceğim ancak bu kadar, daha fazlasını söylemeye malesef bilgim yetmiyor.

Prof. Dr. NEJAT AYBERS- Ben de cevap vermek istiyorum efendim.

Dokümanlarım yanımda hiçbir yerinde bir kaza oldu demedim, burada buyurun bakın, 5 tane
kaza var bütün dünyada, hepsi birden.

-3aşkan müsade eder misiniz...

OTURUM BAŞKANI- Bir saniye, bana da sataşma var burada, ben de cevap hakkımı kullana-
cağım, yani Başkan olarak sadece burada el kaldıranlara söz verme hakkım yok, bir de kendimi sa-
vunma hakkım var herhalde.

Ben, dikkat ederseniz sınırlar aşırı kirliliklerden söz ettim ve bunları herkesin tükürmesiyle de
kıyaslayamazsınız. Herkes tükürse bile boğulmazsınız ama, sınırlar ötesi kirliliklerle ölebilirsiniz. Ve
bir şey söyleyeyim, uluslararası sözleşmelerle bir yere varamazsanız, hiçbir şekilde Türkiye'yi koruya-
mazsınız.

Türkiye, etrafı bu kadar nükleer risklerle çevrili halde bir ada değildir. Oradan korunamaz. Onun
için, bizim söylediklerimiz, elbette ki, Türkiye'nin, güvensiz Doğu Blok'undaki mevcut santrallar tipi de-
ğildir, bir çevreci olarak bunları reddediyoruz ama, birazcık daha, biraz evvel söylediğim gibi aklımızı
heyecanlarımızın önüne alalım.
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PANEL - IV

KONU

Siyasi Partiler Nükleer Enerji Konusunda Ne Düşünüyor ?

OTURUM BAŞKANI

Bozkurt Güvenç

KONUŞMACILAR

•Şinasi Altınel (Doğru Yol Partisi)
•Cahit Aral (Anavatan Partisi)

•Timuçin Savaş (Sosyal Demokrat Halkçı Parti)

•Cevat Ayhan (Refah Partisi)

• İstemihan Talay (Cumhuriyet Halk Partisi)
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OTURUM BAŞKANI : Bozkurt GÜVENÇ

SİYASİ PARTİLER NÜKLEER ENERJİ KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR ?

OTURUM BAŞKANI- Makina Mühendisleri Odasının, Enerji ve Tabii Bakanlığının katkısıyla
gerçekleştirdiği Uluslararası Nükleer Teknoloji Kurultayının, "Nükleer santrallerin geleceği ve Türkiye"
konulu veya temalı kurultayının son gün ve son toplantısını, panelini açıyorum.

Biz panelistler yerimizi aldığımıza göre, bu panele katılanların da büyük ölçüde yerlerini aldığı-
nı düşünüyorum biz başlarsak herhalde tereddütleri olanlar da kararlarını verip, toplantıya katılacak-
lardır.

Sayın Başbakanımızdan gelen bir telgraf var, okuyorum efendim.

"Sayın Murat Önder,

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

Bahçelievler/Ankara

Yoğun çalışmalarım nedeniyle, "Siyasî Partiler, Nükleer Enerji Konusunda Ne Düşünüyor" konu-
lu panelde aranızda bulunamadığım için üzgünüm. Nazik davetinize teşekkür eder, başarılı geçmesi
dileklerimle size ve şahsınızda katılan tüm konuklara sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr.Tansu Çiller, Başbakan."

Değerli konuklar, Ankara'nın bu güzel toplantı salonunda, güzel aydınlatılmış güzel salonda
herhalde bizlerin isimlerimizi, etiketlerimizi benden çok daha iyi görüyorsunuz ama, ben belki yanlışlık
yaparım endişesiyle panele katılan, Siyasî Parti Temsilcilerini size sırasıyla tanıtmak istiyorum.

En solumda Cevat Ayhan Refah Partisinden, hemen solunda Cumhuriyet Halk Partisinden Iste-
mihan Talay, ANAP'tan Sayın Bakan Cahit Aral, Sosyal Demokrat Halkçı Partiden Timuçin Savaş,
Doğru Yol Partisinden Şinasi Altınel.

Ben, paneli yönetmekle görevli olan Bozkurt Güvenç.

Benimkisine biraz oyunu çalmak derler çünkü, 4 gündür süregelen çalışmalarınızın büyük bir
kısmına, hatta bundan başkasına katılmadım, en sonunda geldim ve de paneli yönetiyorum. İşte bu
tam oyunu çalma oyunu buna derler, onun için özür dilerim.

Mümkün olduğu kadar az konuşup, zamanı kazanmaya çalışacağım.

Toplantıya 10 dakika geç başlıyoruz fakat, zamanında bitirmeye gayret edeceğiz. Saat şimdi
2'yi 10 geçiyor, 3'ü çeyrek ile 3,5 arasında kısa bir çay molası verip ikinci bir tura geçmeye çalışaca-
ğız.

Bu arada yönetimin bana hatırlattığı bir huşur var eğer mikrofon kullanan değerli konuklar
varsa, toplantının sonunda bu mikrofanların iade edilmesini rica ediyorlar.

Panele katılan değerli temsilcilerle şu konuda mutabık kaldık yahut şöyle bir yöntemde mutabık
kaldık, panele 10'ar, 12'şer dakikalık kısa sunuşlarla başlayacağız ve bu 5 partinin görüşlerini aldıktan
sonra, 10-15 dakikalık bir çay molası vereceğiz.

Çay molasının hemen arkasından ikinci bir tur yapacağız. Bu turda parti temsilcileri birbirlerinin
görüşleri konusunda fikirlerini dile getirebilirler veya karşı görüşleri, karşı gerekçeleri dile getirebilirler.

Bu kısa ikinci turdan sonra, panele katılan değerli konukların katkılarını alabiliriz, sorularını ce-
vaplamaya çalışacağız. Paneli de, programlandığı gibi saat 5 dolayında bitirmeye çalışacağız.
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Bu arada programda çok küçük bir başkan kararımı kullanmak zorunda kalacağım. Refah Parti-
si temsilcisi Sayın Cevat Ayhan, birinci turdan veya çay molasından sonra saat 4'den önce ayrılmak
zorunda kaldığı için ilk sözü ona vereceğim. Bu benim tercihim değil, zamanın bir gereğidir, bunu ön-
ceden açıklıyorum, sonradan özür dilemek durumunda kalmayalım.

Herhangi bir sıralama yapmadık ancak, ikinci turda sözü Sayın Ayhan'a vereceğim için, o taraf-
tan başlamak sanki bana daha akılcı gibi geliyor, böyle bir tur yapalım, ikinci turda 2 defa dinlemiş ol-
mamak için, Sayın Ayhan'a yeniden söz verelim, ondan sonra biz panelimiz devam edelim.

Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. Genel konumuzu biliyorsunuz, Siyasi partiler nükleer
enerji konusunda ne düşünüyorlar, neler öneriyorlar.

Buyurun efendim, söz sizin.

CEVAT AYHAN (Refah Partisi)- Muhterem Başkan, muhterem dinleyiciler ben Cevat Ayhan,
Sakarya Milletvekili partim adına Türkiye'de nükleer enerji santrallarıyla ilgili görüşlerimizi arz etmek
üzere bu panele katılmış bulunuyorum.

Muhterem arkadaşlar, nükleer enerji santrallarıyla ilgili görüşlere geçmeden önce, izin verirseniz
kısaca ve çabuk Türkiye'nin enerji dengelerine bir göz atmak istiyorum.

İlk plan çalışmalarında 1961'deki rakamlar önümde, toplam petrol eşdeğeri olarak, ton olarak 13
milyon 40 bin tonluk bir enerji talebimiz var. Bunun hidrolik enerjiden yüzde 3'ü sağlanıyor, yüzde 12'si
petrol ürünlerinden sağlanıyor ve hayvansal ve bitki atıkları yüzde 25'dir, çok büyük bir rakam ve dağı-
lımı böyle.

1994'e geldiğimizde ise, plandaki rakamlardan şey yapıyorum, toplan enerji talebi Türkiye'nin,
kullanım ihtiyacı 76 milyon 400 bin petrol eşdeğeri tondur, yani bütün yakıt cinslerinin petrole çevrilmiş
şeklindedir.

Bu şekilde ifade edilir uluslararası mukayeselerde, değerlendirmede onun için böyle veriyorum
ben de, ayrı ayrı tonlar da var ama, kendi cinslerinden bir şey ifade etmez.

1994 için hedef, plan hedefi bunun yüzde 11'inin taş kömüründen, yüzde 19'unun linyitten,
yüzde 39.8'inin, yüzde 40'ının petrol kaynaklı, yüzde 8'i doğal gaz, yüzde 11 hidrolik enerji, yüzde 8'i
odun yine malesef, yüzde 3'ü de hayvansal ve bitkisel atıklar olmak üzere bir dağılım var.

Birincil enerji tüketimi, kaynaklar itibariyle sektörlere dağılımına baktığımızda, 1994 rakamlarını
alırsak, bütün enerji kaynaklarının sektörlere dağılımı yıllık genel toplam 76 bin 400 demiştim, bunun
dağılımı teshinde, yani ısıtmada yüzde 22 kullanılmakta, ulaştırmada yüzde 15 kullanmakta, enerjide
yüzde 28 ve 34.6, yüzde 35 de sanayide kullanılmaktadır.

Elektrik enerji kurulu güç üretim ve ithalat değerlerine baktığımız da ise, üretimde ithalat değer-
leri 1994'ü alırsak, toplam üretim 88 bin gegevatsaattir. Bunun 500 bini ithal görünmekte programda
1994 için ve toplam arz 88 bin 500 gegevattır.

Tabii burada hemen dikkati çeken, 1984'de Türkiye 2653 gegevatsaat enerji ithal etmiş, 1980
sonrası bilhassa enerji yatırımları sebebiyle bunun 500 gegevatsaate kadar düşdüğünü görmekteyiz.

Yine yakıt cinslerine göre kurulu ortalama üretim kapasitesine baktığımızda, yakıt cinslerine
göre, 1994'ü alırsak kurulu güç 22 bin 650 megavattır ve üretim ise 88 bin gegevatsaattir. Bunun kay-
naklara göre dağılımı, biraz evvel bahsettiğim rakamlardır. Bunları tekrar vermeyelim.

Elektrik enerjisi tüketiminin kullanıcı gruplarına göre dağılımına baktığımızda, 1994 için toplam
brüt arzın kaynak kullanıcı gruplarına göre dağılımı konutlarda yüzde 17.9'u kullanılmaktadır -1994
hedefini söylüyorum tabii önümüzdeki yıl için planlanan hedefi- ticarethaneler yüzde 5.9'dur, resmî ku-
rumlar yüzde 5.8'dir, sokak aydınlatması yüzde 2'dir, ulaştırma ve haberleşme yüzde 0.9'dur, sanayi
yüzde 51'ini tüketmektedir enerjinin ve toplam net tüketim yüzde 83,5'tur. İç tüketim ve kayıplar yüzde
16,5'u teşkil etmektedir. Dağılımı budur tüketimin.

Muhtelif ülkelerin birincil enerji talebi kaynaklara göre dağılımına bakarsak, OECD raporundan
elimizdeki bilgilere göre -Ben bazı ülkeleri aldım, hepsini almadım. Bütün OECD ülkelerini tek tek sa-
yacak değilim- Belçika'yı mesela alırsak Belçika'da toplam enerji tüketimi, enerji talebi 50 milyon 590
bin petrol eşdeğeri tondur, petrol tondur daha düzgün bir ifadeyle, 50 milyon 590 bin ton petroldür, eş-
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değeri olarak hesaplanırsa. Bunun nükleer enerjiden yüzde 22'si sağlanmaktadır, kömürden yüzde
15'i sağlanmaktadır, petrol yüzde 41'idir bu talep edilen enerjinin yüzde 22, yüzde 19, yüzde 41. Tabii
gaz yüzde 17'dir ve diğerleri de yüzde 1 mertebesindedir.

Fransa'yı alırsak Fransa'da toplam enerji petrol ton olarak, milyon ton petrol olarak, eşdeğer
olarak 232 milyon 270 bin tondur talebi. Bunun nükleer enerjiden yüzde 37'si sağlanmaktadır, kömür-
den yüzde 9'u sağlanmaktadır, petrolden yüzde 39'u sağlanmaktadır, tabii gazdan yüzde 12'si ve di-
ğerleri de yüzde 1 mertebesindedir.

Almanya'ya bakarsak 340 milyon 350 bin ton petrol eşdeğeri enerji talebi vardır. Bunun yüzde
11'i nükleer enerjiden sağlanmakta, yüzde 33'ü kömürden sağlanmaktadır, yüzde 38'i petrolden sağ-
lanmakta, yüzde 16'sı tabii gazdan ve yüzde 1'i de diğer kaynaklardan sağlanmaktadır.

Yunanistan'a bakarsak, komşu ülkemiz 22 milyon 390 bin ton petrol eşdeğeri enerji talebi vardır.
Yine bunun nükleer enerjisi yok buradaki kayıtlara göre, kömürden yüzde 34'ünü sağlamakta, petrol-
den yüzde 60'ını sağlamakta, tabii gazdan yüzde 1'ini ve diğer kaynaklardan da yüzde 3'ünü sağla-
maktadır.

İtalya'yı alırsak İtalya nükleer enerji santrallarının hepsini kapatmıştır birtakım tartışmalardan
sonra, bir süre önce, santralları çalıştırmamaktadır halen enerji talebi toplam 158 milyon 850 bin ton
petrol eşdeğeridir, yüzde 8'i kömürden, yüzde 58'i petrolden, yüzde 26'sı tabii gazdan, yüzde 6'sı da
diğer kaynaklardandır.

Bir büyük sanayi ülkesi Japonya'yı alırsak 438 milyon 290 bin ton petrol eşdeğeri enerji talebi
mevcuttur. Bunun yüzde 12'si nükleer kaynaklardan, yüzde 17'si kömürden, yüzde 56'sı petrolden,
yüzde 10'u tabii gazdan ve yüzde 2 de diğerleridir.

Türkiye'ye gelirsek, buradaki kayıtlara göre 1991 rakamıdır, OECD istatistikleri elimde 1991 için
Türkiye'nin 54 milyon 10 bin ton petrol eşdeğeri enerji talebi mevcuttur. Bizde nükleer enerji yok, kö-
mürden yüzde 32'sini sağlamaktayız, petrolden yüzde 42'sini, tabii gazdan yüzde 6'sını ve yüzde
18'ini de diğer kaynaklardan. Bu diğer kaynaklar odun, bitki artıkları, hayvan artıklara v.s dir, bildiğiniz
gibi.

İngiltere'ye gelirsek 210 milyon 110 bin ton petrol eşdeğerli enerji talebinin yüzde 8'i nükleer
santrallardan, yüzde 29'u kömürden, yüzde 37'si petrolden, yüzde 23'ü tabii gazdan ve yüzde 1'i de
diğer kaynaklardandır.

Son olarak Amerika Birleşik Devletlerini arz ediyorum. 1 milyar 933 milyon 240 bin ton petrol eş-
değeri enerji talebi mevcuttur. Bunun yüzde 8'i nükleer kaynaklardan, yüzde 23'ü kömürden, yüzde
38'i petrolden, yüzde 23'ü tabii gazdan ve yüzde 5'i de diğer kaynaklardandır.

Fert başına enerji tüketimine bakarsak, ülkelerin fert başına enerji tüketimi nedir memleketler iti-
bariyle: Belçika, 5 ton, daha doğrusu 5056 kilogram petrol eşdeğeri olarak söylüyorum yine, petrol eş-
değeri olarak toplam enerji tüketimi fert başına 5056 kilogram petrol değerindedir yıllık. Fransa 4071
kilogram petrol değerinin karşıtıdır, Almanya 4351 kilogram petrol, Yunanistan 2180 kilogram petrol,
İtalya 2781, Japonya 3538, Türkiye 936 kilogram petroldür enerji talebi, toplam tüketimi fert başına, İn-
giltere 3783 kg ve ABD de 7650 kilogramdır.

Rakamlara baktığımızda, Türkiye OECD ülkeleri içinde de, ifade edilen ülkeler arasında da en
küçüğüdür. Diğer ülkeler, en düşük Yunanistan 2180 kilogram olmasına rağmen, Türkiye 936 kilog-
ramdır. En büyük de Amerika'dır 7650 kilogramdır. Yani bütün bu rakamlar, Türkiye'nin daha geliştik-
çe ve kalkındıkça büyük bir enerji açığı olacağını göstermektedir, bunun için verdim bunları.

Elektrik üretiminin nüfusa oranına baktığımızda, üretilen elektriğin -Yukarıdaki enerjiydi, toplam
enerji talebiydi ısınma için, taşıtlar için falan. Sadece elektrik üretimini aldığımızda ise, bu rakam fert
başına kilovatsaat olarak söylüyorum Belçika'da 15836, Fransa'da 7890, Almanya 6709, Yunanistan
3480, İtalya 3829, Japonya 7101, Türkiye 1044'dür. İngiltere 5562 ve ABD 12654. Yani mukayese etti-
ğimiz de Türkiye 1044 olarak, en düşük rakam, Yunanistan bizden 3 buçuk misli daha fazla elektrik tü-
ketmektedir. En yükseği de Belçika'dır, 15 misli fazla elektrik... Bu da yine bizim elektrik açığımızı
göstermektedir.

Enerji tüketiminin sektörlere dağılımı, miktarı ve yüzde olarak baktığımızda, yine OECD rakam-
larından, büyük ölçüde tüketimin sanayi sahasında olduğunu görmekteyiz. Ben, vakit de dar olduğu
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için...

Kaçta bitiyor bizim süremiz efendim?

OTURUM BAŞKANI-1- 2 dakika içinde toplarsanız.

CEVAT AYHAN- Evet, vaktimiz dar çabuk çabuk geçiyorum.

Büyük ölçüde sanayide tüketildiğini göstermektedir.

Peki, bizde nükleer enerji nedir?

Ben baktım, 1961'den 1994'e kadar gelen 6 ncı Plana kadar, hepsini bir taradım, ne konuşmu-
şuz, ne düşünmüşüz, ne yazmışız diye.

1 nci, 2 nci planlarda nükleer enerjiyle ilgili herhangi bir kayıt yok, bir hedef yok, bir plan yok, bir
program yok, 3 ncü Planda, 1973-1979 dönemini kapsamaktadır 3 üncü Plan, sayfa 576 tablo 440'da
"Yatırımlar" bölümünde vermiş, nükleer enerji, kok ve havagazı için 1 milyarlık bir yatırım hedefi alın-
mış. Çabuk çabuk geçiyorum, birkaç dakika da belki öbür şeyimden şey yaparsanız, ben bu bölümü
bitireyim istiyorum.

4 üncü Plan ise 1979-1983 dönemidir, 5 yıllık Plan bunda sayfa 407'de bir paragraf var, hedef-
ler kısmında, ifade şu "Nükleer enerji tesislerine gerekli hammaddenin ulusal kaynaklardan sağlanabil-
mesi için, olanaklı nükleer enerji rezervinin kesin potansiyelinin nitelikleri ile birlikte saptanması ve
nükleer teknolojinin geliştirilmesinde ilgili kuruluşlar eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdüreceklerdir"
denmektedir.

Sayfa 408'da ise, tablo 215'de, yapım aşamasındaki elektrik üretim tesisleri tablosunda nükleer
enerjiyle ilgili, 600 megavatlık bir santral projesi ortaya koymuş, 1985'de üretime geçmesini hedef
almış ve 4200 gegavatsaat de bir elektrik üretmesi hedef alınmıştır.

Ancak, devam ediyoruz 5 inci Plana geldiğimizde bu proje kaybolmuş, yok ortada, hiç planda
herhangi bir şey yok, zikredilmiyor not yok.

6 ncı Planda, 1990-1994 son plan, içinde bulunduğumuz plandır halen, 258 inci sayfada parag-
raf 638'de, "Nükleer enerjinin uzun dönemde sektördeki önemi dikkate alınarak, nükleer enerji teknolo-
jisine geçiş için plan döneminde çalışmalar başlatılacaktır" diyor, yani tekrar bir sıfıra dönmüşüz, başa
dönmüşüz.

4 üncü plandaki o proje kaybolmuş, zannederim bu Akkuyu projesidir, şeyde başlamış olan, li-
manı yapılmış, altyapısı yapılmış ama, bir türlü teçhizat seçimine, montajına geçilememiş bir projedir.

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de, yani 1961'den 1993'e geldiğimiz bu dönem içinde ciddi, karar-
lı bir nükleer enerji politikası uygulanmamıştır. Yani, nükleer enerjiyi kullanırsınız, kullanmazsınız
ama, her işimizde olduğu gibi gevşek, dağınık bir yönetim tarzıyla meseleye bakmışız, meseleye ciddî
olarak sahip olmamışız, görünen budur. Yani biz bugün Türkiye'de nükleer enerjiye sahip değiliz.

Diğer memleketlerde nükleer enerji üretimlerini burada rakam olarak size hemen arz etmek isti-
yorum ve sözümü bitireceğim 1-2 dakikada Sayın Başkan.

Bakın elektrik üretiminin, nükleer enerji olarak ben biraz evvel dağılımlarını vermiştim, size mik-
tar vereyim. Bu rakam Belçika'da 11 milyon 170 bin ton petrol eşdeğeridir. Bu rakam Fransa'da 86 mil-
yon 350 bin ton petrol eşdeğerlidir, Almanya'da 38 milyon ton petrol eşdeğeridir, Japonya'da 55 milyon
ton petrol eşdeğeridir ve Amerika'ya bakarsak 169 milyon ton petrol eşdeğeridir. Yani, birçok ülke nük-
leer enerjiyi gelişmiş ülkeler kullanmaktadır, santradan vardır.

Nükleer enerjinin üretim artışı da enterasan bir rakamdır, onu size burada zikretmek isterim.
Yani bu tartışmaların başladığı, kazaların olduğu bu dönemlere rağmen birtakım nükleer enerji sant-
rallarında birtakım şeyler oldu, en fecisi Çernobil olmak üzere, Tree Mile Island oldu, bir başka santral-
da daha oldu, ismi var burada ancak, nükleer enerji üretimindeki gelişmeleri size arz etmek istiyorum.

1981'den 1991'e kadar 10 yıllık dönemde yüzde ne kadar artmış.

Bakın, Avusturalya'da yüzde 88 artmış, Belçika'da yüzde 233 artmış nükleer enerji üretimi, Ka-
nada'da yüzde 112 artmış, yani bir mislinden fazla artmış, Fransa'da yüzde 214 artmış, 1981 "den
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1991, 10 yıllık dönemde. Almanya'da yüzde 125 artmış nükleer enerji üretimi, Japonya'da yüzde 143
artmış, İspanya'da yüzde 481 artmış, yani 5 misli artmış aşağı yukarı, Türkiye'de yok tabii. İngiltere'de
yüzde 86 artmış, Amerika'da yüzde 125 artmış. Toplam Avrupa Topluluğunda yüzde 174 artmış, top-
lam OECD ülkelerinde ise yüzde 138 nükleer enerji üretimi artmış. Yani sektöre, gelişmiş, sanayileş-
miş ülkelerin bakış tarzını da arz ettim.

Şöyle bitiriyorum son bir cümleyie, birkaç cümleyle, o da şu : Bazı memleketlerin nükleer enerji
santral sayılarını size arz edeceğim.

Belçika 7, Brezilya 1, Bulgaristan 6, hemen komşumuz. Romanya'da 5 santral inşa halindedir,
Arjantin'de 3 santral 2'si çalışır, 1'i inşa halinde Ermenistan'da -komşumuz- 2 tane var. Çernobil tipidir
biliyorsunuz, kaza olur diye işletmeyi durdurdu ve Türkiye'ye, elektirik vermezsen bunu çalıştırırım
diye bir ara tenditkâr bir şekilde de önümüze koymuştu meseleyi. Rusya'da, Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyetler Birliği olarak düşünürsek, bu Bağımsız Devletler Topluluğu olarak 49 nükleer enerji santralı bu-
lunmaktadır, Kanada'da 21 tane, Fransa'da 56 tane, Almanya'da 21 tane, İngiltere'de 37 tane, Hindis-
tan'da 9 tane nükleer enerji santralı bulunmaktadır.

Teşekür ederim Başkan, ben burada noktalıyorum.

OTURUM BAŞKANI- Biz teşekkür ederiz Sayın Cevat Ayhan'a çünkü, yalnız kendi partisinin
görüşünü değil, genel durumu hem Türkiye'de, hem dünyada karşılaştırmalı olarak verdiler, panelimi-
ze gayet sayısal bir taban koydunuz.

Umarım diğer arkadaşlar bunu tekrarlamak gereğini duymazlar, bunun üzerine bir şeyler söyle-
meye devam ederiz.

Sırayı izleyerek, buyurun efendim, sıra siz de Sayın Talay.

İSTEMİHAN TALAY (Cumhuriyet Halk Partisi)- Sayın Başkan, değerli konuklar, ben de şah-
sım ve partim adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Nükleer enerjiyle ilgili partimin görüşünü açıklarken, aynı zamanda bölgenin bir milletvekili ola-
rak da, İçel Milletvekili olarak da bölge halkının ve bölgedeki beklentilerin ne olduğunu da size anlat-
mak gereğini duyuyorum.

Özellikle İçel'de bugün bir nükleer santral kurulması konusundaki gelişmeler kaygıyla ve tepkiy-
le karşılanmaktadır. Halk bu konuda kuşku içindedir ve bazı tehlikelerden rahatsızdır. Aslında, bu
bölge Türkiye'nin belki de en güzel turistik alanlarından biri haline dönüşebilecek bir bölge olmanın
yanı sıra, tarımsal açıdan da gerçekten çok verimli, seracılık yapılan ve halkın entansif tarım yöntem-
leri içerisinde gelir elde ettiği bir bölgedir.

Ve geçmişte bir yanlış uygulama, özellikle Taşucu'nda bir kağıt sanayinin kurulması, o bölge in-
sanının, o zamanki beklentilerinin tam tersine bölgeye yarar değil, zarar getirdiği gerçeğini de ortaya
koyduğu için, bölge insanı bu tecrübeden dolayı da ayrıca bir nükleer santral kurulmasına karşıdır.

Tabii, olaylara yaklaşırken gerçekçi olmak, uzlaşmacı olmak ve kategorik olarak bir şeye hayır
ya da evet demek yerine, bilimsel tartışmalar içerisinde doğruyu bulmak her zaman daha yararlıdır, ül-
kenin de yararı bundadır.

Biz siyasetçiler bilim adamı değiliz ama, bilimdeki şüpheciliği, bilimdeki kuşkuyu her alana taşı-
mak ve ona dayalı olarak kararlar almak bizler için de önemli bir görevdir.

Yıllardan beri uyuyan böyle bir proje, birdenbire Sayın Başbakan'ın Almanya'da Sayın Kohl'le
buluşmasının ardından alevleniyor ve Zonguldak'da, eğer deprem bölgesi değilse yapılabileceğine
ilişkin bir açıklamanın hemen ertesinde, Türkiye'de böyle bir santral kurulacaktır ama, yeri şurası ya
da burası olabilir şeklinde gerçekten gayri ciddî bir yakiaşım baştan hepimizin dikkatini çekiyor.

İkinci olarak, böyle bir projenin tartışılmadan, kamuoyu hazırlanmadan, doğru ya da yararlı ya
da zararlı yanları ortaya çıkarılmadan, Başbakan tarafından yurt dışında, sanki bir lobi karşılığıymış
gibi, bir gözden çıkarılmış değermiş gibi orada ortaya konması da olayın ciddiyetine gerçekten şüphe-
ler getiriyor.

Artık çağımız demokrasisi, hükümetlerin bile tek başına karar alamayacağı bir ortama girmiştir.
Uzlaşma, tartışma, ikna, bugünkü demokrasi anlayışının bir gereğidir. Dayatmacı tutumlar, dayatmacı
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karşılıkları getirir ve dayatmacı karşılıklar eğer büyük ölçüde halkın tepkisine dayanıyorsa, birçok
yerde olduğu gibi hükümetlerin bundan geri adım atmasından başka bir sonuç da ortaya çıkmaz.

Şimdi, biraz daha konuya bilimsel yaklaşabilmek açısından, "Nükleer santrallara kategorik ola-
rak karşıyız" anlamında bir tavrı da ortaya koymadan, acaba Türkiye nükleer santral kurmadan elekt-
rik ihtiyacını karşılayacak başka potansiyellere sahip midir, değil midir veya mevcut kaynakları büyük
ölçüde kullanılmakta mıdır ? Bu kaynaklara dayalı yapılacak yatırımlar en azından 4-5 milyar dolarlık
bir kaynağı gerektiren bir nükleer santraldan daha mı ucuza, yoksa daha mı pahalıya mal olacaktır ?
Bu soruların tartışılması gerektiği inancındayım.

Özellikle hidroelektrik santrallerin çevreye daha az zarar verdiği bilinmekle birlikte, çok geniş
alanların istimlakine yol açtığı ve bu nedenle de önemli toprak alanlarının kaybına yol açtığı gibi ge-
rekçeler ileri sürülebilir. Ama, görüyoruz ki, şu an da Türkiye, Orta Doğu'nun su kaynaklarına, su re-
zervlerine hâkim bir duruma gelmiştir.

Kaybedilen bazı şeyler vardır ama, bunun "bay-product"u olarak da ortaya çıkan çok değerli ve
zengin kaynaklar da vardır. Toprak kaybı olmuştur ama, büyük su rezervleri sahibi durumuna geldiği-
miz de bir gerçektir. Ve ileride ki 10 ya da 20 yıl içerisinde Orta Doğu'da en önemli ihtilaf unsurlarının
su ihtiyacından kaynaklanacağı da bir gerçektir.

Şimdi, böyle bir, bugüne kadar modeli benimseyip giderken, birdenbire nükleer enerji sorunu
veya nükleer santral kurulması sorunu biraz önce de bahsettiğim gibi gündeme gelmiştir.

Türkiye dışarıda, kendini tanıtmakta genellikle pek başarılı olmayan bir ülke.

Türkiye sorunlarını uluslararası platformlarda yoğun Ermeni, Yunan lobilerinin propaganda ağla-
rının baskısı altında, kendi önemli konularını izah etmekte Batı kamuoyuna her zaman basarız kalmış
bir ülke.

Şimdi, bir propaganda aracı olarak düşündüğünüzde, Yunan turizmi, Türkiye'de bir nükleer sant-
ral yapılmasından sonra bunu aleyhimizde çok rahatlıkla kullanabilir. Bunları bir fiksiyon olarak, hayalî
durumlar olarak söylemiyorum. Nükleer enerjiyle korku ve kuşku, psikolojik anlamda yanyana giden iki
kavramdır. Manavda iki kasa domates birinin üzerinde nükleer santral yakınlarında üretilmiştir, diğeri-
nin üzerinde de, diyelim Balıkesir'de üretilmiştir şeklinde iki tane levha olsa, vatandaşın doğrudan doğ-
ruya gidip, Balıkesir'de üretileni alacağını şu anda tahmin etmek güç değildir. Bu bir psikolojik faktör-
dür, bunu inkar etmek mümkün değildir. Her ne kadar bir radyoaktivite veya bir kirlenme söz konusu
olmasa bile, bu şekilde propagandaların bu olumsuz faktörü değiştirme gücü çok sınırlı kalmaktadır.

Bu nedenle, bu tür konuların özellikle Hükümet tarafından tartışılarak, doğru yanları ortaya ko-
narak ve eğer Parlamentonun bu konuda, halkın bu konuda çabası, desteği isteniyorsa, bir uzlaşma
sonucunda gündeme getirilmesinin yararlı olduğunu düşünüyorum.

Türkiye bu tip sorunlarını özelleştirme gibi, nükleer santraller gibi, sosyal kontratlar gibi ancak
bu uzlaşma yöntemleri içerisinde başarabilir, bulabilir. Bunun dışındakiler karşı tepkileri yaratmaktan
başka bir sonuç getirmeyecektir.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyoruz efendim.

Sözü Cahit Aral Beye bırakıyorum, buyurun efendim.

CAHİT ARAL (Anavatan Partisi)- Sayın Başkan, çok muhterem dinleyiciler evvela, böyle bir
fırsatı bize verdiği için, Makina Mühendisleri Odasına şükranlarımızı sunuyorum.

4 gündür burada devam eden toplantıda, fevkalade güzide şahsiyetler, belki milyarlar, trilyonlar-
ca lira para sarf etsek bu kadar güzel bilgileri bu salonda dinleme fırsatını bize verdiği için de memle-
kete çok büyük bir kazanç sağlamış durumdadır. O yönden Makina Mühendileri Odasını tebrik ediyo-
rum ve hepinizi partim adına saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, konu nükleer enerjiden istifade konusu. Nükleer enerjinin kullanımının iki yolu var birisi
muharebe gayesiyle, yani silah olarak kullanılması, diğeri de barışçı gayeler içerisinde kullanılması.
Barışçı gayeler içerisinde kullanılan bugün enerji türü olarak nükleer santraller fevkalade büyük bir
hacim tutmaktadır dünyada.
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Sabahleyin Genel Müdür beyin de söylediği gibi, şu an 24, 25- 30 civarında elektirik, bütün
dünya elektrik enerjisinin yüzde 24'ü civarında bir rakamı nükleer kaynak temin etmektedir.

Şimdi, biz bu konuyu takdimden sonra ne bulduk, ne yaptık ve nasıl teslim ettik, bundan sonraki
politikamız nedir bunu anlatmak isteyeceğim.

Evvela ne bulduk?..

Biz geldiğimiz zaman, iktidara geldiğimiz zaman, malesef Türkiye'nin bütün endüstrisinde birer
buçuk saatten 4 saate, 5 saate kadar cereyan kısıtlaması ve 24 milyar 500 milyon kilovatsaat tüketime
karşı ancak, 23 milyar kilovatsaat üretim yapan kaynakları mevcut, 1,5 milyar kilovatsaatini de Bulga-
ristan'dan ve Yunanistan'dan alan bir durum vardı.

Ve bu kesintiler, gayet tabii ki Türk ekonomisini ve aynı zamanda da İleride yatırım yapma he-
vesini ve yatırımcıları kaçırıyordu durum buydu. Bir de iktidar olarak önümüzde bir proje var, hazırlan-
mış daha önceden, Sinop ve Akkuyu'da 3 ayrı tip nükleer santralin kurulması tasarlanmış ve buna ait
hazırlıklar yapılmış, altyapı olarak da tabiatiyle insan eğitilmesi lazım, bunun için de devlet mühim ya-
tırımlar yapmış.

Şimdi biz bu projeleri şu şekilde değerlendirdik'. Evvela üç ayrı sistem yani bir tanesi Alman-
ya'dan, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nden, diğeri Kanada'dan, birisi CANDU, diğeri BWR, öteki
PWR olarak üç ayrı tip ve farklı nükleer santralı görünce, ben Sanayi Bakanı olarak, niçin bunlar bir
tek firma seçilmedi, hepsi birden seçildi ve hepsi de aynı vasıfta mıdır, değil midir Başbakana sordu-
ğum zaman, sen bir tetkik et dedi. Ben firma temsilcileriyle temas ettim. Geldiler Bakanlığa, herbiri
kendi ünitesinin diğerine faikiyetini anlatırken, zayıf taraflarını ifade etti. Bütün her üç firma da bu şekil-
de hareket edince, bizde ister istemez mühim bir tereddüt doğdu. Çünkü, bir tarafta kendi malını lanse
ederken, öte tarafta şu dezavantajlar var, bu avantajlar var diye söylendi.

Bunun üzerine Sayın Başbakan Turgut Özal'la bu meseleyi çok gizli olarak çünkü, önemli bir
karar verilecekti, müzakere ettik. Bana şunu söyledi: Dedi ki, geciktirirsek bu projeyi -Yani şurada çok
önemli hususları söyleyeceğim- geciktirirsek ne kaybederiz, ne kazanırız ama, mutlaka nükleer sant-
rale geleceğiz ama, dedi ne yaparız ?

Bunun üzerine tetkik yaptık, kendisine takdim ettiğim notlardan size söylüyorum. Şimdi bu du-
rumda bir tereddütümûz var, eğer biz bir miktar beklersek veya zaman kazanırsak, teknolojik tekâmülü
yakalamış oluruz, yani mutlaka tekâmül edecektir, bunu yakalarız. İkincisi, en mühimi, beynelmilel
hukuk doğmamıştır doğsun. Şu an Çernobil hadisesi oldu, nitekim bugün beynelmilel hukuk sorunları
çıktı, bu halledilemiyor.

Üçüncüsü beynelmilel imalat standartları doğsun ve aynı zamanda dördüncüsü, beynelmilel
emniyet standartları teşekkül etsin. Dünya Atom Enerji Komisyonunun standartları var ama, Sovyet
Rusya kendi yurduna hiçbir yabancıyı sokmuyor, hiçbir kontrol altında değil, binaenalyh, bu da olsun.
Aynı zamanda, yine beynelmilel atıkların çözüm meselesi halledilsin ve aynı zamanda da kaza yöneti-
mi yönünden bu muhakkak ki, bu zaman içerisinde bu konularda büyük tekâmül olacaktır.

Sonra diğer bir husus, bunu yaptıktan sonra peki, biz bu reaktörlere para yatırdığımız takdirde
kaynağımız var mı? Gördük ki, bunu da kredili alacağız. Şimdi, o zaman Turgut bey şunu söyledi:
Bakın dedi, bizim yapacağımız şu an alternatif, yani nükleer enerji yerine, alternatif enerjiler nelerdir,
onları fevkalade tetkik edin ve onların üzerinde yapılabilirlikler hangisiyse ona fevkalade ağırlık vere-
ceğiz. Evvela bir kere o kadar acil bir ihtiyacımız var ki, şu an sanayinin ihtiyacını karşılamamız lazım
köylere elektrik gidecek, bunu karşılamamız lazım yani hemen acil ihtiyacı, yani uzun vadeli değil, acil
ihtiyacı karşılamamız lazım, bunun için ne yapmamız lazım?..

Bunun üzerine, biz diğer alternatif üretim kaynakları nelerdir bunlar hidroelektrik santraller, karar
verdik kesinlikle çok hızlandıracağız, 75, 79 tane bir arada hem hidroelektrik santral, hem de aynı za-
manda sulama barajı olarak imalata girmişti 1985 yılında. Ve buna fevkalade hız verdik. Bir kere bunu
yapalım çünkü, kaynağı sudur ve enterasan tarafı da şudur: Randıman olarak da, düşünün, enerjinin
yüzde 80'ini elektrik enerjisine çevirebiliyorsunuz.

Halbuki buhar türbinli santrallerde kullanılan enerji, yani ister fosille olsun, ister gaz olsun, ne
olursa olsun kullandığınız, ancak üçte birini, yüzde 35'ini ve yüzde 36'ssnî veya 30'unu elektirik enerji-
sine çeviriyorsuz, yani yüzde 70'ini harcıyorsunuz veya yüzde 65'ini.

241



Bu şu halde, demek ki hidroelektrik santrallerin verimi yönünden de fevkalade ve ona gitmemiz
ve aynı zamanda çevre temizliği yönünden de fevkalade önemli olduğu için, bunu başlangıçta bu gö-
rüşlerle tercih etti. Ve aynı zamanda ikinci durum olarak, buhar tirbünleri içerisinde linyit kömürü, tur-
balar, kok, diğer kömür ve fueloil santralleri dışında suratla yapılabilen -Çünkü, acil ihtiyacımız var-
doğalgaz santrallerine girdik. Hamitabad Sntrali, çok kısa zamanda Türkiye'de devreye soktuğumuz
santrallerden biridir.

Demek ki, diğer bir kaynak da, yani neler var başka alternatif olarak, dizel santralleri, onlar
ancak onlar gemilerde kullanılıyor, bir de fevkalade mahdut yerlerde, mahdut hizmetler için kullanıl-
makta ve tabii çok pahalı elde ediliyor.

Diğer tarafta, yine tetkikimizin neticesinde şunu gördük: Güneş enerjisi. Yapılabilirliği var mı?
Baktık ki, konutlar için güneş panoları var, bu istifade edilebiliyor. Bir tek, içbükey ayna şeklinde yapıl-
mış ve ortada bir metal eritiyorlar. Ondan sonra merceekli bir sistem var, o da buhar türbinini çalrştırı-
yor fakat, kapasiteleri fevkalade düşük. Sonra görüyoruz ki, en büyük mesele güneş pilleri, bu da uzay
teknolojosinde kullanılıyor. Uzaydaki bir cihazın veya uydunun veya orbitin çalışması için, güneşten
gelen ışınlar iki tane plaka arasında silisyum kristallerini ayrıştırmak suretiyle, daha doğrusu elektron-
ları koparmak suretiyle bir akım meydana getiriyor. Bunu tabii dünyada kullansak çok iyi olacak, bu da
dünyada kullandığımız hesap makinalarındaki sistem aynıdır ve onu kullanmaktayız ama, çok elektro-
nik, fevkalede az güç icap eden yerlerde kullanmaktayız.

Baktık, acaba bu pil, yani geçerli midir ? Amerika Birleşik Devletlerinde, Kaliforniya'da Karisa
Ovasında ancak 256 tane güneş pili yapmış koymuşlar ve 6.8 megavat, yani 7 megavat dahi değil, bir
enerji elde edebilmişler.

Demek oluyor ki, bunun da çok süratle devreye girmesi söz konusu olmayacak. Bunun üzerine
ne var? Bu sefer en büyük kaynak görülüyor ki güneş enerjisi güneş enerjisine ait biz, yani hükümet
olarak bize gizli gelen bazı bilgiler vardı, yani ben şeyden söylüyorum. Tabii bu hidrojen çiflikleri
denen, basında da dile getirildi. Bunlar başlangıçta sır olarak bize bültenlerle geliyordu. Şimdi, orada
enteresan, tabii bize gelen iki bilgi enteresandır, bunu burada arz edeyim, ilim adamlarımız tabii belki
de bu sahada çok daha fazla bilgiye sahiptirler ama, ben bildiğimi, yani bize gelen dokümandan elde
edindiğim bilgiyi arz edeyim.

Hidrojen çiflikleri şimdi iki sistem üzerinde çalışıyor Amerika ve Japonya. Birisi fotosel, yani gü-
neşten gelen ışınla suyun analiz edilmesi, hidrojen ve oksijene ayrılmasını sağlayacak suni hücre
yapmak istiyorlar. Yani nasıl glikoz, yani üzümsuyu alkole çevrilirse, suyu bu şekilde ayırmak için de
iki sistem birisi, yani mikrop şeklinde, tabii bu suni mikrop olacak o zaman, öteki de pil şeklinde suyun
analizine uğraşıyorlar.

Tabii, bu olduğu takdirde, güneşi bol olan yerler, suyu da varsa, bu hidrojen elde etmek suretiyle
devamlı olarak, tekrar dönüşdüğü için yandığı zaman suya, fevkalade önemli bir kaynak olacaktır ve
dünyada tabii o zaman enerji tükenmeyecek, güneş enerjisi devam ettiği müddetçe, dünya bu enerjiye
sahip olacaktır.

Demek ki, bu çalışma fevkalade gizli, tabii çok pahalı bir çalışma. Temenni ederiz ki, böyle bir
neticeyi istihsal etsin ve bir ikame aracı olsun.

Biz bunu da gördükten sonra, baktık başka termal enerji imkânları var beşinci olarak. Bu sefer
termal enerjiden istifade için de santraller kurulması yönünde imkân varsa, bu yönde de

Hükümetimiz teşebbüste bulundu.

Rüzgâr santralleri diğer bir enerji kaynağı, onlar ise çok rüzgârlı olana yerlerde ve dün ve evvel-
ki gün buradaki, konuşmalarda burada da ifade edildiği gibi bir mana ifade etmiyor, yani ihtiyacınızın
yüzbinde 1, milyonda 1'ini karşılayacak kapasitede oluyor.

Şu halde gördük ki, süratle biz bünyemizi biraz, nereye kadar geciktireceğiz?.. Şimdi, Sayın Baş-
bakanın bize sorduğu, yaptırdığı hesap. Hesabımız şuydu:

2002 yılına kadar -Buna 1984'de karar veriyoruz- 2002'yılma kadar Türkiye'deki bütün kaynak-
ları seferber ederek ve yatırımları onlara tevcih etmek suretiyle zaman kazanmamız mümkün ama,
2002 yılında da nükleer santral devreye girmelidir düşüncesiyle biz bunu erteledik.
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Fakat bir mahzur doğdu, o da şu: Yetişmiş ve yetiştirmek için dışarıya gönderilmiş veya dışarı-
dan döndükten sonra da çok kıymetli yetişmiş elemanlar malesef TEK'in içerisinden diğer müessese-
lere kaydılar.

Tabii bu bir kayıptır çünkü, bir beyin kaybıdır ve demek ki, bu tatbikattaki görülen idarî hatamız
bu noktada toplanmaktadır. Tabii, bir kaybımız vardır nükleer, yani topyekün Türkiye endüstrisinin
nükleer endüstriye adapde olma zamanını geciktirmişiz. Nükleer kültürün memleketteki ilim adamları-
na bu kültürün sunuşunda gecikmemiz olmuştur bu da kusurumuzdur.

Tabii, burada mesele, bu panelde ille partiler kendi aralarında münakaşa işte ben böyle diyo-
rum, o böyle diyor değil, bu mesele artık partiler üstü bir mesele yani nükleer enerjiyi kullanacak
mıyız, kullanmayacak mıyız?

Biz o zaman yaptığımız plana göre geciktirdik, biz bundan vazgeçmiş değiliz. Ve görüyoruz ki,
buradaki panelde diğer konuşan arkadaşlarım, yani çok muhterem profesörlerin ve ilim adamları, aynı
zamanda da teknisyenlerin verdikleri bilgilere göre de nükleer santrallerde bu zaman zarfında da fev-
kalade büyük değişiklikler, tekemmüller olmuş, hatta Çernobil'den sonra ne kadar korkunç değişiklikler
olduğunu sabah seansında seansında Ukrayna ve aynı zamanda Kazakistan bilim adamları burada
ifade ettiler. Onlarda da değişiklikler yapmışlar.

Demek ki, halihazırda tekâmül ediyor ve çevrecilerin bu yöndeki seyahatları muhakkak ki fayda-
lı olmuştur. Yani ben çevrecilerin davranışlarına muarız insan değilim, doğrudur çünkü, hiç olmazsa
asgarî hata yapabilme yolunda büyük bir baskı unsuru olarak bulunmaktadırlar. Yani faydalı olmuştur
ama, tabii bu yolu kesme yönünde, bu yolun kapanmasını sağlama maksadına matuf davranışı da
doğru bulmuyorum ve şunu da ifade etmek istiyorum:

İnsan sağlığını ya da insanı sevme yalnız çevrecilerin inhisarında değildir ve ipoteğinde değil-
dir. Bizler de insanız, biz de herkesi sevmekteyiz ve hiçbir suret ve şekilde o sevginin bizden daha
fazla olduğunu kimse ispat edemez.

Bu bakımdan meseleye tamamen objektip bakmamız lazım, bir memleketin genel tekâmülünü o
yönde durdurmamak lazım. Dünya ortalamasının 2470 kilovatsaat olduğu bir dünyada Türkiye daha
1100 kilovatta iken, "Vay efendim, şurası kilidini.şeyini kapasın..." Gelişmekte olan ülkeyiz, sanayileş-
mekte olana ülkeyiz, bunu durdurmak, durdurma istemelerine de kimsenin hakkı yoktur, bunu da ifade
etmek istiyorum.

İkinci turda, Sayın Istemihan beyin temas ettiği hususlara yardımcı olarak bazı fikirler ilave ede-
ceğim, şimdilik teşekkür ederim efendim.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ederim Sayın Aral.

Vakti iyi kullandınız ve benim işimi kolaylaşırınız, bir kısmını da gelecek defaya bıraktınız.

Efendim, özellikle şu bakımdan teşekkür ediyorum: Sayın Bakan 1980'lerin sorumlu ve yetkili
Sanayi Bakanı olarak olumlu- olumsuz taraflarıyla eleştirel olarak ortaya koydular. Yani, enerjiyi üreten
değil ama, büyük ölçüde kullanan...

CAHİT ARAL- İşte santrallerin kurulmasını, Turgut bey, Sanayi Bakanı olmam dolayısıyla, sa-
nayici olmam dolayısıyla, görevim olmadığı halde, özel bir tetkik istedi.

OTURUM BAŞKANI- Belki enerjiyi üretmiyordunuz ama, büyük ölçüde siz kullanıyorsunuz.

Efendim çok teşekkür ederiz, bu güzel açık ve objektif değerlendirme için.

Efendim, şimdi Sosyal Demokrat Halkçı Parti temsilcisi Sayın Timuçin Savaş, buyurun efendim.

TİMUÇİN SAVAŞ (Sosyal Demokrat Halkçı Parti)- Sayın Başkan, değerli izleyiciler, konuş-
mama başlamadan önce hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Özellikle ülkemizini ulusal bir sorunu olan böyle bir konuyu, Makina Mühendisleri Odası günde-
me getirdiği için de kendilerine müteşekkir olduğumu bildiriyorum.

Tabii ki, ülkemizde enerji sorunu çok önemli bir konudur çünkü, Türkiye gelişmekte olan, büyü-
mesi hızlı olan bir ülkedir.
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Özellikle nüfus artış hızı 2.2 gibi bir oranda olan ülkemiz, bu oranı bir an önce de ihracatını sa-
nayiye dayalı hale getirmek için, devamlı bir çalışma halindedir.

Bugün sanayicinin oluşabilmesi için, ülkemizin kalkınabilmesi için de ana girdi dallarına, ana
sektörlerden birisi enerjidir.

Bizim Sosyal Demokrat Halkçı Partisi olarak en çok rahatsız olduğumuz bir konu şu: Türki-
ye'deki temel sorunların bir ulusal boyut düzeyinde tartışılamaması, bir planlı dönemi yaratamaması,
günlük politikalarla veyahut geçmiş hükümetlerin yaptığı gibi günlük görüşmelerle sorunlara çözüm
araması ülkemizi bu noktaya getirmiştir.

Tabii ki, siyasî partiler ülke sorunlarını topluma açarak, toplumdaki demokratik birikimleri de
içine alarak çözmek zorundadır. Böyle çözdüğü sürece toplumun gelişimi, toplumun sorunları daha
sağlıklı bir şekilde boyut kazanacaktır ve daha sağlıklı bir şekilde gelişecektir.

Biraz önce konuşan arkadaşlarım gerçekten sayısal rakamlar vererek, ülkemizin bugün kullan-
dığı enerji, özellikle fert başına kullanılan, kişi başına düşen enerji miktarı daha OECD ülkelerinin
beşte 1'i, dünya ortalamasının neredeyse yarıdan daha az sıralamasındadır.

Böyle olunca şu çağda artık ülkelerin kalkınmışlığı bir yerde ülkelerin refahı da kullandıkları
enerjiye göre endekslenmektedir. Tabii, biz şanslı ülkelerden de birisiyiz

Türkiye olarak. Gerçekten akarsularımızla, maden kaynaklarımızla, kömür kaynaklarımızla
ciddî rezervleri olan ülkelerden birisiyiz.

Bugün tartışılması ve gündeme gelen konu, nükleer santrallerdir.

Biz Sosyal Demokrat Halkçı Parti olarak, kesin olarak bir nükleer santral olayına karşı değiliz.
Yalnız, "değiliz" derken şunu diyorum: Türkiye bir yerde elindeki bütün kaynakları, kendi ulusal kay-
naklarını, millî kaynaklarını çok iyi değerlendirmelidir. Çünkü, artık dışa bağımlılıktan kurtulacak,
kendi özkaynaklarını harekete getirecek bir sanayileşmeyi ve bir enerji üretim politikasını oluşturması
gerekir.

Nükleer santralı şimdi kuralım desek, gerçekten biraz önce Sayın Bakanımın da dediği gibi
ciddî bir teknoloji birikimi, ciddî bir ilim birikimi gerekmektedir, yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var-
dır.

Bu olayı, şimdi hemen harekete geçmesini sağlasak dahi bir 5 yıllık, bir 10 yıllık süreyi kapsa-
maktadır. Şu an Türkiye'deki bizim kendi Enerji Bakanlığımızın da yatırımlarını göz önüne alırsak, ül-
kemizin kaynaklarını göz önüne alırsak, ülkemizin önümüzde yaptığı planlı enerji katkısını göz önüne
alırsak, 1996 yılında ciddî bir, bu büyümeyle bir enerji gereksinmesi vardır. Yani bu olaylar geç kalmış
olaylardır aslında. Daha önceleri bu olayların tartışılıp, gerçekten kamuoyu yaratılması gerekirdi.

Şimdi tabii ki, çevrecilere saygı duyuyorum. Sosyal Demokrat Halkçı Parti olarak biz de çevreci-
lerin duyarlılığına katılıyoruz. Belki de 2 nci Dünya Harbindeki bir Hiroşima ve bugün en yakın zaman-
daki Çernobil olayı ülkemizi de etkilemiştir.

Çevrecilerimiz en azından şu katkıyı sağlamıştır: Çevrecilerimiz, nükleer üretim teknolojisinin
hem çevreye, hem daha radikal değişimler getirmesini, gelişmiş ülkelerde siyasî baskı unsuru olarak
kullanarak teknolojiyi çok ileri dereceye getirerek, nükleer santralleri ve o zararsız, daha emniyetli ted-
birler alma noktasına getirmiştir.

Bu konudan da bütün çevrecileri kutlamak gerekiyor.

Şimdi Çernobil olayı tabii, biz toplum olarak da öyleyiz, Türkiye insanı olarak hep olumsuzluktan
olumlu olaya geliyoruz. Çernobil olayı hiç kimsenin tasvip etmediği, gerçekten nükleer sızıntıların, ar-
tıkların, serpintilerin hem ülkemize, hem geniş insan kitlesini etkilediği ortadadır. Yalnız, bu nükleer
santral, nükleer enerji üretim olayları, bir ülkenin kendi istemleriyle de sınırlı kalmamalıdır.

Yani bugün eğer dünyada ciddî bir standart getirilmiş olsaydı, bugün belki de Çernobil Nükleer
Santrali 10 yıl öncesi kapanırdı. Çünkü, Rusya'da şu an gidip gelindiğinde görüyoruz ki, oradaki nükle-
er santraller gerekli emniyeti, gerekli tedbirleri alınmadan, sadece böyle varsayımlar üzerine devam
ediyor. Belki başkaları da yarın bir felakete neden olabilir. Bunun için SHP olarak şunu istiyoruz: Dün-
yada, böyle bir, ki buna bütün demokratik sivil yönetimler, üniversiteler de katılarak ciddî bir denetim
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getirilmesi gerekir. Yani, bu teknolojinin gerçekten hem ülkeye göre standart kullanılır hale getirilmesi
gerekir.

Bir de, biraz önce de dediğim gibi, bugün, hem geçen yıl 5.9 noktalara varan bir büyüme hızıy-
la, bu yıl şu aylara kadar elimize geçen verilere göre yüzde 10'lara yakın bir büyüme hızımızla bugün
Avrupa'nın da önüne geçmiş durumdayız.

Yani bunun gereksinmesi olan bir enerji gereksinmesini her an gözönünde tutmamız gerekir.
Ama bunları yaparken de, tabii ki, en pahalı enerji, benim mantığıma göre olmayan enerjidir. Kendi ül-
kemizin şu anda ki yeterli kaynaklarını bir an önce harekete geçirmekte fayda vardır. Çünkü, biraz
önce de dediğim gibi, yani bugün 1996- 1997 yıllarında şu andaki planlamamızla bir enerji darboğazı
gözükmektedir.

Bugün biz nükleer santralleri kuralım, nükleer santralleri 2000 yılına yetiştirelim desek dahi, bu
bir yerde bir enerji açığı göstermektedir. Onun için de ciddî bir enerji tasarrufu mantığını geliştirmemiz
gerekmektedir. Yani ülkemizde, böyle, gerçekten kaynağı boşa giden veyahutta lüks olan bazı vergiler
getirilerek bir enerji tasarrufuna gitmemiz gerekmektedir.

İkinci bir konu da, ülkemizdeki şu andaki enerji kayıplarını önlememiz gerekmektedir. Özellikle
bu konuda yeni teknolojilerin, dünyadaki kullanılan en son sistemlerin ülkemizde de enerji alanına bir
an önce çekilmesi gerekmektedir.

Efendim sürem var mı daha?

OTURUM BAŞKANI- Var efendim, 1- 2 dakika daha. Yalnız şart değil ama, arzu ederseniz kul-
lanabilirsiniz.

TİMUÇİN SAVAŞ- Ben o zaman, zamanımı kullanmışım, teşekkür ediyor, ikinci bölümde bulun-
mak üzere saygılar sunuyorum.

OTURUM BAŞKANI- Biz teşekkür ediyoruz.

Efendim, panelin birinci turunda son sözü, Doğru Yol Partisinden Sayın Şinasi Altıner'e bırakıyo-
rum.

Buyurun efendim.

ŞİNASİ ALTINER (Doğru Yol Partisi)- Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli panelistler, değerli izleyiciler, ben Doğru Yol Partisi, Zonguldak Milletveki-
li Şinasi Altıner, hepinize saygılar sunuyorum.

Nükleer santrallar hakkında, zamanın ölçüsü içinde partimizin görüşünü sunmaya çalışacağım.

Değerli konuklar, nükleer enerji santrallarına geçmeden evvel, elektrik enerjisi talebine benden
evvelki konuşmacılar rakamsal olarak değindiler, ben onlara hiç temas etmeyeceğim, sadece ihtiyacı
ortaya ben de koymaya çalışacağım.

Türkiye 25- 30 yıldan beri elektrik üretimini yüzde 7-8 civarında büyütebilmiştir. Çeşitli hükümet-
ler döneminde de bunu sağlamıştır.

Bu yeterli midir? Hayır, yeterli değildir ama, bu küçümsenecek de bir rakam değildir. Bunu da
bilmemiz lazım. Şimdi, böyle olmasına rağmen, önümüzdeki 10, 15, 20 yıllık bir perspektifte, Enerji
Bakanlığı yetkilileri, teknik otoriteler Türkiye'de yüzde 8 ile 10'luk, her yıl süreyle bu 15- 20 yıl içinde
yüzde 8-10'luk bir büyüme mecburiyetini ortaya koymuşlardır. Benim incelediğim raporlarda böyle gö-
züküyor. Hem de, bu sadece bizim şu andaki Koalisyon Hükümetimiz döneminde ortaya konmuş değil-
dir. Sayın Cevat Ayhan bir nebze bahsettiler, geçmiş yıllardan beri çeşitli iktidarlar döneminde gerek
bilim adamlarının Türkiye'de, gerekse teknik otoritenin Türkiye'deki elektrik enerji talebini, gelecek yıl-
lara vabeste talebini ortaya koyduğunda, böyle bir büyümenin şart olduğunu ortaya koymuşlardır.

Bu sadece ülkemizin nüfus artışından kaynaklanmamaktadır bence. Nüfus artışı önemli bir fak-
tördür nüfus artışıyla beraber şehirleşme de çok önemli bir faktördür.

Türkiye'de, özellikle büyük kentlere köylerden büyük oranda göç vardır. Büyük şehirlerin yıllık
büyüme hızı, nüfus artış hızı yüzde 5'ler civarına ulaşmaktadır, yani nüfus artışından bir de göç ilave-
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si vardır.

Bu, tabii, elektrik tüketim talebini artırmaktadır. Buna ilaveten, bu izleyicilerin çoğu zannediyo-
rum elektrik mühendisidir, geçmişte benim çok gençlik yıllarımda bize böyle bir sosyal konutta elektrik
tüketiminin -bir proje yapılırken- elektrik tüketiminin kişi başına çok küçük bir oranda projelendirilmesi
istenirdi. Bugün, yıllar sonra bugün, bu rakamlar allak bullak olmuştur, yani büyümüştür. Aslında talep-
te bir büyüme olmuştur, kişi başına talep ölçeği değişmiştir. Bu da nereden gelmektedir? Sosyal yapı
bütün dünyada gelişmekle beraber, bu talep de artmıştır.

Bundan 25-30 yıl evvel, 40 yıl evvel ülkemiz de sadece aydınlatma ağırlıklı ihtiyaç iken elektrik-
te endüstrileşme, ulaşım, kitle ulaşımı, daha sonra elektronik teçhizat, ev aletleri, hızlı teknoloji artımı
insan kullanımına tahsis edilmiştir. Bunların da elektrik talebi vardır, insanlarımıza bunları kullanma-
yın diyemeyiz, bunları kullanacaklardır.

Şimdi, bütün bu artışlar göz önüne alındığında, 2000'li yıllarda Türkiye'nin elektrik tüketimi limite
olmaktadır, konvansiyonel elektrik üretim açısından. Yani şöyle söyleyebiliriz, söylenebiliyor -Bu, ilim
adamlarının veya teknik otoritenin raporlarıdır- Türkiye'de kömüre dayalı elektrik üretimi kaynaklarının
limiti 100 milyar kilovatsaatle sınırlanabilir, tabii kaynaklar açısından. Bu 3 aşağı 5 yukarı eksik veya
fazla olabilir. Su kaynakları açısından da, yani hidrolik santrallar açısından da 120 ila 140 milyar kilo-
vatsaatle limite edilebileceği söylenmektedir. Bu ikisini toplarsanız 200-250 milyar kilovatsaat eder.

Halbuki talep perspektifine baktığımızda, 2010 yıllarında bu 300- 350 milyar kilovatsaat bir tale-
be geleceğine göre, demek ki bir başka kaynağa ihtiyaç var. Burada siz su potansiyelini de, kömür po-
tansiyelini de sonuna kadar kullansanız bile, 2010'lu yıllardan sonra böyle bir talep gözüküyor.

Tabii bir düşünüş şekli, "Evvela bunları sonuna kadar kullanalım, ondan sonra bakalım, nükleer
enerji santralını da ondan sonra kullanırız..." Bu, bir düşünce tarzı. Fakat bence, partim açısından da
nükleer enerji santrallarını kurmada Türkiye geç kalmıştır.

O kadar ki, bence Türkiye 30- 40 yıldan beri de bu meseleyi tartışmaktadır. Zaman zaman ke-
sintiye uğramış olsa bile, bu tartışma en azından 20- 25 senedir güncelliğini korumaktadır. Bu itibarla,
geçmişte, hatta işte yapılabilecek bir noktada bakıyoruz raporlara, işte İsviçre'den veya İsveç'ten alın-
mış olan kredideki taahhütler gecikmiştir 1980'li yıllarda, böyle bir şeyler olmuş.

Türkiye, ne edip edip nükleer enerji santrallarını kurmalıdır, partimizin görüşü budur. O kadar ki,
ben geçen sene Brezilya'da, Dünya Parlamenterler Arası Toplantısında sırf çevreciler olarak bu tap-
lantıya katıldım. Geçen dönem Çevre Komisyonu üyesiydim. O toplantıda da, çevreciler bile son yıl-
larda kalkınmayı, kalkınma konusundaki görüşlerini bir parça yumuşattılar. "Sürdürülebilir kalkınma"
diye yuvarlak bir şey buldular. Yani, önce, ilk çıkışlarında çevreciler bu işlere hepden karşıydılar.

Sanayide gelişmeyi savunanlar da çevrecileri dinlemiyordu ama, bir konsensüs sağlandı, çevre-
cilerle, yatırımcılar veya bu gelişrneciler arasında. Ona da "sürdürülebilir kalkınma" diyorlar ve böyle
ortak bir nokta buldular. Yani çevreyi koruyarak, çevreye de yatırım yaparak, yani "Kalkınma için ener-
ji mi lazım enerji üretirken, çevreyi de koruyacak tedbirleri alın. Bu biraz pahalı ama, olsun" diye böyle
bir konsensüs sağlandı. Yani, bence dünyadaki çevreciler hepden bu işlere karşı değil.

Şimdi, arkadaşlarımız burada, panelistler, kapanmakta olan nükleer santrallarından da söz etti-
ler ama, Türkiye son 25- 30 yıldır bunu tartışa dursun, bu tartışma esnasında dünyada, Türkiye tartı-
şırken bir sürü nükleer enerji santralları kuruldu. Hatta Türkiye'ye kadar, Türkiye'nin onda biri kadar
tartışmayan ülkeler nükleer enerji santrallarını kurdu, biz tartışırken.

Bu itibarla, şimdi, dünya hepsi bir araya gelip de bu nükleer enerji santrallarını kapatalım da de-
mediler, kapatanlar var ama, yapanlar da var. Şimdi, Fransa elektrik üretiminin yüzde 75'ini nükleer
enerji santrallarından sağladığına göre bunu kapatması falan mümkün değil. Bu itibarla, nükleer enerji
santralları geç kalınmıştır, bence Türkiye'de kamuoyu da oluşmuştur bu konuda.

Sayın Başbakanın "Zonguldak" demesi Almanya'da, bir heyecan işidir, Zonguldak da olabilir.
Zonguldak deyince, ille altında maden ocağı olan yere kurulması şart değil, Zonguldak'ın her hangi bir
ilçesine de kurulabilir eğer ille Zonguldak'a kurulacaksa. Yani, bence bu niyeti şey yapmamak lazım,
yani bu bir iyi niyet sonucudur, bu bir hedeftir.

Zonguldak olur, Akkuyu olmaz, başka bir yer olur. Ona ilim adamları mutlaka, doğru seçimi, yer
seçimine ilim adamları ağırlıklı karar vermelidir gerçekten politikacılar vermemeli o kararı, ilim adamla-
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rı vermelidir, ilim adamlarının yer seçimine politikacılar tabi olmalıdır, buna katılıyorum ama, nükleer
enerji konusundaki hedefini saygıyla karşılıyorum Sayın Başbakanın.

Bu itibarla, mevcut kaynaklar açısından Türkiye nükleer enerji santralı kurmak zorundadır, geç
kalmıştır, bütün mesele teknolojik seçimdir bence.

Teknolojik seçimi yaparken de bir iki kelimeyi söyleyip, bitiriyorum Sayın Başkan sözümü.

Bizde bir bürokrasi var, ucuz olsun küçük olsun, yerli teknoloji kullanılsın gibi biraz kısır, bu ko-
nuda özellikle, nükleer enerji santralları kurulması konusunda, bu dar düşünceleri tartışarak zaman öl-
dürmemeli bence. Dünyanın artık bir tecrübesi var bu konuda, bu tecrübe önemlidir.

Burada yaygın, çok deneyimli firmalar var bunlarla getirilip karar verilebilir. Onun için, en iyi tek-
noloji ile pazarlığa oturulmalıdır. Ben enerji konusunda, partim olarak ve şahsî düşüncelerimi de ekle-
mek istiyorum kesinlikle, ille dışa bağımlılık gibi bir saplantı içinde değilim. Dünyada hiçbir ülke tek ba-
şına her şeyini kendisi üretmiyor. Siz bir konuda dışa bağımlı olursunuz, başka bir ülke de sizden
başka bir şey alır. Yani dünya globalleşmeye doğru gitmektedir ve gitmiştir de belki de 10 yıl, 15 yıl
sonra, 20 yıl sonra sınırlar bile tartışılacaktır.

Bu itibarla, ben maksadımı aşmak istemiyorum bu konuda ama, dünyada bu sermaye dolaşımı,
insanların dolaşımı bu katı kalıpları zorlayacaktır.

Onun için, "Her şeyi bizden olsun" fikrine de çok fazla itibar etmiyorum. Tekrar tekrar, geç kal-
mıştır Türkiye, nükleer enerji santrallarını süratle devreye sokmalı, bir yerlerde gene su kaynaklarını
da, kömür kaynaklarını da sonuna kadar kullanmalıyız.

İhracatımız 15 milyar dolar bunu mutlaka 25- 30 milyar dolara 3- 5 sene içinde çıkarmayı hedef-
lemişsek, bu bir endüstri yatırımı olacaktır, bu da enerji talep edecektir.

Başka çaremiz yoktur en süratle hangisi kuruluyorsa ki, nükleer enerjinin belki daha çabuk ve
ekonomik olması açısından da uygundur. Buna katılıyor ve bu fikirlerle şimdilik sözümü bitiriyorum.

Sayın Başkan, teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Efendim, çok teşekkür ederim.

Değerli dinleyenler, ben bugün bu panele gelirken, siyasal partiler arasındaki görüş ayrılıkları-
nın çok daha temelde ve geniş olacağını tasarlıyordum ve iki ayrı tur arasında veya iki tur arasında
bir mola düşünüyordum ama salonun kapasitesi biz konuştukça doldu. Şimdi bunu dağıtırsak, yeni den
toplayamamak endişesi de var. Çünkü, çay molasından sonra genellikle salonda ve katılımda bir
düşme oluyor.

Bu bakımdan, Sayın Cevat Ayhan'dan gelen öneriyi de dikkate alarak, hemen ikinci tura geçip,
ikinci tur sonunda çay molasının daha isabetli bir seçim olacağını düşünüyorum.

Efendim, siz birinci turda geniş bir sayısal temel verdiniz ama, parti görüşleriyle kendi görüşleri-
nizi bu tarafa, bu tura saklamıştınız.

Söz sizin Sayın Ayhan.

CEVAT AYHAN- Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii, bir konuda karar vermek için, önce, ve-
riler nedir, değerler nedir onları görmek lazım yani, bir matematik disipliniyle meseleye bakmak lazım.
Yoksa, "Nükleer enerji olsun" denir, "olmasın" denir. Ağlayan olur, sevinen olur ama, biz hissî şekilde
karar veremeyiz. Ben bir fikir getirirken de rakamlara bakayım dedim.

Belki değerli dinleyecileri de sıktık rakamlarla ama, rakamsız da karar verilemiyor. Her şeyde
rakam esas. Alış verişte, çalışmada, maaşda, yatırımda ve siyasî tercihlerin de tabanda rakam olursa,
sağlıklı olucağına inanıyorum.

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de nükleer enerji olarak, biliyorsunuz bir Çekmece Araştırma
Merkezi var. Araştırma yapar, izotop üretir. Bir de İstanbul Teknik Üniversitesinde araştırma merkezi
var, nükleer araştırma merkezi. Enerji üretimi yoktur. Ve nükleer enerji hastanelerde kullanılır, sanayi-
de kullanılır yani elektrik üretimi dışında da bizde de nükleer enerji var. Belirli şeyde, bundan faydala-
nıyoruz sağlıkda, hastenelerde, sanayilerde belirli yerlerde. Yani, nükleer enerjisiz bir toplum düşün-
mek mümkün değil, evinizde televizyon bile biliyorsuzunuz, nükleer enerji ve radyasyon yayıyor. Yani
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bütün elektrik cihazlarında bu var. Bundan bu kadar da kokmamak lazım ama, gerekli tedbirleri almak
lazım.

Nükleer enerji santralı nasıl kurulur? İzin verirseniz birkaç cümleyle bunu şey yapacağım.

Santralların inşası ve işletmesisi TEK'in elindedir Türkiye'de, biliyorsunuz. Başkalarına verilebilir
tabii, değişir şu olur, bu olur ama, bugünkü uygulama bu. Peki kontrol ve lisans? Bu da TAEK dediği-
miz, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yürütülmektedir. Bu kurum, Türkiye Atom Enerjisi Kuru-
mu, üç aşamada lisans vermektedir santral kurulurken.

İlk önce yer lisansı vermektedir kurucu firmaya. Bu da, tabii yer lisansında yer altı suyu, hâkim
rüzgâr, demografik durum, meteorolojik şartlar, jeolojik şartlar bunlar tek tek değerlendirilmektedir ve
en azından 10 yıllık bir etüdün neticesinde karar verilebilmektedir yani, bu veriler 10 yıl için belli bölge-
lerde değerlendirilir, istikrar görmek için.

Az su olması istenmektedir kirlenme halinde riski azaltmak için.

Denize doğru karadan rüzgâr olması istenmektedir, kirlenme halinde toplumu korumak için. De-
mokrafik yoğunluğun az olması istenmektedir, meteorolojik şartlar istenmektedir. Jeolojik şartlar da bi-
rinci derce deprem bölgesi olmaması istenmektedir, yapı statiği bakımından.

İkinci lisans da, inşaat ve kuruluş sahfası lisansıdır. TAEK, teçhizat tekliflerinin değerlendirilme-
sine kadar gözlemci olarak katılır ve daha kuruluş, seçim sahfasmda tesisi ekspertize etmiş olur.
Bütün bunlar toplum sağlığı yönünden, güvenlik yönünden emniyete almak içindir.

Üçüncüsü de işletme lisansıdır şüphesiz.

Bunlar için şunun için söylüyorum. Yani bir nükleer santral kurulurken, sadece kurucu firmanın
tercihleri, kararları değil, uluslararası standartlara göre bunları denetleyen kurum da vardır toplumun
güvenliği için.

Bir nükleer santral 5 ila 10 yılda kurulur paranıza ve projedeki hızınıza, yönetiminize bağlı ola-
rak. Ama, maalesef Türkiye rekor kırdı bu konuda, 16 yıldır daha kuramadık. 1978'de plana sokmu-
şuz, 1993'de daha tartışıyoruz. 16 yıl netice sıfırdır. Bunu da dikkatinize arz ederim.

Muhtelif memleketlerde, nükleer enerji ve turizm gelirlerini mukayese ettim. Çok değerli parla-
menter Istemihan beyin turizmle ilgili değerlerdirmesi üzerine. Bakın, önümde rakamlar var.

Rakamlar tarafsızdır, politik yorumlara da gelmezler. Belçika'da 11 milyon ton petrole eşdeğer
nükleer enerji var, üretiliyor yüzde 22'sidir toplam enerji tüketiminin. 7 santralları var, 3 milyar 600 mil-
yon dolar turizm gelir var yıllık.

Fransa'da 86 milyon ton petrole eşdeğer nükleer enerji üretimi var, kapasitesi var yüzde 37'sidir
bu toplam enerji tüketiminin, talebinin 56 santralı var, 21 milyar dolar da turizm geliri var.

Almanya'da 38 milyon ton petrole eşdeğer, yüzde 11'dir nükleer enerji ve 21 santralı var 10 mil-
yar dolar turizm geliri var.

Hemen atlayayım, geçeyim şeye. Bakın İspanya'da, bir Akdeniz memleketi Fransa'yı söyledim,
İspanya'ya bakalım : İspanya'da 14 milyon ton petrole eşdeğer nükleer enerji üretimi var, yüzde 15'dir
toplam enerji tüketimdeki payı ve 19 milyar dolarlık turizm geliri var.

Biraz evvel arz ettim, 1981'den 1991'e yüzde 500, yani 5 misli nükleer enerji üretim kapasitesin-
de arttırmışlar. Yani, gerekli teknik tedbirleri alırsanız, turist de gelir, herkes de gelir, vatandaş da em-
niyet içinde olur. Söylemek istediğim budur. Bundan korkmanın gereği yok.

Nükleer enerji, rekabet ettiği enerjiyle mukayese edilmesi gerekir, risk bakımından. Nedir bu?
Fosil yakıtlardır. Nedir bunlar? Petrol, kömür, gaz.

Peki termik santralardan ne çıkar?

Karbondioksit çıkar, azot oksitleri çıkar, toz ve partiküller çıkar.

Ne yapar?

Karbondioksit ve azot oksitleri sera etkisi yapar. Detayına girmiyorum, biliyorsunuz. İklimi değiş-
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tirir, asit yağmuru yapar, korozyona sebeb olur ve bitki örtüsünü öldürür. Bugün Avrupa'nın problemidir
asit yağmuru, baca gazlarından şey yapan bilhassa termik santrallardan. Ve azot oksitler de ozon ta-
bakasını inceltir, iklimi değiştirir, kanser tesiri yapar. Tartışılan bir konudur.

Peki, toz ve partiküller ne yapar?

Hava kirliliği yapar -Ankara'dan biliyoruz- ve sağlığı da tehdit eder.

Yani bir yeni teknoloji, rekabet edeceği eski teknolojinin riskiyle karşılaşırmak gerekir. Nükleer
ene ji, termik enerjiden daha temiz ve daha sağlıklıdır bu bakımdan benim geldiğim nokta budur.

Yani söylemek istediğim bütün bu rakamlardan sonra şudur, netice olarak:

Biz nükleer enerjiden kaçamayız. Nükleer enerji 1000 megavatlık bir santralda bir masa büyük-
lüğündedir, onun yakıt atıkları ve aşağı yukarı 2 metreküplük bir hacme bunu camlaştırırsanız, depo-
larsanız, ara depolarda dinlendirirsiniz ve tedbirleri var.

Bakın, Amerika'da 111 tane nükleer santral var ve sadece saydığım ülkelerde, hepsi değil, 328
adet nükleer santral var.

Yani yapalım mı, yapmayalım mı derken, evet tehlikesini bertaraf edelim. Uçağın da tehlikesi
var ama, biniyoruz hepimiz her gün.

Yani biz bu teknolojiye sahip olalım. Nükleer teknoloji, nükleer silah için de lazımdır. Ona da
sahip olacağız bir gün Türkiye olarak.

Yani eğer ayakta durucaksak, güvenliğimiz olacaksa, refaha ulaşacaksak, kalkınacaksak, geli-
şeceksek yani çağdaş teknolojiye sahip olmamız lazım. Partimizin görüşü budur. Yani, insan sağlığı
için her türlü tedbiri alalım ama, birtakım tevatürlerle de, teknolojik seviyede platformu kaybetmeyelim.

Bakın, 16 senedir havanda su dövüyoruz. Bunun kararını vermek ve uygulamak gerekir.

Saygılarımla.

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ederiz efendim.

Efendim zamanımız var siz arzu ettiğiniz kadar kalabilirsiniz ama, ne zaman ayrılmanız gereki-
yorsa, kendiniz serbestsiniz.

CEVAT AYHAN - Zaman da tamdır. Ben bir başka toplantıya gideceğim. Müsaadenize sığını-
yorum. Panele katılan arkadaşlarımdan da özür dilerim bu toplantıdan çok daha önce verdiğim bir söz
vardı, bir başka panel var Ziraa Mühendisleri Odasının, oraya katılmam gerekiyor.

Evet, hepinize saygılarımı arz ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI - Efendim, ikinci turda söz sıramızı sürdürüyoruz.

Sayın Istemihan Talay, buyurun efendim.

İSTEMİHAN TALAY - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1970'lerden itibaren Türkiye'de nükleer santralların kurulması ve ku-
rulmadığı takdirde Türkiye'nin enerji darboğazına gireceği şeklinde çok yoğun propagandalar yapıldı.
Ama biraz evvel Sayın Aral'ın da belirttiği gibi, başka kaynakları da devreye sokarak, bunlardan da en
düzeyde yararlanmayı ön planda tutarak bugüne kadar gelindi. Şimdi ben hâlâ bir soruda aydınlanmak
istiyorum:

Acaba Türkiye su kaynaklarını tam olarak, şu anda kullanmakta mıdır? Rezerv imkânları nedir?
Bunu daha ne ölçüye kadar, hangi kilovatsaat enerjiye kadar kullanma şansı vardır?

Bunu şunun için soruyorum: Yeni bir teknoloji alıp, nükleer santrallar modeline yöneldiğiniz tak-
dirde, bunun bir rahatlığı ve kolaycılığı var. Nedir rahatlığı? Krediyi dışarıdan alıyorsunuz, inşaatı
yaptırıyorsunuz ve sistem çalışmaya başlıyor.

Ve bu yöntem içerisinde, bu rahatlık ve kolaylık içerisine girdiğiniz bu yeni yoldan, eğer kullan-
madığınız başka kapatasiler varsa, buraya yönelmek ve bunları tüketmek gibi bir çaba, bence ileriki
aşamalarda ihmal edilebilir.
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Biz öncelikle nihaî hedeflere doğru ulaşmanın çabasını ve bu doğrultudaki gayretleri ortaya koy-
mak zorundayız. Zamanla enerji arasında ilginç bir paralellik vardır. Her ikisi de verimli ve tasarruflu
kullanıldığı takdirde, orada başarı da vardır.

Acaba şu anda mevcut olan enerji sistemimizi ne ölçüde verimlilikle veya bu verimliliği artırıcı
konuda neler yaparak sürdürüyoruz?

Edindiğim bir bilgiye göre, 10 milyar dolarlık bir verimliliğe dönük yatırım, 40 milyar dolarlık bir
üretim kapasitesine eş enerji imkânı yaratabiliyor, yani biredört ilişki.

Öte yandan özellikle OECD ülkelerinde, örneğin 1980'li yıllarda yaklaşık yüzde 30'luk bir gayri
safi millî hasıla artışı gündemdeyken, enerji üretiminin sabit kalması, bu artışın olmasına engel bir
unsur teşkil ettirir. Yani, tasarruflu kullanma, verimli kullanma da bir anlamda yeni bir üretim boyutunu
elde ediyor veya böyle bir boyut gündeme geliyor.

Şimdi, Akkuyu bölgesi açısından konuya yaklaştığımızda veya Gökova olarak konuya yaklaştı-
ğımızda, insan ister istemez bu yer seçimleriyle ilgili bir kuşkuya düşüyor. Yani, Türkiye'nin bu kadar
güzel, bu kadar başka amaçlarla da kullanılabilecek bölgeleri neden enerji üretimlerinin merkezi haline
dönüşsün, neden alternatif kullanma imkânları bu şekilde seçimlerle kaybedilsin?

Yani bu, gerçekten kamuoyunun da, siyasetçilerin de çok sık olarak düşündükleri ve kendi ken-
dilerine sordukları bir soru. Belki kaynağa yakınlık, suya yakınlık falan gibi çok rahatlıkla izah edilebi-
lecek unsurlar var bunun içinde ama, bunun alternatifi olacak yer arayışları da var. Bu doğrultuda ör-
nekler de bulunabilir. Yani, bir kolaycılık, bir hemen konunun üzerine gidiş ve kabul, bir anlamda
bizleri kuşkuya düşüren kavramlar oluyor.

Şimdi, nükleer santrallarla ilgili olarak başka şeyler de söylemek gerekirse bunların gerçekten
dışa bağımlı kaynaklar olduğu bir gerçek ve bu kaynaklar tüketildikten sonra, özellikle nükleer atıklar
nasıl muhafaza edilecek, nerede depolanacak? Batılı ülkeler, özellikle zengin ülkeler, bunları fakir ül-
kelere, hatta ihracat adı altında gönderiyorlar. Ama, Türkiye böyle bir sistemi alırken veya böyle bir
sisteme yönelirken, ne ölçüde atıklarla ilgili Türkiye'nin güvenliğini, kendi çevre sorunlarını ön planda
tutan bir yaklaşımı değerlendirmektedir?

Bütün bunlar şu anda henüz karanlıkta kalan unsurlardır.

Bunun yanı sıra, özellikle nükleer santralların işletme giderlerinin hiç beklenmeyen bir şekilde
çok yüksek olduğu da bir gerçek. Türkiye'nin mevcut elindeki kaynaklar, insan kaynakları ne ölçüde bir
nükleer santral işletme kapasitesine sahiptir ve bu ne ölçüde dışarından takviye edilecektir?

Bütün bu gerçeklerin aydınlatılması, tartışılması ve ancak buna dayalı olarak bir uzlaşma yön-
temi içerisinde Türkiye'nin bu yeni adımlara yönelmesi gereklidir inancını taşıyorum.

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ederiz.

İnançlarınızı dile getirirken bazı soruları da dile getirdiniz. Aydınlanma ihtiyacınızı da madde
madde koydunuz. Umarım ki, panelimizin diğer üyeleri bu sorulardan bir kısmını açıklayacak, bizi ay-
dınlığa kavuşturacaktır.

Buyurun efendim

- Ben şimdi muhterem konuşmacı arkadaşlarımın konuşmalarına ilave edeceğim veya hani
karşı görüşü ifade edeceğim hususlar olacak. Ondan sonra da bizim, başlangıçta da belirttiğim gibi,
biz bugün ne düşünüyoruz, iktidara gelirsek ne yapacak bu tarifi de yapacağım.

Evvela şunu arzedeyim: Sayın Altıner tabii çok geç kalınmıştır dediler ve altını çizdiler. Şimdi
bizim kendi programımız neydi? 2002 yılında nükleer santral devreye girecek şekilde ayarlamamız
gerekiyordu. Demekki, zannediyorum...

Sayın hocam 6-7 senedir değil mi santralin kuruluşu nasıl ?

-5-6 yıl.

-5-6 yıl mıdır? Biz 7 yıl falan diye biliyoruz. 5-6 dersek, geriye döndüğümüz takdirde en geç

250



1995 yılında bu santralın temeli atılması gerekir, yani bizim projemize göre düşüncemiz buydu ve
bundan hiçbir hata yoktur.

Şunu derhal bugünkü iktidara söylüyorum: 2 senedir bizim kendilerine bıraktığımız hidro elektrik
santrallar ve aynı zananda da termik santrallar için para ayırmamışlardır, tahsis etmemişlerdir ve kay-
nak bulmamışlardır. Bunu bulsunlar ve 1996 yılında da darboğaza girmeyelim. O günde hesabını so-
rarız. Yani, biz de hani bunu biraz renk katmak için böyle konuşuyorum, kusura bakmayın, benim üslu-
bum da öyle değildir ama...

Burada şu var: Hakikaten, tabii kaynak bulmak da mesele, para meselesi. Yani biz o gün niye
nükleer santrala girmedik? Oradaki hesabımız şuydu: Elimizdeki kaynağı şimdi acil ihtiyacımız olan,
sununla şuna yapalım, bu kaynaklarla -zaten Sayın Istemihan bey de bu noktada aynı görüşteyiz- kul-
lanalım. Yalnız tabii, ille sonuna kadar kullanalım, sonra başlayalım değil daha evvelden adım atacak-
sınız ki, onun bittiği noktada bu devreye girmiş olsun.

Şu halde, bizim projemiz belli oluyor. Yani, daha evvelki hesabımıza göre eğer 5 sene alıyorsa-
nız 1996 olur, 6 sene alıyorsanız 1995 olur 1995'te mutlaka nükleer santralın temeli atılması lazım,
biz iktidarda olmamız halinde şey ettiğimiz bu.

Diğer tarafta kazancımız, geç kalmamışız, biraz evvel söylediğim bütün avantajları kazanmışız-
dır. Yani, teknoloji tekamülünü yakalamışızdır. Bugün bu Çernobil hadisesi fevkalade büyük ders ol-
muştur. Ondan dolayı fevkalade büyük gelişme vuku bulmuştur. Hukuk halâ görüşülüyor, tam bir bağ-
lantı halinde değil ama, beynelmine! bir nükleer enerji hukuku doğuyor. İmalat standartlarına gidiliyor
Dünya Nükleer Ajansının bu yönde çok büyük çalışmaları var emniyet yönünden öyle, atıkların muha-
fazası yönünden öyle ve kaza yöntemi yönünden öyle.

Bir hususu ilave edeyim.

Tabii burada mühim olan, hiçbir santralda sıfır riske ulaşmak mümkün değildir, yani hiçbir
yerde, hayatın hiçbir döneminde sıfır risk diye bir şey yoktur ve aynı zamanda da burada da ifade etti-
ler, yüzde 100 emniyet sağlanmış da hiçbir santral yoktur. Yani bu ille nükleer olsun, ister termik
olsun, ister hidro elektrik olsun böyle bir şey yoktur.

Ve burada çok enterasan bir hususu daha söyleyeyim.

Çok muhterem hocam Profesör Nejat Aybars beyin buradaki tebliğinde termik santrallarla nükle-
er santral mukayeselerini yaptı, yani kömürde. Tabii, herkes öyle zannediyor kömür santralında çıkan
radyasyondan ne kadar çıktığını hocamızın rakamlarını görünce insan şaşırıyor.

Ve nitekim sonradan gelen, burada konuşan profesörler, o mukayeseyi eski santrallara göre
yapmıştı hocamız, yeni sistemde bir nükleer santralın neşrettiği radyasyonu ondabire düşürdüklerini
ifade ettiler burada. Demek oluyor ki, kömür mülahazası bunu da fevkalade daha ileri aşamalara gö-
türmüş durumda oluyor.

Bu bakımdan tabii, bizim bu bilerek geciktirdiğimiz, demin söylediğim, ifade ettiğim kusurları ya-
nında, teknoloji, yani ilim adamlarımızı veya sanayicimizi buna adapte etme yönündeki zafiyetimiz ve
bir de hazırlanmış ilim adamlarını elde kaçırma yönündeki hatamız meydanda, bunu da ben ifade edi-
yorum. Ama diğer tarafta, faydalı olduğuna kesin kaniyim. Yani, hükümet olarak, yani biz eski iktidar
olarak bunu ifade etmekteye mecburum.

Şimdi bir hususu belirtmek istiyorum.

Sayın Istemihan Talay bey "Termik santrallar temiz" demişti. Biraz önce sayın hocama atfen
bunu söylüyorum, çok temiz olmadığını buradaki bütün rakamlarıyla gördük.

İkincisi, önemli olan şu: Şimdi, Atom Enerji Kurumunun çok muhterem uzmanlarından bana veri-
len bilgilere göre, Türkiye'de yapılan araştırmalar, Antalya'dan Silifke'ye kadar çekilen, yani yukarıdan
şöyle, Konya da dahil o mıntıka zelzele yönünden santral yapmaya müsait olan kesim maaselef. Maa-
lesef diyorum, yani onlara tesadüfen de Akkuyu da geliyor ona.

Öte tarafda da Sinop tarafından bir kısım var. Onun altı da tehlikeli biliyorsunuz, Amasya'dan
falan fay hattı geçer. Ondan sonra bir de galiba Trakya'da, yani İstanbul'un batısında Istaranca Dağla-
rının olduğu mıntıkalar müsait oluyor.
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Yani, Türkiye'nin her yerine hiçbir suret şekilde nükleer santral kuramazsınız. Kurduğunuz sant-
ral eğer bir Trans Atlantik gibi, hani tamamen çelik yapılmış, yani sallandığı zaman Trans Atlantik'e fır-
tına bir şey oluyor mu? Olmuyor. Öyle bir sistem kurulursa, o zaman olacaktır. O da tabii çok pahalı-
dır.

Bir hususu söyleyeyim. Aman burada bir hata yapmayalım.

Nükleer santralın elde ettiği elektrik maliyeti kesinlikle bütün diğer elde edilen elektrik maliyetle-
rinden düşüktür. Bunu ifade edeyim. Çünkü, burada bütün ilim adamları bütün rakamlarıyla koydular.
Ben, çünkü yalnız bu toplantıya değil, bundan evvelki toplantılara da iştirak ettim bir kısmına o sebep-
ten dolayı bunu belirtmek istiyorum. Demekki, ucuzluk yönünden hiçbir tereddütümüz olmasın, böyle
bir avantajı mevcut.

Diğer bir husus, tabii iktidarı temsil eden arkadaşlarımdan bilhassa şunu istirham ediyorum:
Yani, hükümetlerini sıkıştırsınlar, mevcut kaynakların, demin saydığımız bir sürü kaynaklar var, onla-
rın süratle devreye girmesi yönünde yapılmış olan yatırımların tacil, acele edilmesi, bitirilmesi ve dev-
reye sokulması yönünden baskı yapsınlar. Çünkü, hakikaten elektrik darboğazına girersek, yani
1983'ten evvelki gibi, o zaman bu memlekete yazık olur. Çünkü, hakikaten güzel bir plan hazırlanmış-
tır. Bu bir bayrak koşusudur, bayrak sizdedir, o koşuyu tamamlayacağız.

Diğer tarafta, bizim düşüncemiz, politikamız -biraz önce ifade ettiğim gibi- demek ki 2000 yılın-
dan 4 veya 5 sene evvelki noktadan başlıyordu.

Ama, bir de gizli düşüncemiz vardı: Bu müddet zarfında, yani nükleer santrale temel atıncaya
kadar o müddet zarfında yeni bir ikame, enerji kaynağı doğar, tehlikesiz -mesela demin bahsettiğimiz
gibi bir hidrojen çiftliği gibi- doğarsa elbette onu tercih etmemiz mümkün olurdu. Ama, görülüyor ki, şu
anda öyle bir şey de görülmüyor. Yani, biz 1995'i hedef alıyorsak, 1995'e kadar şu halde bugünden
müzakereler başlarsa -biter mi, bitmez mi bilmiyorum- 1995'te temel atma, öyle zannediyorum ki isa-
betli bir hareket olacaktır. Çünkü, bizim de daha evvelki hazırladığımız siyasî paket bu yöndeydi.

Şimdi, bir hususu daha tenvir etmek durumundayım. Hakikaten, Timurçin bey çok önemli bir hu-
susa temas etti. Jun kaybı, yani elektrik naklinden doğan kaybımızın yüksek olduğu muhakkak. Tabii,
bu yönde büyük bir İslahata girişilmesi faydalıdır. Ama, elektrik kullanımını azaltıcı yönde, yani o ısla-
hın dışında elektrik kullanımı yönünde ceza mahiyetinde fiyatı yükseltmek suretiyle tüketimi azaltma-
ya çalışmak da gene tekâmülü durdurma bakımından arkadaşımın o fikrine iştirak etmiyorum ama,
kesinlikle kayıpların azaltılması yönünde çok teknik ve çok doğru olan görüşüne kesinlikle iştirak edi-
yorum. Bunu arz etmek isterim.

Tekrar saygılar sunarım, çok teşekkür ederim efendim.

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aral'a.

Efendim, Timurçin Savaş bey, söz sizin, buyurun efendim.

TİMUÇİN SAVAŞ - Şimdi, ben de konuşmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ben, onu söylerken, tabii ki temel üretim alanlarından ziyade tasarrufa yönelik bazı teklifler, lüks
kullanıma yönelik bazı tedbirler alınması bakımından. Yoksa, konuşmamda yine de belirtiyorum,
bugün elektrik kullanımı ülkelerin çağdaşlığıyla orantılı olarak gösteriliyor. Biz de SHP olarak, ülkemi-
zin daha çağdaş bir konuma gelmesini her bakımdan istiyoruz.

Bunu isterken ikinci bir olay, şunu getirmek istiyorum gündeme:

Tabii, elektrik tasarrufu, enerji tasarrufu bunlar ülkelerin verimliliğiyle, ülkelerin kendi ulusal poli-
tikalarıyla da çok orantılıdır.

Bugün Türkiye, 20-30 yıldır maalesef gerçekten çok savurgan bir enerji politikasını da gündeme
getirmiştir. Yani, bu getirilen 20-30 yıllık savurgan enerji politikaları çevreye de büyük zararlar vermiş-
tir.

Bunu örneklemek gerekirse, bugün Türkiye'deki taşımacılığın, örneğin taşımacı sektöründe
deniz yolları ve demiryolları büyük bir ihmale uğramıştır. Gerçekten karayolu ağlarına büyük önem ve-
rilmiş, ferdî taşımalık, yani ülkemiz daha çağdaşlaşma aşamasındayken, gerçekten ülkemizin kendi
öz kaynakları büyük bir savurganlığa neden olmuştur.
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Aslında bunlar, siyasî liderlerin, siyasî partilerin kendi insiyatifleriyle de olmasa daha iyi olur.
Biraz önce Sayın Altuner de dedi, yani bir nükleer santralın kurulacak yeri bir siyasî parti liderinin belir-
li bir yerde "Şurası olsun" diye bir tercihini ben de doğru bulmuyorum. Bu bir teknik olaydır, bu bir araş-
tırma olayıdır, bilimsel bir olaydır, belirli bir verilerle bunlar söylenmelidir.

Bunun için de, ülkemizde bütün sivil yönetimleri, üniversiteleri, odaları bu konularda ciddî bir
yaklaşıma, ciddî bir ulusal enerji politikası oluşturmaya çağırmak lazımdır.

Eğer, gerçekten bugün dünyadaki taşımacılıkta deniz yolu 1 liraya taşıdığını, biz karayolunda
şu anda 10 liraya taşıyoruz. Bugün demiryolunda 2 liraya, 3 liraya taşınacak olan bir şeyi biz karayo-
lunda taşıyoruz.

Hatta, öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki, önümüzdeki en çok ihracatımızda bugünlerde gündeme
gelecektir Avrupa'daki küçük ülkeler, artık bizim tıriarımıza müsaade etmiyor ve büyük de bir ihracat
sıkıntısıyla da karşı karşıya geleceğiz. Çünkü, oradaki çevreciler, oradaki çevre kirlenmesi, örneğin
bir Belçika'da, Avusturya'da, Isviçrede karayolunu da, yani hava kirliliğini sadece nükleer santral olayı-
na bağlamıyor. Havaya verilen karbonmonoksit, karbondioksit, hidrojensülfür gibi, partüküller gibi şey-
lerle de çok iyi denetliyorlar.

Yani, eğer ki biz gerçekten bu toplumsal taşımacılığımızı da daha önceleri ülkemizin önüne
koysak, karayolu taşımacılığımızı da bir tercih olarak getirsek, daha iyi olurdu. Hatta, şu an dahi bir an
önce bu alanlara geçilmesinde de fayda görüyorum.

Çünkü, Türkiye'de gerçekten hem enerji savurganlığı oluyor, hem de altyapı yetersizliği ve
nüfus artış hızımız, kentlerdeki göç hızımız olduğu için, her yerde aynı sorunlar değişik alanlarda da
sorunlar yaratıyor.

İkinci bir olay tabii ki nükleer santral olayı ülkemizin önemli sorunlarından birisidir. Bugün ger-
çekten dünyada çevreyi kirleten olaylarda enerji en çok elde edilen santral türlerinden biri de termik
santrallerdir.

Bugün, gerçekten nükleer santrallerin dünyada üretilen enerjinin sanıyorum bugün 434'e yakın
dünyada santral kurulmuş durumda. Ve bunlar, şöyle bir baktığımızda, birinci sırada Amerika Birleşik
Devletleri, Fransa, Rusya, Japonya gibi, ingiltere gibi hep gelişmiş ülkeler ve bunlardan elde edilen
elektrik enerjisi de, gerçekten gene yüzde 19 gibi falan bir civarda.

Ama, biraz evvel Sayın Bakanın da dediği gibi, diğer konuşmacı arkadaşların da dediği gibi, sa-
dece nükleer santral değil, diğer termik santraller de aynı çevre kirlenmesini yaratabiliyor.

Bugün bu nükleer santrallerin ürettiği enerjiyi, elektriği eğer biz bir termikle şey yapsak, bugün
1600 milyon ton gibi bir miktarı havaya karbon monoksit gazı artığı vermiş oluyoruz. Yani, bu tabii ül-
kelerin hassasiyetine de bağlı.

Aslında, burada en büyük sorun benim gördüğüm, benim şey yaptığım ki, Türkiyemizde bu alt-
yapısı oluşmadığı için üniversitelerimizde, bilimsel kariyerde ve teknolojik yönde olmadığı için, bunu
dünyadaki bütün ülkeler bir araya gelerek bir standardize getirmeleri lazım. Hatta, buna kontrol meka-
nizmasını belirli bir ülkenin kendi insiyatifine bırakmadan uluslararası bir standardı, öyle bir heyet
oluşturup, onların belki de belirli sürelerle bu santrallerin teknolojilerini, yenilenmelerini gündeme getir-
mesi lazımdır.

Ben Adana Milletvekili olarak, biz şunu görüyoruz: Bugün öyle planlamalar zamanında yapılmış
ki, bir çimento fabrikası Adana'da ovamızın en ortasına, hemen Adanamızın dibine yapılmıştır. Ve
gerçekten, şu anda çimento fabrikasından dolayı en az 10 tane köyde, çevre köylerinde tarımsal üre-
tim yapılamaz hale gelmiştir. Yapılan o değişik filtrasyonlarla, şunlarla, bunlar ama, çok geç kalınmış-
tır, yeterli hassasiyetler gösterilememiştir.

İşte burada asıl insanlarımıza veyahut da yeşillere, çevrecilere, hepimize düşen görev şudur:
Yani, çevreyi temiz tutmak bir kültür olayıdır, bir eğitim olayıdır yani bu olaya hepimizin hassasiyet
göstermesi gerekir.

Bugün Türkiye'deki enerji tüketim olaylarına daha çok toplumsal yaygınlığı getirmek lazımdır.
Yani, bireysellikten çok, örneğin merkezî ısıtma sistemlerini, örneğin toplu taşımacılık olaylarını oturt-
turmuş olsaydık, Türkiyemizde şimdi çok kirlenmeyen, hatta karalarımızla, denizlerimizle, havalarımız-
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la kirlenmeyen bir ülke diyemiyoruz çünkü, şu anda nükleer santral olmadığı halde bu olay var. Onun
için, bu bir kültür olayıdır. Ama tabii ki, nükleer enerji üretecek santraller, nükleer reaktörler yapılırken
de dünyadaki gelişmiş en son teknolojileri, en son uygulamaları ülkemize getirmek ülkemiz için de, ül-
kemizdeki insanlarımız için de, çevremiz için de önemlidir.

Bir de tabii, bazı arkadaşlarımız gittiği için bir şey söyleyemiyorum dediler, "Turizm bakımından,
şu bakımdan, bu bakımdan..." Artık, ülkemize gelen turistler bunları zaten kendi ülkelerinde yaşıyor-
lar, yani bu nükleer santraller o ülkelerin hepsinde var. O ülkelerde belirli duyarlılık da oluşmuş durum-
da. Belki şu an 15-20 yıldır bazı ülkelerde nükleer santral gelişimi geri plana itmeye çalışılıyor ama,
ben İsveç'te gördüm. Yani, bugün İsveç'te de sanıyorum 12 civarında bir nükleer santral var. Yani,
İsveç halkı çok da örgütlü bir topluluk. İsveç halkı da yavaş yavaş nükleer santrallerin bu kadar zarar-
lı, bu kadar çevreye zarar verme olayından çok, artık nükleer artıkları, yani santrallerin kullandığı o ar-
tıkları saklamanın, onları denetlemenin, onların üretime girecek kaynaklar yaratırken çok ciddî tedbir-
ler almanın yöntemlerini tartışıyorlar.

Çünkü, halkımız artık daha refah içinde yaşamak istiyor. Özellikle, Türkiye'de bugün nüfusun
yüzde 65'i kentlerde yaşar hale geldi. Kente gelen her insan, teknolojinin getirdiği yöntemlerden fayda-
lanmak istiyor enerji ihtiyacı gittikçe artıyor, enerji istiyor.

Onun için, biz de ülkemizin kaynaklarını hesap ederken, işte bir ulusal enerji politikası oluştur-
mamız gerekiyor. Yani, bunu kısa sürelerle, 3 yıllık, 5 yıllık olay olarak değil... Zaten bugün ülkelerin
demokratikleşmesi, ülkelerin demokraside geldiği seviyeler de ülkelerin kendi temel sorunlarına daha
ulusal boyutla bakması olarak görüyorum. Yani Türkiye'nin, şu an aynı enerjide olduğu gibi sanayileş-
mede de, eğitiminde de, sağlığında da ciddî ulusal politikalar koyup, her gelen siyasî iktidarın kendi in-
siyatifiyle bunlarla oynamaktan çok, bu getirilen ulusal sorunları daha ileriye nasıl götürebileceğinin
tartışılması gerekir.

Bugün enerjiye sanayimiz de yine çok endekslidir. Kurulacak sanayilerde, çevre kirlenmesi bakı-
mından gerçekten daha az çevreye zarar veren şeylerdir.

Tabii, biz Çukurova olarak, zaten halkımız müteşebbistir, üretkendir şimdi biz bir güneş enerjisi-
ni bulmuş durumdayız, hem seracılıkta olsun, hem evlerdeki bireysel ısınmalarda olsun, diğer şeyler-
de, güneş enerjisini yeterli bir şekilde halk şey yapıyor. Ama, tabii biz yine istiyoruz ki, bunun eğer im-
kânı varsa, hidroelektrik kaynaklarımızın, güneş enerjimizin, doğal kaynaklarımızın da sonuna kadar
sadece nükleer santrale umut bağlayıp da, kendi kaynaklarımızı, ulusal kaynaklarımızı ciddî bir üreti-
me katmakta da ihmalimiz olmasın. Özellikle, bunu planlı bir şekilde bunu yaparken hem büyüme hızı-
mızı, hem halkımızın gereksinmelerine karşılık, gelecekteki bir 20 yıl, 30 yıl, hatta 50 yıl sonraki ülke-
nin enerji gereksinimelerini plan olarak bir planlamamız gerekmektedir.

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ederim.

Evet, çay saati yaklaştıkça zaman hızlanıyor galiba. Bakalım son arkadaşımız ne diyecekler?

Buyurun Sayın Altıner.

SİNASİ ALTINER - Sayın Başkan, değerli konuşmacılar, değerli izleyiciler ikinci turda ben gene
bir iki rakam vereceğim. Mümkün mertebe rakamlardan kaçmak istiyorum. Tabii bu rakamlar bir şey
söylüyor, bir şeyler ifade ediyor.

Şimdi, dünya nükleer enerji güç santralleri toplamı 326 bin megavat, kurulu gücü. Bu miktar,
Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 18 katıymış. Yani, dünyana bu nükleer enerji santralleri var zaten.
Ve bunlara dünya bir araya gelip, "yıkalım" diye bir karar da almadığına göre, dahası var, 2000 yılın-
da bu rakam 400 bin megavat olacak, kurulu güç. 326 bine aşağı yukarı 70-80 bin daha eklenecek,
nükleer enerji santrali olarak elenecek.

Şimdi, bunu şu maksatla söylüyorum: Nükleer enerji santrallerini Türkiye kurmasa bile nükleer
atıktan veyahut da nükleer serpintiden Türkiye kurtulmuş olmayacak ki böyle bakalım olaya. Yani, Tür-
kiye Çernobil olayından zarar gördü. Demek ki dünyada böyle bir şey var.

Yani dünyada, Amerika'da bile patlasa bir nükleer elektrik santrali, bu serpinti bir biçimde yağ-
murlarla, dünyanın dönüşüyle, atmosferle bir yerlere gelecek, belki Türkiye de bundan payını alacak.
Bilimsel olarak buna bilim adamları çizmeden yukarı çıkmak istemiyorum, tabii, illa Türkiye'de olan
santral hemen patlayınca, çatlayınca veya bir sızıntı olduğu zaman onun yanıdakiler daha fazla zarar
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görür. Ama, dünyada zaten bunların hepsinin birden patladığını düşünün bir anda, dünya yaşanmaz
hale gelir. Çernobil gibi olsa, bu 400 bin megavat, 326 bin megavat kurulu güç birdenbire, hepsi birlikte
Çernobil gibi olsa, Türkiye'de hiç nükleer santral yok ama, Türkiye'de yaşam biter.

Şimdi demek ki, o halde Türkiye nükleer santralleri kurmama gibi bir karar -ki böyle bir karar yok-
yani böyle bir kararı aldığı zaman aslında Türkiye'ye iyilik etmiş olmuyor, Batı ülkelerinin birtakım çev-
recilerine yardımcı olmuş olur bence.

Onun için, nükleer santrallere bu açıdan da gerek vardır. Efendim, Batı elektriği bugün isınma-
da kullanıyor, önemli bir bölümü Batının elektriği ısınmada kullanıyor. Yani, Türkiye henüz bunu tabii
çok pahalı olduğu için kullanmıyor. Yani, artık Batı ısınmada da elektrik kullanıyor, önemli bir yeri.

Şimdi, nükleer enerjinin dünya toplam enerjisinin yüzde 16'sı nükleer enerji santraliarından.
OECD ülkelerinin rakamlarını zaten benden önce konuşmacılar verdi. OECD ülkelerinde üretilen ener-
jinin yüzde 23.5'u zaten -Türkiye'de OECD ülkesidir- nükleer enerji santraliarından elektrik üretiyor.

Zaten bu ısı santralıdır netice itibariyle, yani nükleer enerji santralı da bir ısı santralıdır. Netice-
de suyu buharlaştıracak girdi orada kömür değil de, nükleer enerji oluyor. Neticede ısı santralıdır bu,
termik santralıdır nükleer enerji santralı da.

Bu itibarla, şimdi tüm Türkiye'nin linyitleri tartışılmalı. Türkiye'de linyitlerin kükürt yönünden yük-
sek olduğu biliniyor, kalori yönünden de düşük. Bu iki olumsuz etki, gerçekte belki de çevreye vereceği
zarar açısından nükleer enerji santrallarının gelecekte bir sızıntı ihtimalinden daha fazladır bence.

Sayın Cahit Aral bey, "geç kalınmış" derken, ben aslında kesinlikle bir veya iki hükümeti burada
suçlamak istemedim. Bunda samimiydim, "geç kalınmış" derken bir öz eleştiride bulunmak istedim
Sayın Başkan.

Değerli konuklar, değerli izleyiciler bu masanın başındaki siyasî heyetin, siyasî partiler temsilci-
lerinin, hatta burada temsil edilmeyenlerinin bile Türkiye'de mevcut siyasal partiler temsilcilerinin ve bu
masanın başında bulunan temsilciler şu veya bu şekilde son 15-20 yıl içinde bir biçimde iktidara gel-
mişlerdir ama partisi gelmiştir, ama devamı olduğunu iddia ettiği partiler iktidara gelmiştir. İktidara koa-
lisyon olarak gelmişlerdir veya tek başına gelmişlerdir. Hiçbir döneminde de 15-20 yıl zarfında sağ-sol
koalisyonları olmuş, çoklu koalisyonlar, milliyetçi cepheler kurulmuş, ortasından tutmuşlar, köşesinden
tutmuşlar ama, raporlarda hiçbir hükümetin "Nükleer enerji santrallarını kurmayalım" diye böyle bir ke-
site ben rastlayamadım son 20 sene içinde. Aslında var, yani şu var: Kuralın doğrultusunda var. Ben,
"Geç kalınmış" derken, ben kendi uzantım, ben kendi partimi de bir nebze bu konuda eleştirdim. Bu iti-
barla söyledim Sayın Cahit Aral, yoksa herhangi bir iktidara dönük değil.

Bu konuda, teknik ayrıntılar bakanlıklarda tozlu raflarda durup dururken, şu veya bu nedenle bu
konuda karar gecikmesi olmuştur bunu gene de yumuşak bir dille söylemeye çalışıyorum, buna inanı-
yorum, yani bunun yapılmasının mecburiyetine inanıyorum. Ben bir özeleştiri maksadıyla bunu söyle-
miştim.

Devlet Demiryolları bugün, gerçekten ton başına bir hesap yapsa, ben yapmadım henüz ama,
bu hesap karayolları taşımacılığının birkaç kat üstündedir zannediyorum. Türkiye'de taşımacılığı açı-
sından söylüyorum. Bu da tartışılabilir.

Demiryolu yapmak da kolay bir olay değil yani, Türkiye'nin arazi şartları itibariyle de onun da ön
yatırımı var. Bizim gibi kalkınmakta olan ülkelerde para önemli bir faktör. Paranın maliyeti daha yük-
sek. Bu itibarla, biz ister istemez sermayeye-yoğun çalışacağımız için mecburen, sermaye de pahalı
olduğu için, sermaye hasıla oranı dedikleri oranı dikkat ederek yatırım yapmamız lazım.

Sayın Cahit Aral, gene, "Biz iktidara gelince bunları yaparız" dedi. Sağ olun siz iktidara geldiği-
nizde, bizim iktidarımızın yapıp işlettiği nükleer elektrik santralını hazır bulacaksınız Sayın Cahit Aral.

Efendim, teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI - Efendim, çay molasını vermeden önce, oturumumuzun bu iki turunu bir-
kaç cümleyle özetlemek istiyorum.

Siyasî parti temsilcileri, ufak tefek farklılıklara rağmen büyük ölçüde hem politikada, hem uygu-
lamada ülkemizin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeksiyonlarda büyük bir yakınlık gösterdiler.
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Enerji sorunu, bugünün sorunu değil. Enerji sorunu insanlığın medeniyet sorunu. İlk insan kol
enerjisinden, adale enerjisinden, bitkileri ve hayvanları kullanmaya başladığı zaman çevresini de kir-
letmeye başlamıştır. O günden bugüne devam ediyor. Yalnız, nüfus artışından çok daha fazla bir artış
eğilimi gösteriyor enerji üretimi ve tüketimi.

Hatırda kalacak bir rakam, 1850'lerde dünya nüfusu 1,5 milyar, 1950'lerde, 1960'larda ikiye kat-
lanıyor enerji üretimi ve tüketimi 30 kat artmıştır.

"Hem çağdaşlaşlaşalım, hem endüstrileşim, ama daha fazla, daha fazla enerji üretmeyelim."
Bunun formülü bulunmuş değil. Enerjinin biçimi, şekli, kaynağı tartışabilir ama, çağdaş uygarlık enerji-
ye bağlı bir uygarlıktır.

Nüfus artışından çok daha hızlı bir şehirleşme hızı var, o da endüstirileşmeye bağlı. Hayatımı-
zın her aşaması, her gelişmesi enerjiye bağlı. Bunu reddederek kalkınmak, çağdaşlaşmak mümkün
değil. Kanaatimce, çevrecilerle kalkınmacılar arasındaki uzlaşmanın dayandığı temel de budur.

Efendim, bizler çalışırken, bu kurultayı düzenleyen komite de hem kurultayın, hem de bu pane-
lin çalışmalarını değerlenmişler hatta bizden biraz daha hızlı değerlendirmişler sizlerin bilgisine şu
basın bültenini sunuyorlar.

Bu bizim oylayarak, tartışarak, yani diyalog kurarak, üzerinde mutabık kalarak seçtiğimiz bir
belge değil ama, bu toplantının sonunda Türk kamuoyuna -Hani, kamuoyu oluştu, oluşmadı diye tar-
tışmalar da var- şöyle bir bülteni sunuyorlar. Bunun bilgilerinize sunuyorum. Çay molasından döndü-
ğümüzde sizlerin sorularınızı ayrıca alacağız.

"Makina Mühendisleri Odası tarafından, 12-15 (veya 16) Ekim tarihleri arasında Ankara'da ger-
çekleştirilen Nükleer Teknoloji Kurultayının sonucuna ilişkin basın açıklaması ektedir.

Kurultayda yapılan konuşmaların genel görüntüsü dünya ve Türkiye'de enerji planlamaları, nük-
leer teknolojinin diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırılması, çevre etkilerinin değerlendirilmesi, ülkele-
rin nükleer teknoloji deneyimleri ve kurumların, örgütlerin bu konuya yaklaşımları üzerinde yoğunlaşdı.

Türkiye'nin enerji planlaması ve program geliştirilmesinden sorumlu olan Türkiye Elektrik Kuru-
mu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Bakan ve
Genel Müdür düzeyindeki katılımlarında, sunularında, konuşmalarında, enerji planlaması ve politikası
hakkında bilgi verirken, ileriye dönük projeksiyonlarında enerji üreritimindeki ektinlikleri tamamlamak,
kaynak çeşitliliği yaratmak, çevre etkilerini en aza indirmek, Türkiye'nin ithal enerji kaynaklarına ba-
ğımlılığını ortadan kaldırmak için nükleer güç santrallerinin gerekliliğini ve önemini bildirdiler.

Sunularında, nükleer güç santrallerinin diğer enerji kaynaklarıyla bir karşılaştırmasını da veren
konuşmacılar, yapılan değerlendirme ve planlamaların sonucunda uzun dönemli politikalar gerçekleş-
tirilirken, nükleer güç santrallerinin ilk planda tercih edildiğini belirttiler.

Kurultaya katılarak oluşturulan geniş yelpazeyi, siyasî ve politik görüşleriyle yeni boyutlar geti-
ren siyasî parti temsilcileri nükleer enerji konusuna, Türkiye'nin ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda
yaklaştıklarını, ülkemizin gelişme çabalarının enerji gibi önemli bir sanayi girdisi eksiğiyle engellenme-
sinin kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin sahip olduğu çok değerli teknotratları tarafından hazırlanan
plan ve programları dikkatle izlediklerini ve bu planlamalarda yer alan görüşlere katıldıklarını bildirdi-
ler.

Nükleer enerji teknolojisinin, ülkelerin enerji programlarında önemli bir yere sahip olduğu, kendi-
lerinin de gerekli düzenlemeler yapılması şartıyla ülkemizin bu teknolojiye sahip olması gerektiği görü-
şünde olduklarını bildirdiler.

Bu teknolojiye geçerken, teknoloji transferini gerekli gördüklerini, Hükümetin yerel yönetimlerin,
meslek odalarının, sendikaların, sanayicilerin, üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının, kısaca, bilgi bi-
rikimi ve deneyimini aktarmak isteyen tüm kişi ve kuruluşların katılımını sağlayarak, nükleer enerjiyle
birlikte teknolojisine de sahip olmak için bir an önce çalışmalara başlanılmasının önemine dikkat çekti-
ler.

Uygarlığı enerjiyle özleşleştirmenin yanlış olmayacağını, bu nedenle enerjiyi sağlama yolunda
ithal enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltmak, kaynak çeşitliliğini yaratmak amacıyla teknolojisini
beraberinde getiren, çevresel yaklaşımı olumlu olan nükleer enerjinin dikkate alınması gereken önemli
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bir alternatif olduğunu vurguladılar."

Bence, bu panelde en azından dile getirilen fikirler burada özetlenmiştir. Bir eksik var gibi gözü-
küyor, ki bunu beğenilerinizle karşılamıştınız ANAP iktidara geldiğinde santral hazır olacakmış. Ne
zaman, nerede bilmiyoruz ama, böyle bir vaat var, bu bültende yer almamış. Ama bunu tartışmaya
devam edebiliriz.

Efendim afiyet olsun çay molası, buyurun efendim. (Toplantıya ara verildi)

OTURUM BAŞKANI - Efendim, panelin son bölümüne geçiriyoruz. Bu bölümde sözler sizin, ya-
nıtlar panelden, sorular sizlerden olacak.

Buyurun.

Önce adınızı ve soyadınızı, tanımayanlar için Osman Bey.

OSMAN KEMAL KADİROĞLU - Benim adım Osman Kemal Kadiroğlu. Ben şunu öğremek isti-
yorum: Refah Partisi milletvekilinin, Doğru Yol Partisi milletvekilinin, ANAP Partisinin temsilcisinin ne
düşündüğünü anladım. Ben teknik bir adamın, fazla politikadan anlamadığım için maalesef CHP'yle,
SHP'nin nükleer santral Türkiye'ye kurulması için ne fikirleri olduğunu çıkaramadım.

Şimdi benim sormak istediğim şu, iki parti temsilcisine:

Teknik insanların seçip kabul ettiği -yıllar önce- Akkuyu Santralının yeri seçilmiş, lisans almış-
ken ve buraya da bu hafta içinde yapılan konuşmalardan enerji açığıda belli olduğuna göre, bir nükle-
er santral kurucak olursa, acaba partilerinin görüşü kurulmaktan yana mıdır, kurulmamaktan yana
mıdır?

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI -. Soru yönelettiğiniz iki parti temsilcisinden birisi eksik ama birisi burada.
Buyurun Sayın Savaş.

TİMUÇİN SAVAŞ - Ben de teşekkür ediyorum Osman Bey'e böyle bir soru bize şey yaptığı için.

Biz SHP olarak, bizim parti programımızda da vardır bu öncelikli programımızdan okuyorum:

"SHP uzun vadeli gelecek açısından ulusal nükleer enerji santralleri kurulmasını gerekli görür"
der.

Şimdi, tabii ki bunun Gökova'ya mı, bunun Akkuyu'ya mı yapılması olayının yer tespitine gelirse,
ben de biraz önce arkadaşlarımızın dediği gibi, bunun bir bilimsel bir kurul tarafından teknik olarak ye-
rinin belirlenmesinden fayda olacağı kanısındayım.

Ayrıca, bu kurulan santralın ülke ekonomisine getireceği, götüreceği her şeylerin ciddi olarak
tartışılması lazım. Yoksa, bir siyasî parti liderinin veyahut herhangi bir yetkilinin "İlle şuraya kurulsun"
gibi bir olayı doğru değildir. Tehlikelidir çünkü, yer seçimi nükleer santral, nükleer reaktör olayında çok
önemlidir. Ülkemiz deprem bölgesidir, deprem kuşaklarının üzerinde kurulmuştur. Onun için, diğer tu-
rizm potansiyelleri, her konu tartışılarak bu işin belirlenmesinden yanayım.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederiz efendim.

Buyurun efendim.

İSTEMİHAN TALAY - Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu enerjinin sağlanması, elbette bizim de hedefi-
mizdir. Kalkınmayı inkâr etmek veya kalkınma olmayacakmış gibi bir yaklaşım içinde bulunmak bizim
politikamız değildir. Ama, baştan da altını çizerek söyledim kendi kaynaklarımızı kullanabileceğimiz
noktaya kadar, bu konuda her türlü çabayı göstermenin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Yer seçimi konularında ve orada yaşayan insanların böyle bir santral kurulması halinde kaybe-
decekleri imkânların telafi edilmesi koşulları içerisinde alternatifli olarak çözümlerin üretilmesi gerekti-
ğini düşünüyoruz.

Eğer Türkiye'de gerekli olan enerji nihaî noktada nükleer santrallerle elde edilecekse, elbette bu
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konuda biz de bu kararlılık içindeyiz. Ama mevcut koşulları bir kenara bırakarak, mevcut imkânları bir
kolaycı yaklaşımla bir yana bırakarak başka alanlara yönelmek bizce sağlıklı ve rasyonel bir yaklaşım
değildir.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI - Biz de teşekkür ederiz galiba bir açıklığa kavuştu.

Buyurun efendim.

Yani birkaç el birden kalktı. Bir tercihim yok da ilk gözümü çarpan eli işaret ettim.

Prof. Dr. NEJAT AYBERS - Ben o maksatla ortaya oturdum ben Nejat Aybers.

Bu projeye hayatını vakfetmiş kişi olarak birkaç şey söylemek ve sormak istiyorum.

Şimdi, bir kere şunu arz etmek istiyorum ki, bu yer seçimi 3 sene sürmüş, her yönleriyle incelen-
miş, lisans almış yani tetkit ve teftişlere tabii olmuş hatta Viyana tarafından tasdik edilmiş bir yerdir.
Fevkalade iyi bir yerdir. Çevre halkına da hiçbir etkisi olmayacaktır.

Turizm yönünden düşünülüyorsa, gelen turistlerin kendi memleketlerinde, kiminde 55, kimin de
30, kiminde 12 santral var o yönden de hiç birşey olmaz.

Şimdi benim asıl söylemek istediğim husus şu: .Sayın Talay dediler ki, "Bunu etraflıca görüşmek
lazım." Çok haklılar ama biz hep bunu yapıyoruz yalnız kendi kendimize tartışıyoruz, şikâyetim bu.

Bir haftadır burada tartışıyoruz. 15 gün evvel Bursa'da Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi
vardı, orada da tartışıyoruz ama hep bir birimize anlatıyoruz. Toplantı açılırken, başta bir giriş konuş-
maları olur arkasından hemen bir kahve arası ki, patronlar kaçsın diye. Ondan sonra biz kalırız, hep
aynı konuları hep aynı konuları birbirimize anlatırız. Lütfen dinleyin efendim. Bunu tartışıyoruz. Sizin
sorduğunuzun hepsini burada bir hafta tartıştık.

Şimdi bir de ülkemizde başka bir hastalık da var danışman kullanmak âdeti de yok. Vallaha fev-
kalade kıymetli arkadaşlar var burada ama, hiç kimsenin danışman kullanmaya niyeti yoktur.

Şimdi muhterem dostum Cahit beye söyleyeyim.

Biraz evvel güzel bir hikâye anlatı. Başbakanla oturmuşlar, nükleer santralı ertelemişler. İyi
ama, ben o sırada Başbakanın Müsteşarı seviyesinde Atom Enerji Komisyonu Başkanıyım. Bu düzey-
de iyi bir uzmanım, bana danışmadılar mesala.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI - Tabii, alkışlarınızla espriyi değerlendirdiniz. Burada bir soru yok, sataş-
ma da yok ama çok nazik bir sitem vardır.

Sayın Cahit Aral, buyurun efendim.

CAHİT ARAL - Çok muhterem Hocam, hakikaten doğru söylüyorsunuz, yani size danışmak ge-
rekirdi. Fakat, bu bir siyasî karardı. Dikkat buyurdunuzsa, ben, çok gizli kaldı bu karar dedim. Çünkü
hakikaten, Enerji Bakanının dışında biz beraber konuştuğumuzda bu kararı vermiştik. Sonra öyle tat-
bik edildi. Yani o toplantıda başlangıçta Enerji Bakanı vardı, sonra o yoktu.

Yani onun için, demek ki, siyasî olarak da biraz daha gizli tarafı var. Ancak, hakikaten size sor-
mamakla hata ettiğimiz muhakkak.

Ama, burada ağırlık, kesin bunun hani siyasî bir karar olduğu yönünde olmuştur. Onu arz ediyo-
rum.

Teşekkür ediyorum, sağ olun.

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederiz.

Efendim, bu arada ben yumuşatma ihtiyacını duymuyorum ama, sizin yaklaşımınız bana şu hi-
kâyeyi hatırlattı:

"Duvar çividen hep yakınırmış, nedir senden çektiğim hep beni delik deşik ediyorsun" dermiş.
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Çivi de dermiş ki, "Bana soracağına ensemdeki çekice sor" dermiş.

Yani, teşbihte hata olmaz, hatasız da teşbih olmaz. Bu örneği, hiçbir şekilde hiç kimseye ben-
zetmeyiniz ama, bu benim sadece hatırıma gelen bir öyküydü. Arz ediyorum efendim.

Efendim, galiba soru cevaplanmıştı.

Başka sorumuz var mı?

Buyurunuz efendim.

AHMET KÜTÜKÇÜOĞLU-Ahmet Kütükçüoğlu. 1971,1988 yılları arasında TEK Nükleer Sant-
rallar Dairesi Başkanı olarak görev yaptım.

Ve Sayın Istemihan Talay'ın İçel Milletvekili olarak Akkuyu hakkında taşıdığı endişeleri gayet iyi
anlıyorum. Onun için, aydınlatma gereğini duyduğum birkaç aydınlatıcı kısa bilgi vermek istiyorum.

Soru olarak değil ama, izninize sığınıyorum.

Türkiye'de 1971 yılında TEK'te bu daire kurulur kurulmaz, daha önce başlatılmış çalışmalar ele
alınarak hemen konuya orada başlanmıştır.

Nükleer santralin yük merkezlerine, elektrik tüketim merkezlerine yakın olması bakımından da
Marmara Bölgesi, ilk etüdlerde en ön planda tutulan bölge idi. Biz de oradan başladık. Fakat, hemen
teknik ayrıntılara girer girmez şunu gördük ki Türkiye deprem bölgesi oluşu bakımıdan, Marmara Böl-
gesinde, Ege Bölgesinde kesinlikle nükleer santral kurmaya elverişli değildir. Son derece yüksek dep-
rem ivmelerine karşı dizayn edilmesi gerekir, mümkün değil.

Hemen bir iki kriteri belirtmek istiyorum. Bir nükleer santral yer seçiminde en mühim faktör pek
tabii ki santralın ve dolayısıyla çevrenin güvenliğidir.

Deprem bunların en önemli faktörlerinden biridir. Demografik yapı, nüfus yoğunluğu çok önemli-
dir.

Çok ağır parçaları ve büyük soğutma suyu ihtiyacı olduğu için, deniz kıyısında kurulması Türki-
ye şartlarında hemen hemen gereklidir.

Buna göre, biz çalışmaları Karadeniz kıyılarına doğru kaydırarak devam ettirmeye çalıştık.
Fakat hepimiz biliriz, bir Kuzey Anadolu fay hattı geçer Anadolu'nun tüm kuzeyinden ve bu çerçevede
en uygun olabilecek yer olarak ileri aşamalarda Sinop civarında Inceburun seçilmiştir.

Fakat, oradaki bir yılı aşkın ön etüdlerin sonunda da deprem yönünden kesin olarak yeterli ve
uygun olduğu tespit edilemediği için, o aşamada mesela yapılan görüşmelerde daha fazla araştırmaya
ihtiyaç duyulduğundan, o aşamada yer olarak lisans alamamıştır.

Bu çalışmalar çerçevesinde Türkiye kıyılarında deprem yönünden en uygun olan Akdeniz kıyı-
sına gitmek mecburiyeti doğmuştur. Burada da yine demografik yapı bakımından en uygun olabilecek
yöreye gidilmiştir. Çünkü, siz pek tabii bizlerden daha iyi biliyorsunuz, Adana'da, Mersin ve Taşucu'na
kadar o bölge çok daha yoğun bir bölgedir.

Ve yine sanıyorum ki oraları çok iyi tanıyorsunuz, Akkuyu yöresi, Türkiye'nin demografik yön-
den kıyılarda en az yoğun bölgelerinden birisidir.

Burada, üç yılı aşkın etüd yapılmıştır, özellikle zemin, deprem, çevre, vesaire yönlerinden. Ve
bunlar, Türkiye'deki üniversitelerle ve diğer kuruluşlarla -MTA veya DSİ gibi- işbirliği halinde yapılmış-
tır, uluslararası uzmanlarca değerlendirilmiştir.

1976 yılında, Başbakanlık Atom Enerjisi Kurumundan lisans alınmıştır. Ondan sonra da, daha
yıllarca süren dizayn verilerini belirleme bakımından etüd yapılmıştır.

Onun için, bir nükleer santral yer seçiminde, sizlerce de belirtildiği gibi "Şurası olsun" diyerek
tespit etmek hemen hemen imkânsızdır. Tutun ki, alternatif yer bulunacaksa Türkiye'de en az üç beş
yıllık bir ön araştırma olmadan da bu mümkün değildir. Bunu belirtmek istedim.

Bir konuya da değinmek istiyorum, belki diğer arkadaşları daha fazla ilgilendiriyor.
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Batı dünyasında -o zaman Sovyetler Birliği ayrı bir yapıdaydı- nükleer santralların güvenliği
üzerinde son decere birbirine yaklaşan ve uluslararası kriterler haline gelmiş kurallar vardır ve bugün
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kanalıyla da Viyana'daki, bu kurallar bağlayıcı olmasa da uygulama-
da yön gösterici hale getirilmiştir. Her ülkenin tabii kendi uygulayacağı kuralı seçme hakkı vardır.
Fakat genellikle, özellikle bizim gibi gelişen bir ülke bir santral alırken, aldığı ülkenin güvenlik kuralları-
na uyma şartını aramaktadır. Ve Batı dünyşsındaki bu kurallar da birbirinden çok az farklıdır.

Bu yönden, bugün için Batı dünyasındaki reaktör tipleri arasında da güvenlik yönünden çok
büyük farklar yoktur. Maalesef, Çernobil bu kurallara hiç uymayacak şekilde yapılmış bir tesistir ve
bunun sebep olduğu kaza da bütün dünyayı etkilemiştir.

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim.

Efendim, oradaki tartışmanın lütfen kesilmesini rica ediyorum. (Gürültüler)

Efendim, dinlemek istiyorsanız lütfen buyurun oturun, toplantı bitiyor efendim.

Yalnız, söz almadan toplantıya engel olduğunuz takdirde görevlileri göreve davet edebilirim o
şartla size buyurun diyorum.

Efendim, değerli arkadaşımız, Türkiye'de yer seçimiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Bunun kolay
bir iş olmadığını da bize belirtti.

Türkiye'nin bir de tabii zamanla yarışı var. Yani, ihtiyaç duyduğumuz zaman yer buluruz, belirti-
riz şeklinde olmuyor, bu uzun zamana bağlı bir iş ve bu da sanıldığı gibi sadece bir politik seçim değil.

Galiba ben şimdi, bir önceki konuşmayı bağlamaya çalışıyorum.

Sizin yalnız bu konuda bir sorunuz olmadı bir saplamanız oldu, bir eklemeniz oldu, bu bilgiyi
vermek istediniz.

Buyurunuz efendim.

SUPHİ ŞAHİN- Efendim, Suphi Şahin, eski, TEK Nükleer Enerji Dairesi Başkan Yardımcısı.

Benim de bir saplamam ve Sayın CHP temsilcisi Sayın Talay'a bir sorum olacak, o da şu şekil-
de:

Sayın Talay, yerli kaynakların öncelikle kullanılmasından bahsetti. Buna tabii, ben dahil herhal-
de herkes katılıyor, kimsenin bir itirazı olmaz, olamaz.

Yalnız, burada hassas bir nokta var, onu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin elektrik sisteminin yük
yapısı -TEK'çi arkadaşlarım daha iyi bilirler- genellikle sanayi tüketimi ağırlıklıdır. Yani, yüzde 55-60
civarı senelik tüketimin, sanayi tüketimidir.

Sanayi tüketimi de, bilindiği gibi devamlı enerji isteyen, yani pik tüketim gibi zaman zaman çok
yüksek değerlere çıkıp ondan sonra inen değil, düzgün ve devamlı, yıl boyunca sürekli bir enerji iste-
yen bir tüketim şeklidir. Yani, buna biz teknikte, "Baz Yük" diyoruz.

Bizim Türkiye'deki akarsularımıza baktığımızda, akarsu kaynakları maalesef istenen düzenli re-
jimleri olmamasından dolayı yıl boyunca devamlı enerji alabilmek mümkün olmamaktadır.

Örneğin, en meşhur Keban Santralımız, 6 ünitedir. Ama, 6 üniteden de bir yıl boyunca tam ka-
pasitede yük almamız mümkün değil. Yani, bizim akarsu santrallarımız daha ziyade pik karakterlidir.

Bu da şunu gösteriyor: Türkiye'nin yük eğrisinde yüzde 40 pik, yüzde 60 baz yükten dolayı bu
karakterde üretim kaynaklarına ihtiyaç var.

Akarsularımız) değerlendirelim ama, geriye kalan yüzde 60 baz yükü karşılamak için biz her ha-
lükârda termik kaynaklı, yani senenin devamı boyunca çalıştırabileceğimiz, 12 ay boyunca çalıştırabi-
leceğimiz termik kaynaklara ihtiyaç vardır.

Şimdi, bu durumda benim Sayın Talay'a sorum şu: Su kaynaklarımızı bir yandan değerlendire-
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ceğiz ama, baz yükü ihtiyacını karşılamak için termik kaynak alternatiflerinde bugünkü teknolojide uy-
gulanan linyitleri mi -linyitleri de değerlendiriyoruz zaten, belirli bir ölçüde onlar da tükenmek üzere
bunun dışında, yerli kaynak dışında dış kaynaklar kalmaktadır- ithal kömüre dayalı mı, doğalgaza da-
yalı mı, yoksa nükleer enerjiye dayalı üretim tesisleri mi kuralım?

Yenilenebilir enerji kaynakları tabii en ideali belki o güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve diğer bio-
kimya enerjisi gibi, fakat, hepimizin bildiği gibi bunların teknolojileri daha gelişme safhasında, daha la-
boratuvar safhasında bir yerde. Ticarî büyüklükte ünitelerin ekonomik olarak bugün için kullanılması
mümkün değil. Bu yönden Sayın Talay'ın görüşlerini öğrenmek isterim.

Teşekkür ederim.

İSTEMİHAN TALAY- Ben de teşekkür ederim.

Şimdi, Türkiye'nin yerli kaynaklarına ek olarak, son yıllarda doğalgaza dayalı elektrik üretimi de
ön plana çıkmıştır.

Tabii, özellikle Hamidabat'taki santralde elde edilen bu enerjinin, sizin belirttiğiniz o barajlardaki
pik olayına telafi edici bir alternatif olduğu gerçektir.

Başta da belirttiğim gibi, nükleer enerjiye kategorik olarak, "Biz buna baştan sona karşıyız" anla-
mında yaklaşmıyoruz. Yani, nükleer enerji de bir enerji türüdür ve düşünülebilir bir enerji türüdür. Ama,
Türkiye'deki şu anda psikolojik ortam ve özellikle kendi bölgemdeki insanların olaya bakışı ve değer-
lendirmesi, bu konuda bir hazırlığın olmadığını ortaya koymaktadır.

Biraz önce Sayın Aybers tartışıldığını, kendilerini dinlememiz gerektiğini ifade ettiler. Biz de bu
tartışmaların belirli yanlarını duyuyoruz, tanık oluyoruz, biliyoruz ama kitleyi yönlendirmek, kitlenin
böyle bir duruma hazırlanması yönünde ne gibi çalışmalar var? Oradaki insanların direncini kırmaya
yönelik veya oradaki insanlara, kendi bölgelerinde böyle bir nükleer santral yapıldığı takdirde, alterna-
tif olarak gösterilebilcek katkılar nelerdir? Yani bu çok kolaycı bir yaklaşım, geliyorsunuz bir bölgede
bir şey yapıyorsunuz ve orada bir ürün elde ediliyor. Onun karşılığında, o bölgede yaşayan insanlar
bazı fedakârlıklarda bulunuyorlar, bazı kayıplara uğruyorlar. Ama, bunun giderilmesine yönelik hiçbir
çaba, hiçbir katkı yok. Sadece fiziksel bir olgu, jeolojik bir olay, burası nükleer santral yapmaya elveriş-
lidir deniyor ve orada yapılıyor. Bunu halka kabul ettirmek kolay değil. Bu yönünü de sorunun ihmal et-
memek gerektiği kanısındayım.

Ama, başta da belirttiğim gibi, Türkiye'yi enerjisiz bırakmak hiçbir partinin, hiçbir siyasî düşünce-
nin bir hedefi olamaz. Bunun giderilmesi konusundaki seçenekler elbette bizim için de geçerli olacak-
tır.

Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI - Peki efendim.

Buyurunuz efendim...

Efendim, zamanımız biraz daralıyor, doğrudan doğruya soruya girip kime yönelttiğinizi de belir-
tirseniz memnun olurum.

Buyurun efendim.

-Sayın Başkan, ben bir görüş belirtecektim, soru sormayacaktım.

OTURUM BAŞKANI - Efendim görüş deyince bunun sınırını koymak çok zor, bağışlayın, soru
soracak arkadaşlarımıza öncelik verelim, eğer zamanımız kalırsa hatırlayacağım efendim.

Buyurun.

TİMUR DANIŞ - Timur Danış, Aydınlık Gazetesi.

Efendim, ben küçük bir şey söylemek istiyorum önce, çok kısa. Benim bir tane tişörtüm var, İs-
tanbul'dan çıkarken onu giydim, üzerinde de "Akkuyu'da ve Borkuyu'da nükleer santral istemiyorum"
yazıyordu. Yürüyerek Ankara'ya kadar geldim. Fakat, bu toplantıya böyle bir düşünceyle, nükleer
enerji karşıtı düşünceyle alınamadım, bunu da nezaketle karşıladım ve toplantıya o tişörtle girmedim.
Ama benim bir kimliğim daha var, ben gazeteciyim, gazeteci olarak o tişörtümü çıkararak buraya gel-
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dim.

Kapıda Uluslararası Nükleer Teknoloji Kurultayı Düzenleme Kurulu adına yetkililer beni içeriye
almadılar. Çünkü, aynen şunu söylediler : Aydınlık Gazetesinin bu kurultayla ilgili yazdıklarını beğen-
miyorlarmış. Aramızda bir tartışma çıktı, bu tartışmanın sonucunda kendileri ikna oldular ve ben bura-
ya geldim.

Bu süre içinde Refah Partili Sayın Cevat Ayhan'ın sözlerinin birinci kısmını kaçırdım. Dolayısıy-
la, bu meslekî bir hata, bu-bakımdan Kurultayı düzenleyen Düzenleme Kurulunu, benim mesleğimi en-
gelledikleri için protesto ediyorum.

İkincisi, bir soru sormak istiyorum.

Cevat Ayhan Bey dediler ki -Allah'tan ikinci bölüme yetiştim- "Nükleer santral Türkiye'de de ya-
pılmalıdır. Nükleer santral barışçı amaçlarda kullanılacaktır ve savaş amacıyla da, silah yapmak ama-
cıyla da kullanılacaktır diye notuma düştüm.

Şimdi, Istemihan Talay beye bu soruyu yöneltmek istemiyorum, diğer parti yetkililerine yönelt-
mek istiyorum.

Kuracağınız, sizin nükleer santral kurmak istediğiniz de çok belli oldu kuracağınız nükleer sant-
ralı savaş amacıyla kullanacak mısınız?

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI - İzin verirseniz panelimize yöneltilmiş bir soru var.

Sizin işaretinizi gördüm, vereceğim efendim, ama aynı anda iki kişiye veremem.

Panele yönelmiş sorular var, onu cevapsız bırakmayalım, sonra size söz vereceğim.

- Ben de gazeteci arkadaşa, Sayın Danış'a şöyle demek istiyorum: Tabii hep -biraz önce ben
konuşmamda da aynı şeyleri söyledim- yani, nükleer santral olayını düşünürken hep Çernobil'i getiri-
yoruz, ama bugün dünyada en teknolojisi gelişmiş 434 tane kurulan santral var.

Ben bunun mümkün olacağını da çok sanmıyorum, yani yapılan her nükleer reaktör silah sana-
yii için de kullanılacak diye bir yöntem yoktur. Çünkü, ayrı teknolojiler, ayrı amaçlar, ayrı teknolojik ku-
ruluşlarla olabileceğini biliyorum.

Ben de meslek olarak gerçekten sağlıkçıyım, ama benim de, yani bir düz mantıkla gördüğüm
bir nükleer reaktör yapılırken, bunun bir silah yapımında kullanılabileceği ihtimalinde değilim. Bu, Tür-
kiye'nin enerji ihtiyacının, gelecekteki enerji ihtiyacı için kurulmuş bir sanayi olarak görüyorum.

OTURUM BAŞKANI - Teşekkür ederim.

Buyurun efendim.

CAHİT ARAL - Muhterem Timur Bey kardeşimiz, tabii çevreci olarak da bu hususta endişe du-
yabilir ya da acaba bu şey mi oluyor, nükleer bomba yapılabilir mi, diye. Şimdi, ben sözümün başında
arz etmiştim nükleer enerji bir harb için, bir de barışçı gayeler için kullanılır demiştim. Barışçı gayeler
için kullanılır, şimdi biz barışçı gayeler içerisinde olan nükleer santradan konuşuyoruz, konumuz
budur diye öyle başlamıştım, öyle zannediyorum, hatırlarsınız.

Şimdi, demek ki barışçı gayeler için kullanma alanlarından en büyüğü olan nükleer santra Har ko-
nusu burada konuşuldu. Ve bunlar hiçbir zaman da bomba yapmaya da müsait değildir. Böyle bir şey
olmaz. Yani bomba yapma teknolojisi ayrıdır, onların kritik büyüklükleri vardır, şu vardır bu vardır, bir
sürü başka şeyleri vardır. Ve saflık dereceleri uranyumda ve plütonyumda, onlar tamamen farklıdır,
kütle büyüklükleri farklıdır plütonyumda uranyumda, yani onun için hiç alakası yoktur. Yapılan yakıt,
nükleer santral yakıtı ile öteki yakıt arasında çok farklılık vardır. Yoksa bir bomba için kullanılamaz,
yani kesinlikle söylüyorum.

OTURUM BAŞKANI - Peki, teşekkür ederim.

Buyurun efendim.

Prof. AHMED YÜKSEL ÖZEMRE - Efendim, Profesör Ahmet Yüksel Özemre, Türkiye Atom
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Enerjisi Kurumu Eski Başkanı.

Efendim, Türkiye kesinlikle hukukî açıdan atom bombası yapmaz ve yapamaz, yapma yetkisi
yoktur. Çünkü, Türkiye Ağustos 1980'de Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasını imzala-
mak etmek suretiyle, gerek kendi ülkesine karşı, gerekse bütün dünya ülkelerine karşı atom bombası
yapmamayı taahhüt etmiştir.

Kaldı ki, böyle bir nükleer santral tesis ettiğiniz takdirde, yani sınaî, elektrik üretimine yönelik bir
nükleer santral tesis ettiğiniz takdirde, imzalamış olduğunuz Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme
Anlaşması dolayısıyla, otomatikman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının son derece sıkı kontroluna
tabii olmaktasınız. Ne kadar tabii olmaktasınız? Bu santralda yaktığınız nükleer yakıtın miligramına
kadar hesabını vermek zorundasınız. Bu bakımdan, kesinlikle Türkiye nükleer enerjiye girdiği zaman
bunu ancak ve ancak sulhçu amaçlarla kullanmak mecburiyetindedir, bunun dışında herhangi bir niye-
ti olamaz, sırf bu anlaşmayı rakifiye ettiği için Büyük Millet Meclisinde ve hem kendi ulusuna, hem de
dünya uluslarına bu konuda söz verip, taahhüt ettiği için.

OTURUM BAŞKANI - Çok teşekkür ediyorum.

Buyurunuz efendim.

DOĞANÖNER- Ben Doğan Öner, Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı.

Efendim, ben Sayın Istemihan Talay'a bir bilgi arz etmek istiyorum. Gerçi özetlendi Sayın DYP
temsilcisi tarafından ama, bugünlerde yapılmakta olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı elektrik ener-
jisi planlamala çalışmalarında, yerli kaynakların sonuna kadar kullanılması hedef alınmıştır.

2010 yılında hidrolik enerjide yüzde 64, kömürlerde yüzde 95 oranında kullanıma ulaşılacaktır.
Göz önüne alınan santral sayısı 30, linyit santrallarında 12 tane ithal kömür santralı, 16 tane doğalgaz
santralı ve o da yetmiyor iki tane nükleer santral. Aslında, bazı hususlar göz önüne alınırsa, nükleer
daha önceye de gelebilir.

Dolayısıyla, nükleer enerji bugünkü bakış açısıyla, bu memleket için bir kaderdir, başka yolu-
muz yoktur. Bunu en iyi, en güvenli şekilde yapmak mecburiyetindeyiz. Çevreci arkadaşlarıma da sev-
gilerimi sunuyorum. Biraz da şöyle düşünmelerini...

OTURUM BAŞKANI - Efendim izin verir misiniz? Çok özür dileyeceğim şimdi siz bir arkadaşı-
mızı, bir parti temsilcisini ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ben arkadaşımızı dinlerken şu izlenimi aldım:
Diyor ki, ben sizi dinliyorum, anlıyorum, ama benim diyor, bölgemdeki halk olayı böyle görüyor. Şimdi
eğer ikna edeceksek, bunu toplumsal düzeyde yapacağız, oradaki halkımızın endişelerini gidereceğiz,
onları ikna edeceğiz. Bu arkadaşımızın ikna edilmeye ihtiyacı yok, o bir parti temsilcisi olarak onu bize
nakletti, bu diyalogu kuruyor. Onun için sizden rica edeceğim, sözünüzü kesmek zorundayım, başka
sorulara zaman bırakabilmek için. Siz eğitime devam edebilirsiniz.

DOĞAN ÖNER - Sayın Başkan tam...

OTURUM BAŞKANI- Özür dilerim efendim. Eğer burada bir başkanlık var ise, bu toplantı zama-
nında ve amacına yönelik, bir daha beni çağırmayabilirsiniz, o hakkınıza çok saygılıyım, ama bu top-
lantının selameti için burada kesmek zorundayım, o kadar zamanımız yok efendim.

DOĞANÖNER- Biz kendilerinden yardım isteyecektik bu konuda efendim, toplumun ikna edil-
mesi bakımından efendim.

OTURUM BAŞKANI - O tabii ki, yardımlaşmak çok iyi olur, çok iyi olur efendim, ona ben de ta-
mamen katılıyorum.

Efendim, sorulara öncelik veriyorum buyurunuz efendim.

GÜNGÖR BOZKURT - Güngör Bozkurt, Türkiye Elektrik Kurumu Nükleer Santrallar Proje Mü-
dürü.

Sayın Başkan ben çok kısa bir açıklama yapayım ondan sonra bir sualim var.

Bir kere bombayla, nükleer teknoloji -tabii sayın hocalarım, burada uzmanları var- son derece
farklı teknolojiler. Ayrıca maliyet bakımından -kısaca onu söyleyeceğim- son derece ucuz yani insan
bomba yapmak isterse nükleer teknoloji geçilecek yol değildir, yani akılcı yol değildir. Çok kısa zaman-
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da en azından 50'de 1, hatta 100'de 1 maliyetine bomba yapabilirsiniz, yani bugünkü teknolojide, so-
nunda kolay bir teknoloji.

Biz şu güne kadar, 15-20 sene içinde iki üç defa uluslararası ihaleye çıktık, bir güvensizlik mey-
dana geldi. Bu çok önemli bir nokta, karşılaştığım için söylüyorum Ddşarıdan görünüş bu yani kredinin
dışında, finansın dışında iki üç defa ihaleye, büyük ihaleye çıkıp netice alamadık. Bu menfi ve güven-
sizlik doğurdu firmalar üzerinde, ülkeler üzerinde.

Bu sonucu bizzat kendilerinden işittiğim için söylüyorum, burada iletiyim artık açık olarak. Acaba
buna engel olacak bir girişimde bulunacaklar mı, yoksa bu panelde kalacak mı?

OTURUM BAŞKANI - Soru, ihtiyarî bir sorudur bütün politacılar buna çok kısa olarak cevap ve-
rebilirler efendim.

Buyurun efendim.

SİNASİ ALTINER - Efendim, soruya katılıyorum. Ben bir nebze söyledim geçmiş konuşmala-
rımda, bugün Türkiye'de bu konuda en azından teorik olarak yeterli bilim oluşmuştur, bilim adamları
vardır, teknik detayları incelenmiştir, karar politik karara kalmıştır.

Politikacıların ivme vermesi lazım. Politikacılar da kim? İktidar partileridir. Bu bakımdan, ben ik-
tidar partisi mensubu bir milletvekili olarak bir nebze de özeleştiri yaptım "Geç kalınmıştır." Maksadım
buydu.

İşte Başbakan Tansu Çiller'in de Almanya'dan o mesajı yadırgandı toplumun bir bölümünde.
Yalnız seçimde şudur, budur diye ama, hiç önemli değil. Mesele bir Başbakan sorumluluğu ağzından
hedef verilmesidir. Bunu başlanmıştır. Öyle zannediyorum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da hız
vermiştir bu işe. İnşallah, be sefer, bu iktidar döneminde, bu sorumluluk bilincinde bir daha geçmişteki,
belki geçmişte geri adım atma durumu olmayacaktır. Ben buna inananıyorum.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI - Buyurun efendim.

İSTEMİHAN TALAY - Efendim, tabii, demokratik ülkelerde siyasî kararlar oluşturacak yine ka-
muoyudur, halkdır. Hiç bir siyasî parti, hiçbir siyasî hükümet, halka karşılık bir adım atamaz.

Özellikle bu tür bir panel hazırlayan Makina Mühendisleri Odasındaki bu panele emek veren
herkesi ben de kutluyorum. Çünkü, böyle bir istemi, böyle bir hareketi yaratabilmek için önce kamuo-
yunda bunu inandırmamız gerekir. Çünkü, bugün biraz önceki sayın gazeteci arkadaşımında dediği
gibi, nükleer santral olayı akla geldiğinde, herkes Çernobil'i hatırlıyor, Japonya'daki İkinci Dünya Har-
bindeki o nükleer harbi hatırlıyor. Yani bunu aşabilmeninde bir yöntemi de, bütün bilimsel atom enerjisi
kaynaklarının ciddî bir şekilde kontrol edildiğini, ge':şmiş ülkelerde bunların olmayan bir kamuoyu ya-
ratılmasına ihtiyaç vardır.

Kamuoyu yaratıldı mı, elbette bizde siyasî partinin üyeleri olarak, ülkemizin böyle önemli bir
enerji gereksinmesini yerine getirmeyi görev addederiz.

Bu bir kaynak olayı, plan olayı, program olayıdır. Şu anda da zaten, bu panel de bunu göster-
miştir ki, bir an önce bu hareketlerin, bu programların ulusal bir nükleer enerji politikası oluşmasında
yarar vardır.

OTURUM BAŞKANI - Buyurun efendim.

CAHİT ARAL - Daha önce ben arz etmiştim heyeti âliyenize biz, bilerek ertelemiştik. Fakat o er-
telemede de tabii darboğaza gelinmiştir yani 2002 yılında nükleer santralın devreye girmesini de o za-
mana göre planlanmışız 1984'de. Bu bakımdan, tabii iktidar olmadığımıza göre, iktidarda olan arka-
daşlarımız bu işin üzerinde ciddiyetle duracaklarını ifade ediyor Hükümeti temsilen veya o temenniyle.
Biz de onların bu yöndeki temennilerinin tahakkukunu gönülden diliyoruz.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI - Efendim, bu birinici uluslararası kurultaydır ikincisi ve üçüncüsüne de iş
bırakmak lazım. Her meseleyi, her sorunu, her fikri bir kurultayda halletmeye kalkarsak, hiçbir sorunu
çözemeyiz.
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Bana verilmiş bir emanet var. Bu üç saatdir, bunun 3 saat 15 dakikasını kullandım bir iki dakika-
da içinde de bunu bitirmek istiyorum. (Salondan müdahale)

Efendim, sizinle pazarlığımız şöyleydi: "Dinlemek istiyoruz" dediniz, buyurun dedim. (Salondan
müdahale)

Hayır efendim... İzin verir misiniz, lütfen. (Salondan müdahale)

Eieni yarın eleştirirsiniz efendim, lütfen. Ben toplantıyı selametle yürütmek istiyorum. Sizin top-
lantıyı dinlemek ihtiyacınıza da müdahale ederek -Belki yetkim vardı, yoktu- yardım etmeye çalıştım.
Sizden teşekkür beklemiyorum ama, lütfen toplantının gidişini bozmayınız. Toplantıyı kapatmaya çalı-
şıyorum, lütfaen ona uyunuz. (Salondan müdahale)

Efendim, gürültü ettiğiniz takdirde toplantıyı keseceğim ve sizin dışarıya çıkarılmanızı sağlaya-
cağım izin verin efendim.

Efendim, bu toplantı, Refah Partisinden arkadaşımızın "Dünyada enerji sorunu ve Türkiye'nin
bu enerji tablosundaki yeri" konsunda gayet iyi rakamlarla başladı ve siyasî bir görüşten ziyade bir
durum saptamasıydı ve bunu sayılarla yapmaya çalıştılar.

Sayın Talay, konuşmasında, Türkiye'nin geleceği sorunu, yani hidroelektrik enerjinin potansiyeli
meselesinde sularımızın ömrü, bunu potansiyeli ve acaba hidroelektrik yeterli midir, yeterli olacak
mıdır gibi bir sorunuda ortaya koydu ve bu konuda aydınlanma ihtiyacında olduklarını dile getirdi.
Haklıdır çünkü, sanki biz nükleer enerjiyi tartışırken, bir başka potansiyel kaynak var, ondan yararlan-
mıyoruz gibi de bir soru hatıra geliyor.

Nükleer enerjinin, Türkiye'de ve dünyada gündeme gelmesinin bir gerekçesi de hidroelektrik po-
tansiyelinin ve fosil enerji kaynaklarını rezevrleridir. Bunların tükeniyor olması, süratle tükeniyor olma-
sı başka enerji kaynaklarının araştırılmasını ve kullanılmasını zorunla hale getirmektedir.

Sayın Aral konuşmasında, konuya 10 yıllık bir uygulamanın yahut 10 yıla yaklaşan bir uygula-
manın içeririsinden gelen bir sorumlu 3akan olarak, artıları ve eksileriyle, varları ve yoklarıyla, olumlu
ve olumsuz yönleriyle değerlendirdiklerini ve bu arada da hatırımızda kalması gereken önemli noktala-
ra da değindiler "Nükleer enerji yeni bir enerji türüdür. Hızla bir gelişme süreci içindedir. Burada biraz
beklemekle kaybımız var gibi görünüyor fakat, daha ileri teknolojileri de kullanma olanağını yakalıyo-
ruz" dediler.

Üretimde ve kullanmada yeni teknolojiler gelişiyor. Bunlardan yararlanabiliriz. Bu arada atıklar
sorununun çözümü de kolaylaşıyor. Bundan da yararlanmayı umuyoruz.

Tabii, bu arada kaynak sorunu da var. Nükleer enerji, belki üretim açısından ucuz olabilir ama,
kuruluş açısından pek de ucuz bir teknoloji değil. Biraz beklemekle, bazı kayıplarımızın ileride telafi
edilmesine olanağının doğacını söylediler ve önemli olarak da, biz bunu sonsuza ertelemedik, belli bir
zamana kadar erteledik, terminalimizi 2002'ydi. Eğer o tarihte Türkiye'nin bir enerji sorunuyla karşılaş-
masını istemiyorsanız, 1995-1996'da harekete geçmek gerekir dediler. Geçirilmediği takdirde de mu-
halefet görevleri yapacaklarını belirttiler ki, bu da her siyasî partinin varlık nedenidir.

Efendim, diğer enerji türlerinin var olduğunu, çeşitlerinin var olduğunu fakat, bugünkü gelişme
düzeyinde sınırlı olduğuna değindiler yani bunlar tür olarak vardır ama, miktar olarak yeterli değildir.

Ve bu arada da konunun ve sorunun partiler üstü karakterine değindiler yani, bu bir siyasî parti
veya siyasî tercih sorunu değildir bu bir enerji sorunu, bu bir ülkenin varlık sorunudur, gelecek sorunu-
dur ve güç sorunudur. Bu Millî eğitim gibi, millî savunma gibi partilerin buradaki tasarruf hakları sınırla-
dır, noktasını da belirttiler.

Sayın Savaş konuşmasında, nükleer enerji santrallarına karşı olmadıklarını, bunu kurmak için
gerekli teknolojinin ve bilginin birikimine saygı duyduklarını ve bu birikimin rasyonel olarak kullanılma-
sından yana olduklarını belirttiler.

Çevrecilere de saygılarını bildirdiler, haklı olarak. Çevreciler.n ikazları, ihtarları ve uyarılarından
nükleer enerjiyle uğraşanların gerekli dersleri aldıklarını ve gerekli önlemleri alarak bugün bu enerjiyi
daha temiz, daha kullanılır, daha ucuz hale getirmeye çalıştıklarını da belirttiler.

Bu arada en pahalı enerjinin olmayan enerji, belki de en ucuz enerjinin de tasarruf edilen enerji
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olduğunu belirttiler ki, doğrudur. Bir taraftan enerji açığımızı kapatırken, enerji savurganlığımızı da
azaltmamız gerektiğini, zannediyorum söylediler.

Efendim, Türkiye'nin sorunu şudur, değerli arkadaşlarım: Bugün için iki lambadan bir tanesini
yahut üç lambadan bir tanesini söndürmüyoruz ama, önümüzdeki birkaç yıl içinde tekrar bu noktaya
gelebiliriz. O gün bu noktaya gelmemek için bugünkü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.
Çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'nin 50 milyar kilovatsaatlık bir açığı ortaya çıkacaktır.

Eğer bunun planlaması, hazırlığı bugünden yapılmazsa, o gün maalesef bu sorunla karşı karşı-
ya kalabiliriz ve yeniden bugün enerji ihraç ettiğimiz, sattığımız ülkelerden enerji ister veya enerjiyi
ithal eder duruma düşebiliriz.

Ayhan kardeşimiz, arkadaşımız, bir enerji santralının 5 ile 10 yılda kurulduğunu söyledi. Bugün
karar vermekle bu enerji santralı kurulmuyor. Yer seçimi, jeolojik veya diğer konuların incelenmesi,
araştırılması, yer tespiti, kuruluş hazırlıkları, enerjinin üretimi, dağıtımı bunlar gerçekten zaman alı-
yor. Yani biz bugün Türkiye'nin 5 sene sonrasını değil, belki 10 sene sonrasını konuşarak tarih yapı-
yoruz. Bu zamanında yapılmış bir kurultaydır ve birincisi olduğu gibi, ikincisi de gelmelidir ki, amacına
ulaşabilsin. (Salondan müdahale)

OTURUM BAŞKANI - Efendim sağlıklı ülke için sağlıklı diyalog gerekiyor. Sağlıklı diyalog için
de, siz Meclise girdiğiniz zaman buraya gelirseniz, sizi de buraya davet ederler. (Salondan müdahale)

OTURUM BAŞKANI - Evet.. Peki.

Efendim, size söz verilmediği halde söz hakkınızı kullanıyorsunuz. Siz de, savunduğunuz fikirle-
re saygılı değilsiniz efendim, lüfen. (Salondan müdahale)

Lütfen efendim. Siz dinlemek için geldiniz ama, bu toplantıyı sabote ediyorsunuz.

Evet, efendim ben görevime devam etmeye çalışıyorum. Sesimi yükseltmek zorunda kaldığım
için özür dilerim.

Kendilerini buraya niçin davet etmediğim için beni eleştiriyorlar. Ben buraya kendi kendime gel-
medim, ben de davetliyim. Her halde bu eleştirinin muhatabı ben değilim.

Efendim, bu arada önemli bir noktaya değindiler. Biz sadece nükleer santralın tehlikelerini ve
zararlarını dile getiriyoruz. Üretilen, kullanılan her enerjinin de bir sakıncası var. Radyasyon türünde-
dir, havanın kirlenmesidir, ozon tabakasıdır, suyun kirlenmesidir ama, bütün enerji üretimi çevreyi kir-
letmektedir. Yalnız santrallar, yalnız radyasyon değil, hatta bir iki arkadaşımız birleştiler, modern tek-
nolojinin sağladığı nükleer enerji diğer enerjilere nazaran daha da temiz olabilir, gerek tedbirleri
alındığı takdirde.

Efendim, son olarak bir, iki noktaya daha değineyim. Türkiye'nin bir hidroelektrik rezervi var ama
ne kadar var yeterli mi? Mesele buradadır ve galiba bunun yeterli olmadığı gerçeği bizi başka çözüm-
ler aramaya zorlamaktadır, yönlerdirmektedir.

Nükleer enerjinin maliyetinin en düşük olduğunu söyledi. Kuruluşu yüksek, pahalı olabilir ama,
üretim maliyeti düşüktür. Bunu da bizim gibi bir ülke dikkate almak zorundadır.

Efendim, bu arada iki arkadaşımızın arasında küçük bir iletişim arızası oldu. Sanıyorum, Talay
arkadaşım hidroelektrik enerjinin temiz olduğunu söyledi, Sayın Aral bunu terma elektirk enerjinin
temiz oluşu gibi yorumladı ama, burada bir iletişim arızası vardı. O da düzeltilmesi gereken bir husus-
tu sanıyorum.

Efendim, Savaş arkadaşım deniz yollarıyla demir yollarındaki ulaşım maliyetlerinden söz etti.
Zannediyorum, cevabı da verildi.

Tabii, bir ülkenin ulaşım politikası, enerji politikasından çok da bağımsız değil. Eğer, kömür ya-
karak buharlı lokomatifle işletiyorsanız, bugün için çok pahalı. Eğer dizel elektrik yakıyorsanız yine pa-"
halı ama, ucuz elektiriği sağladığınızda galiba demiryollarındaki maliyeti düşürebiliriz.

Efendim, dünyadaki gelişmeler, turist olayı... Evet, bir bomba patladı. Bu seneki Türkiye'nin tu-
rizmden beklediği gelirler birdenbire düştü. Turizm evvela turist yalnız radyasyonu dikkate almıyor. Tu-
rizmi etkileyen pek çok faktörler var. Galiba tek unsur veya tek faktörü radyasyon veya nükleer santral-
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lar olarak almamak gerekir.

Efendim, son olarak elektrik ısınmada kullanılıyor. Nükleer enerjide bir ısı santralıdır, o da ısın-
mada kullanılabilir, başka yerlerde de kullanılabilir yani, elektrik enerjiyi taşıyan bir araçtır, her yerde
kullanabilirsiniz. Ama, biz, galiba gelişen ülkeler de olduğu gibi ısınmaya biraz fazlaca pay veriyoruz
enerji tüketiminde.

Japonya'yı hatırlıyorum. Isınmaya ayırdıkları enerji türü Fransa'nın üçte biri kadardır. Daha
sıcak bir ülke mi? Hayır, belki de daha da soğuk bir ülke. Ama ulusal politika, ulusal bilinç onu o dü-
zeyde kullanıyor.

Eğer siz, bu santralları yapmazsanız, yani gelişen ülkenin, kalkınan ülkenin, şehirleşen ülkenin
enerji ihtiyacını karşılamazsanız, acaba ormanları kim koruyacak? Belki de, enerjinin en pahalısı odu-
nun yakılmasıdır. Ve Türkiye'de biz, odunu yahut ağaçları, keresteyi en ucuza tüketen bir ülkeyiz. Çok
ucuza kesiyoruz ağaçlarımızı ve yerine de yenisini koyamıyoruz.

Bir santralın yapılması belki 5 ila 10 yıl sürüyor ama, bir ormanın oluşması 20-30 yıl sürüyor
çok ciddî koruma altında.

Efendim, arkadaşlarımız geç kalmıştı derken, bunun bir siyasal eleştiriden ziyade, Türkiye'nin
son 20-30 yılındaki bir gecikme olarak dile getirdiklerini söylediler, doğruladılar ki, doğrudur. Yalnız bir
partiye, bir iktidara değil kendi partileri dahil herkesin bu eleştiride bir payı olduğun söylediler.

Bu da, olayın veya panelimizin başında dile getirilen enerji politikasının bir ulusal politika veya
partiler üstü bir sorun olduğu gerçeğine uygun bir davranıştı. Kendilerine teşekkür etmemiz gerekiyor.

Diğer konularda birbirimizden ayrılabiliriz, ayrı düşüncelerimiz olabilir ancak, bu enerji meselesi
Türkiye'nin geleceğidir, varlığıdır ve partiler üstü karakterini korumalıdır.

Bugün bu panele katılan arkadaşlarımız, detaylardaki, ayrıntılardaki ayrılıklarına rağmen soru-
nun tanımında ve sorunun çözümünde büyük ölçüde birleştiler. Bu partiler üstü davranıştan dolayı on-
ları kutlamamız gerekiyor.

Son bir hatırlatma olarak, basın açıklamasını dinleyen Sayın Talay arkadaşım, belki küçük bir
paragrafın eklenmesinde yarar gördüğünü söyledi.

Yani, Türkiye bu projelerini gerçekleştirme aşamasında toplumdaki veya yörelerdeki, bölgeler-
deki, özellikle santralların kurulması söz konusu olan yörelerdeki halkımızın gerçek veya gerçek dışı,
bilimsel veya bilim dışı endişelerini ki, onlar sosyal gerçeklerdir, insanların inandıklarıdır gerçekler o
doğru veya yanlış gerçeklerin tekrar tartışmaya açılmasında ve o halkın ikna edilmesinde yarar gör-
düklerini söylediler.

Tabii, bir parti temsilcisi olarak görevleri, onu buraya getirmektir. Belki böyle bir noktanın basın
açıklamasına eklenmesini arzu ediyorlar.

Yerine geldi mi efendim?.. Evet.

Efendim, bu dileklerle ve umutlarla bizlerin sorumlu olmadığımız fakat, sizin tanık olduğunuz bir
tarışmadan dolayı, benim payıma düşen sorumluluk için de özür dileyerek bu tartışmayı kapatıyorum.

Sizler adına katılanlara teşekkürler ediyorum ve bundan sonraki kurultaya da başarılar diliyo-
rum.

İyi akşamlar.
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NÜKLEER GÜÇ REAKTÖRLERİNDE
TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE ÜRETİMİ

Doğan Öner
TAEK Başkan Yardımcısı TR9800046

1. TEKNOLOJİYE SAHİP OLMANIN ÖNEMİ, YÖNTEMİ VE DÜNYADAKİ GELİŞMELER

1.1. Teknolojiye sahip olmak, sahip olunduğu ölçüde dışa bağımlılığı azaltacağı, yabancı para
ihtiyacını azaltacağı, istihdam ve yerli malzeme kullanımını arttıracağı ve üretimi ekonomik kılacağı
ve geliştireceği için önemlidir.

Konvansiyonel teknolojilerde ticari üstünlüğü korumak ve sürdürmek için konulan kısıtlar, ileri
teknolojilerde gelişmeyi kontrol etmek ve bağımlılığı sürdürmek gibi politik amaçlı sınırlandırmalar
düzeyine erişebilmektedir. Çünkü bu teknolojilerin çevresine yayılma (Spin-off) özelliği vardır.

Güç reaktörünün, nükleer buhar üretim ve kumanda ve kontrol sistemleri "ileri teknoloji"
sınıfından olduklarından, bunların kazınılmasında ekonomik teknik ve etkileme amaçları yanında,
politik etkenlerin aşılması ve güvenceye bağlanması amacı da gözönüne alınmalıdır.

Teknolojiye sahip olmak için; araştırarak kazanma, transfer ederek edinme ve geliştirerek
üretme yöntemleri sayılabilir. Araştırma, amaca uygun bir program, yeterli bir bilimsel altyapı, istikrarlı
bir mali destek ve sürekli bir çaba isteyen, uzun vadeli ve güç, bununla beraber, temel ve doğurgan bir
uğraştır.

1.2. ABD, eski SSCB, İngiltere, Fransa ve Kanada bu esasa dayalı faaliyetlerle ilk güç
reaktörlerinin teknolojisini kazanmış ve diğerlerini imal etmek düzeyine eriştirmişlerdir. Bugün güç
santralı olan birçok ülkede ise bu çabalar araştırma reaktörlerini gerçekleştirme düzeyinde kalmış ve
bu ülkeler ilk güç reaktörlerini çeşitli teknoloji transferi yöntemleri ile (kurdurulan reaktörün
bileşenlerinin yapımına katılma, patent satınalma, know-how satınalma, teknolojiye sahip olan ülke ile
ortak şirketler kurma vb.) gerçekleştirmişlerdir.

Bunlardan bir kısmı, transfer yolu ile edindikleri teknolojiyi kendi başlarına uygulamanın
ötesinde geliştirme (İsveç, Almanya, Fransa) ve bazıları özgün prototipler geliştirme (Hindistan,
Almanya, Japonya) yolunu seçmişlerdir.

Bazı ülkelerde, politik nedenlerle güç reaktörü teknolojisi güçlükle edinilebilmiş (Arjantin,
Pakistan) ve ekonomik nedenlerle nükleer güç programları aksamıştır (Brezilya, Arjantin).

TMI kazası, nükleer gücün öncüsü ve en çok sayıda tesis sahibi ABD'de ve Chernobly kazası
birçok Avrupa ülkesinde, nükleer güç programlarının dondurulması, hatta sona erdirilmesine neden
olmuş; bunun bir sonucu olarak da nükleer teknoloji birçok ülkede soğuma sürecine girmiştir.

Ancak, ekonomik ve psikolojik nedenli bu durum, elektrik enerjisine kesin ihtiyacı olan ve
seçenekler içerisinde nükleerin avantajlı bulunduğu ülkelerde (Japonya, G. Kore, Fransa) etkili
olmamış, bu ülkeler nükleer güç programlarını sürdürmüşlerdir.

Diğer yandan, fosil yakıtlı santralların çevre kirli'iği etkisi, özellikle endüstri ve ekonomisi
gelişmiş batılı ülkelerin halk-oyunda bir tepkime ve arıtma tesislerinin ek maliyeti yatırımcı kuruluşlar
ve finans kuruluşlarında bir kararsızlık uyandırmıştır. Bir yandan da güvenlikleri yetersiz olan nükleer
santralların servisten çıkartılması, güvenlikleri az olanların pekiştirilmesi ve güvenlik ve teknolojik
alandaki yenilikleri gözönüne alan yeni tasarımlarla, kamuoyundaki olumsuz eki değiştirilmeye
çalışılmıştır.

Bu nedenlerle artan elektrik enerjisini karşılamak için yapılan seçenek değerlendirmelerinde
nükleer santrallartn yeniden ağırlık kazanması beklenmektedir.

1.3. Ülkemizde ilk otuz yıllık dönemde (1962-92)güç reaktörü teknolojisi bakımından maalesef
önemli bir gelişme olmamıştır. Ancak, önümüzdeki 30 yıllık dönemde gerek birincil kaynaklar gerek
çevre etkisi gerek dışa bağımlılık ve gerekse ekonomik bakımdan ciddi sorunlar gösteren elektrik
enerjisi üretiminde nükleer enerjinin önemli bir seçenek olacağı görünmektedir. Bu nedenle, nükleer
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güç reaktörü teknolojisine gecikmeden girilmelidir. Durumu böyle algılayan TAEK konuyla ilgili birkaç
projeyi çalışma programı kapsamına almıştır.

2. NÜKLEER GÜÇ REAKTÖRLERİNDE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Konuya ilişkin görüşlerimi iki hale ait verileri değerlendirerek sunmak istiyorum :

2.1. Bir nükleer santral kurdurulması hali

2.1.1. Bazı ülkelerde 1000 MWe gücünde bir güç reaktöründe kullanılan;

Malzemeler :

a) 150.000 m 3 betonarme için 20.0001 yuvarlak demir (karbon çeliği), koruma kabı öngerilmesi
için 1100 t çelik halat, taşıyıcı çelik yapılar için 3.5001 karbon çeliği profiller ayrıca, 50.0001 çimento,
250.000 m 2 kaplama malzemesi ilk yükleme için 3001 tabii uranyum (Şekil.1 FRAMATOM).

Not : Bu malzemeler ülke içinden sağlanabilir.

b) Buhar üretim sistemi için 1.4001 paslanmaz çelik boru, levha vs., yakıt zarfı için 160 km (1.3
cm çapında) zirkonyum-alüminyum alaşımı boru, buhar üreticiler için 1165 km (1.5 cm çapında)
titanyum boru (Şekil.1 FRAMATOM)

Bileşenler :

280 pompa, 260 kazan-tank, 250 ısı değiştirici, 10.600 el kumandalı, 450 motor kumandalı
ayrıca, ölçme devresi için 1600 adet vana, 400 t askı, 50.000 boru kaynağı (60 km boru) Şekil.2
KWU).

Elektrik Donanımı :

900 elektrik motoru, 21 transformatör, 20 km Y.G., 410 km A.G. kablosu (Şekil.3 KWU).

Kumanda ve Kontrol Donanımı :

500 gösterge, 60 kaydedici, 8 video ekran, 1000 alarm göstergesi, 200 pano, 1.600 modül, 1.5
km kablo, 1900 kontaktörlü, 1900 analog, 900 motorlu iletici (Şekil.4 KWU). olarak verilmektedir [1].

2.1.2. Bunların kalkınma yolundaki bir ülkede (KYU) kurulu (alışılagelmiş) imalat sanayi
tesislerinde yapılması;

Nükleer kalite olmayan depolar, kazanlar, vanalar, ayırıcılar, az çaba sarfedilerek (Şekil.5
FRAMATOM),

Nükleer kalite olmayan ısı değiştiricileri, yardımcı sistem boruları, yardımcı pompalar, vanalar,
motorlar, şalterler, bazı kablolar, orta derecede bir çaba sarfedilerek (Şekil.5,6,7),

Nükleer kalite ısı değiştiricileri, yardımcı pompalar, vanalar, bazı kablolar, ileri derecede bir
çaba sarfedilerek (Şekil.5,7, FRAMATOM) mümkündür.

Reaktör kazanı içindeki bileşenler, birincil ve ikincil dolaşım devresi ana pompaları, kontrol
çubuğu hareket sistemi gibi mekanik bileşenler ile reaktör kazanı, buhar generatörleri ve buhar türbini
gibi ana bileşenler ve kumanda odası, bilgisayarlar, kalp içi ölçme teçhizatı gibi elektrik ve elektronik
sistemlerin imal güç, imal tesisleri de pahalıdır, (Şekil.8 FRAMATOM).

Not : CANDU tipinde reaktör kazanı "calandria" ve kontrol çubuğu düzenlerinin yapımı daha
kolaydır.

2.1.3. Bunların yapım teknolojisine sahip olabilmek için;

a) Az çaba isteyenlerde, kalite temini ve kontrolü (QA / QC),

b) Orta derecede çaba isteyenlerde, tasarım bilgi ve deneyimi, üretim teknolojisi, malzeme
bilgisi ve laboratuvarları ile QA / QC,

c) İleri derecede çaba isteyenlerde b)dekilere ek olarak, üretim tezgah ve teçhizatı, malzeme
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(ve imali) ile QA / QC'ne ilişkin ve yeterli kapsamda teknoloji transferi (işbaşında eğitim ve
ortaklaşa veya bağımsız üretim tesisleri) gereklidir.

2.1.4 Notlar

a) 2.1. Bu bölümde bir nükleer santralindeki yerli katkının bir optimizasyon problemi olduğu ve
iyi değerlendirilmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır.

b) 1983-86 yıllarında ülkemizde nükleer güç santrali (NGS) kurdurulmak üzere teklif alınan
Kanada AECL (635 MWe CANDU) ve Alman KWU (965 MWe PWR) firmaları, Türk
endüstrisinde NGS yapımına olabilecek yerli katkıyı araştırmışlar ve pekçok mühendislik
hizmetinin ve sistem ve bileşen yapımının mümkün olduğunu belirlemişlerdir (Tablo-1). Katkı
oranının %20-30 oranında olacağı tahmin olunmuştur.

Buradaki önemli bir nokta da, kurdurulacak nükleer santrallara uygulanacak mevzuat ve
standartların ana müteahhidin ülkesindekiler olmasıdır. Bu nedenle NGS'ın yapımında katkıda
bulunacak ulusal ve yabancı tüm firmaların bu ülkenin (ve diğer gerekli uluslararası) uygulanacak
standartlarını bilmeleri ve uygulamaları gereğidir.

c) TAEK'ce 1983-86 yıllarında uygulanmış olan "NGS'nın lisanslandırılması için eğitim
programı" kapsamında gerekli QA / QC bilgileri ve deneyimi kazanılmış, bir uygulama
laboratuvarı kurulmuş ve tahribatsız muayene (NDT) elemanları için eğitim kursları (Seviye
1-2-3-4) yapılmıştır.

2.2. Bir nükleer güç programı hali;

Nükleer Güç reaktörü teknoloji transferi ve üretimi konusu, bir ülkenin bir nükleer güç
programına girişmesi halinde gerekli ve önemli bir konudur. Nükleer santrala karar vermenin, diğer
birincil enerji kaynaklarının görünür gelecekte tükenecek olması, diğer termik santrallarla başabaş
veya daha ucuz elektrik üretmesi, çevre etkisi bakımından temiz olması vb. gibi önemli gerekçeleri
vardır. O nedenle bir nükleer santral bir nükleer programın ilk adımı olarak başlamalıdır.

Bir nükleer güç programı halinde, teknoloji transferi de programlı ve kapsamlı bir şekilde ele
alınmalıdır. Teknoloji transferine nükleer güç programının uygulanmasından sonra başlanabileceği
düşünülebilir. Ancak, teknoloji üretmek, araştırma-geliştirme, büyük harcamalar ve uzun bir zaman
isteyen bir iştir. Bu nedenle teknolojiyi transfer etmek için verici ülke ile transfer anlaşması yapılması;
teknoloji üretimi için ise alıcı ülkede, verici ülke ile ortak kuruluşlar kurarak başlanması, en son
uygulanan zaman kazandırıcı bir yöntemdir.

2.2.1. Bazı ülkelerin nükleer güç teknolojisine ulusal katılım programları

Brezilya

(Nükleer elektrik enerjisi üretimi 1.8 TWh / yıl, oranı %0.7)

Ek.6'da Brezilya'nın 8 NGS için, inşaat, cihaz ve malzeme, tesis ve montaj ve mühendislik
hizmetlerinde yerli katkı planlaması verilmiştir. Şekilden 2. üniteden itibaren inşaat işlerinin %100'ünün
yerli katkı ile yapılacağı, cihaz ve malzeme katkısının 2. ve 3. ünitedeki %35 oranından 7. ve 8.
ünitelerde %90'a ve toplam yerli katkının 2. ve 3. ünitedeki %56'dan 7. ve 8. ünitede %90'a
çıkmasının planlandığı görülmektedir (Ek.6).

Brezilya'da halen 1'i işletmede (ABD Westhinghouse yapısı 626 MWe PWR) ve 2 adet inşa
halinde (Alman KWU "Siemens"-Brezilya ortak şirketlerince yapılmakta olan 1245 M We Alman tipi
PHWR) NGS vardır. Brezilya teknoloji transferi için oldukça başarılı bir düzenleme gerçekleştirmişse
de, finansman yetersizliği nedeni ile nükleer güç programı çok geride kalmıştır.

Arjantin

(Nükleer elektrik enerjisi üretimi 6.6 TWh /yıl, oranı 14.4)

Ek.7'de Arjantin'in 6 NGS için yerli katkı planlaması görülmektedir. Şekilden, Arjantin'in gt??
reaktörü ünitelerinin tasarım, tesis, işletmeye alma, inşaat hizmetleri ile ağır su ve ilk yüklenecek
yakıtın %100'ünü yerli olarak yaptığı, birinci devre bileşenleri, nükleer bileşenler, diğer bileşenler,
elektrik bileşenleri ve kumanda ve kontrol cihazlarında ise 2. ünitede %65,4 ünitede %86 ve 5. ünitede
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%94 katkı oranına erişilmesinin planlanmış olduğu anlaşılmaktadır (Ek.5).

Arjantin'de halen işletmede olan 2 NGS vardır. Bunlardan biri Alman "SIEMENS" tipi PHWR
(335 MWe) ve diğeri "CNDU11 tipi PHWR'dir (600 MWe). Bir Alman tipi PHWR'de (692 MWe) inşa
halindedir. Arjantin'de nükleer teknolojide hayli ilerlemiş, güç reaktörü yapımında küçük güçlü bir
prototip yapımı aşamasına gelmiş, nükleer yakıt çevrimi teknolojisini tamamlamış ancak, finansman
yetersizliğinden nükleer güç programı uygulamasında oldukça gecikmiştir.

İspanya

(Nükleer elektrik üretimi 53.4 TWh / yıl, oranı %36.4)

İspanya'da NGS bileşenlerinde %50-70 gibi oldukça yüksek yerli katkı oranlarına erişilmiştir
(Ek.3). Bunun nedeni İspanya'nın 1964'de nükleer güç programına başladığında, konvansiyonel
santral sistem ve bileşenleri teknolojisine sahip bulunmasıdır.

Bu ülkede halen işletmede olan 9 adet NGS vardır. Bunlardan 2'si ABD (G.E) yapısı BWR (biri
440 MWe, diğeri 955 MWe), 6'sı ABD (Westh) yapısı PWR (biri 153 MWe, dördü 900 MWe, biri 960
MWe) ve biri Alman (KWU) yapısı 997 MWe PWR'dir.

G. Kore

(Nükleer elektrik üretimi 56.5 TWh / yıl, oranı %43.2)

G. Kore'nin 16 ünitelik NGS yerli katkı oranları Ek.4'de verilmiştir. Şekilden, inşaat işleri
katkısının 1. ünitede %18'den 2 ve 3. ünitelerde %80'e, mühendislik hizmetleri katkısının 1. ünitede
%8'den itibaren lineer bir şekilde %80'e, teçhizat üretim katkısının 1. ünitede %5'den önce yavaş
sonra hızlı, nükleer yakıt üretiminin, nükleer programın başlamasından 10 yıl sonra ve nükleer buhar
üretim sistemleri katkısının 15 yıl sonra fakat hızla arttığı görülmektedir (Ek.4).

Not : Hızlı artışların nedeni nükleer yakıt ve buhar üretim sistemleri için teknoloji satın
alınmasıdır.

G. Kore'de halen işletmede 9 (7220 MWe), inşa halinde 3 (2550 MWe) NGS vardır. İşletmede
olan NGS'dan 6'sı ABD (West) yapısı PWR (556 MWe, 605 MWe, 2 x 895 MWe, 2 x 900 MWe), 2'si
Fransa (FRAMATOM) yapısı PWR (2 x 920 MWe) ve biri Kanada (AECL) yapısı 629 MWe PHWR'dir.
İnşa halindeki 3 NGS, G. Kore (KEPCO) yapısı 2 adet 960 MWe PWR ve bir adet 650 MWe
PHWR'dir. KEPCO yapısı 2 x 950 MWe PWR'in inşaatına 1993'te başlanacaktır. WOLSUNG 3'ün de
(650 MWe PHWR) yapım sözleşmesi imzalanmıştır.

Böylece G. Kore 16 ünitelik NGS programında oldukça ileri bir duruma gelmiştir.

2.2.2. Teknoloji transferi planlaması;

Bu bölümdeki uluslararası uygulamalardan elde edilen verilere göre, bir NGS'nin inşaat
teknolojisine 2.5, nükleer olmayan bileşenlerinin teknolojisine 5 ve nükleer kalitedeki bileşenlerinin
teknolojisine en az 8 yılda sahip olunabilir (Ek.2, KWU)

Bu amaçla bir mühendislik kuruluşunun (Architect Engineering) kurulmalı ve kalite temini,
tasarım, inşaat, sistem ve bileşenler, enstrümantasyon ve kontrol, elektrik mühendisliği ve işletme
alanlarında çalışacak sürekli ve geçici personel ile eğitimleri planlamalıdır. Ek.2'de toplam 650 kişiye
varan bu personelin sayıları ve zamana bağlı artışları görülmektedir.

2.2.3. Teknoloji transferi programının ekonomik yararı

Kaba hesaplamalarla;

a) Bir NGS'nin peşin maliyeti 3 x 109 $ ve içindeki işçilik payı (%25 hesabıyla) 750 X 106 $
kabul edilebilir. Bu toplam maliyetin; inşaat %18 (540 x 106 $), cihaz ve malzeme %55 (1,650
x 109 $), tesis ve montaj %15 (450 x 106 $), mühendislik %12 (360 x 106 $) pay oranı ve
maliyetlerinden oluştuğu gözönüne alınırsa, ilk santralın inşaat işçilik ve malzemesinden
yaklaşık 500 Xx 106 $'lık harcama yurt içinde kalabilecektir.

b) İlk NGS'in kurulmasına paralel olarak 8 yıllık bir NGS teknolojisi transferi programı başlatılsa
ve cihaz ve malzemelerin üretiminde %50 ulusal katkı hedefi konsa, 925 kar ve %25
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malzeme harcaması dışında, 2. NGS ünitesi için (1.65.109 x 0.50 = ) 825 x 106 $ bir tasarruf
söz konusu olacaktır ki bu meblağ NGS cihaz ve malzemelerinin %50 oranında yurtiçinde
yapılması için mevcut firmaların organize edilmesi ve yeni kuruluşların tesisine yeterli
olabilecektir.

c) (600 kişi x 36.000 $ / yıl x 8 yıl =) 172 M$ personel + 38 M$'lık tesis masrafları ile 210 M$'a
malolacak bir mühendislik firmasının kurulması nükleer santralın mühendislik hizmetlerinde
bunların satın alınmasına oranla, ünite başına (360-180) = 180 M$ yani (%50) karlı olacağı
gibi tesis ve montaj hizmetlerinde en az %60 oranında (300 M$) katkı sağlayabilir.

Not : Böyle bir kuruluşun, tasarıma yönelik nüvesi TAEK'de oluşturulmuştur.

d) Sonuç olarak ençok 2 x 109 $'lık bir teknoloji yatırım ve eğitimle, her NGS ünitesinin maliyeti
%25 azaltılabileceği ve yatırım harcamalarının %50'sinin yurtiçinde kalabileceği söylenebilir.

İşte NGS teknolojisi transferinin ve NGS kurulmasının bir nükleer güç programı (NGP) içinde
ele alınmasının önemi buradadır.

3. ÖNERİLER

3.1 .Türkiye için bir nükleer güç programı hazırlanmalıdır.

(Bu konuda bir öneri "Türkiye V. Enerji Kongresine sunulan bir tebliğimizde yapılmıştır).

3.2. Bu nedenle en uygun (ençok 2) reaktör tipi seçilmelidir.

3.3. Bir "Nükleer güç reaktörü teknoloji transferi programı" hazırlanmalıdır (Ana hatları
bu tebliğde verilmiştir).

3.4. Nükleer güç santrallarının yapımına, 3.1 ve 3.3'deki programlar çerçevesinde
başlanmalıdır.

3.5. NGS kurucuları ile,

a) Bir teknoloji transferi (örneğin %75 oranında) sözleşmesi ve,

b) Bu transferi gerçekleştirmeye yeterli sayıda (Örneğin 3-4) NGS ünitesi yapım anlaşması
yapılmalıdır.

REFERANSLAR

1. "Industrial Infastructure Requirements Support and Development for Nuclear Power" IAEA
International Symposium, Sept. 1986, Vienna.

2. "Nükleer Santral Teknolojisi Transferi" D. Öner, Sanayi Kongresi'ne sunulan tebliği, 4-9
Aralık 1989, Ankara.

3. Türkiye'nin Gelecekteki Nükleer Güç Programı Nasıl Olmalıdır" D. öner, Türkiye V. Enerji
Kongresi'ne sunulan tebliği, 22-26 Ekim 1990, Ankara.

4. "Nuclear Power Reactors in the World", IAEA Reference Data Series No.2, April 1993,
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BAZİ NÜKLEER
SANTRAL MALZEMELERİ

MALZEMELER

BETON
ARME (Karbon Çeliği)

ÖNGERİLME KABLOLARI
ÇİMENTO
KAPLAMA

YAPI ÇELİKLERİ (Karbon Çeliği)
BUHAR ÜRETİM SİSTEMİ İÇİN

PASLANMAZ ÇELİK
ZİRKONYUM - ALÜMİNYUM

ALAŞIMI BORU
T» TAN BORU

TABİİ URANYUM

MİKTAR (a)

300 000 m*
40 000 t
2 200 t

100 000 t
500 000 m*

7 000 t
2 X 1 400 t

160 km X 2

1 165 km X 2
(280 to 315 t) X 2 (b)

(a) BÜYÜKLÜK MERTEBELERİ 2 X 100 MWe'LIK İKİZ BİR ÜNİTE İÇİNDİR
(b) İLK KALP YÜKLEMESİ İÇİN, BÖLGESEL DEĞİŞİK ZENGİNLİKLERE BAĞLI OLARAK

Şekil.1-1 Nükleer Güç Santralı Ünitesinin Tipik Malzeme Miktarları (FRAMATOM)

1000MWPWR

Bileşenler Vanalar . Borular

Pompalar

Katanlar, Tanklar

Isı Değiştiriciler

Diğer Bileşenler
(Filtreler, İyon
Değiştiricileri,
Vinçler, Meanetler)

Toplam

280

260

250

1500

2.290

El Kumandalı
150 Farklı Tipte

Motor Kumandalı
25 Farklı Tipte

ölçme Devreleri
İçin Vanalar

10.600 £

450 fC

7.600 ,

<£/?> Borular SO.OOOn

-~C2 50.000
• " ^ Kaynaklar

* 3 ^ \ Askılar

SF* 400 M|

12.650

Şekil.2-1 Nükleer Güç Santralı Ünitesinin (Tipik) Mekanik Bileşen Miktarları (KWU)
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1000MWPWR

Elektrik Motorları

900

Transformatörler

21
Kablolar

Yüksek Gerilim
20.000 m

Alçak Garilim
410.000 m

Şekil.3- Elektrik Bileşen Miktariarı (KWU)

1000MWPWR

Enstrümantasyon
ve Kontrol

500 60 8 1.000

Alarm
Göstergeleri

Video Ekranlar

Kaydediciler
Gdstergeler

200 16.000 1.500000 m 1.900 1.900 900

Panolar Modüller Kablo Kontakttrlû Analog Motor

İleticiler

Şekil.4- Enstrümantasyon ve Kontrol Bileşen Miktariarı (KWU)
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GENİŞ BİR NÜKLEER PROGRAM OLMAMASI HALİNDE YERU
KATKI İLE ÜRETİLECEK NÜKLEER

SANTRAL BİLEŞENLERİNİN YAPILABİLİRLİĞİ
(MAMUL TEÇHİZAT)

Oıei

O O T U I Katkı

Tanklar (Depolar, Kalanlar)

Vanalar, Ayırıcılar

laı Eşanjöriarl

Yardımcı Sistem Boruları

Karton
Callfti

Paslanmaı
Çalik

• aoo

- 290

• M O

• 79 km

• 179 km

Şekil.5- Nükleer Santral Bileşenlerinin Nükleer Güç Programına Bağlı Olarak
Yerli Katkı Bakımından Tasnifi (FRAMATOM)

GENİŞ BİR NÜKLEER PROGRAM OLMAMASI
HALİNDE YERLİ KATKI İLE ÜRETİLECEK NÜKLEER SANTRAL

BİLEŞENLERİNİN YAPILABİLİRLİĞİ
(MEKANİK TEÇHİZAT)

Bileşenler

Yardımcı Pompalar

Nükleer

Nükleer

Vanalar

Nükleer

Nükleer

Nükleer

Kalite

Kalite Olmayan

Kalite ve Özel

Kalite

Kalite Olmayan

MOklMr
Santral»
Otel

evet

değil

evet

•vet

değil

ÛnlU
Batına
Sayı

- 70

- 250

~ 150

- 1150

- 9700

Gerekil

Sınırlı

•

Katkı

Orta
1

1
1

YOksefc
I

1

I

Çek

VOfcttk
1

Şekil.6- Nükleer Güç Santralı Bileşenlerinin Nükleer Güç Programına Bağlı Olarak
Yerli Katkı Bakımından Tasnifi (FRAMATOM)
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. GENİŞ BİR NÜKLEER PROGRAM OLMAMASI
I HALİNDE YERLİ KATKI İLE ÜRETİLECEK NÜKLEER SANTRAL

BİLEŞENLERİNİN YAPILABİLİRLİĞİ
(ELEKTRİK TEÇHİZATI)

Motorlar
•

OrtBCwWm

MgakGarttlm

Şalterler

Transformatörler

Kablolar

tmırata
6»l

**•

«*•

—t»

Ai Hurda

Û»H«
••«•M

3 5

- 1000

- 2100

- 300

700 km

O m u Katkı

9 M t Oıt» Yaka* y«kMk

I

I
I

I .
I

Şekil.7- Nükleer Santral Bileşenlerinin Nükleer Güç Programına Bağlı Olarak
Yerli Katkı Bakımından Tasnifi (FRAMATOM)

YERLİ OLARAK YAPIMLARI NÜKLEER
BAĞLI OLAN NÜKLEEF

hmalat İşlemi | Bileşen

REAKTÖR KAZANI
İÇİNDEKİ BİLEŞENLER

MEKANİK REAKTÖR SİRKÜLASYON
POMPALARI
KONTROL ÇUBUĞU
TAHRİK SİSTEMİ.

REAKTÖR KAZANI
KOMPLE BUHAR GENERATÖRÜ

BUHAR TÜRBİNİ

KUMANDA ODASI
= , « , B « « ^ BİLGİSAYARLARELEKTRONİK K A L p jç, O L Ç M E

TEÇHİZATI

PROGRAMA
1 SANTRAL BİLEŞENLERİ

Nükleer Santrale
özel

evet

evet

evet

evet
evet
evet

(Orta Basınç)
değil

(Alçak Basınç)

değil
değil

evet

Ünite Başına
Sayı

1 takım

2,3 veya 4

33,48,57

1
2,3 veya 4

1

1 Takım
6

1 Takım

BU
TEÇHİZATIN
İMALİ İÇİN
YAPILACAK

A ATICIktn A ki
SATIŞINDAN
Fİ DECkt/b

EDİLECEK
KAZANÇTAN
BÜYÜKTÜR
VE İMALATI
OLDUKÇA
GÜÇTÜR.

Şekil.8- Nükleer Güç Santralı Bileşenlerinin Nükleer Güç Programına Bağlı Olarak
Yerli Katkı Bakımından Tasnifi (FRAMATOM)
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Tablo.1- Nükleer Santral Yapımında, Yerli Katkı ile Gerçekleştirilebilecek Sistem ve Parçalar

BİLEŞENLERİN MENŞCİNt AİT ÜN LÎSTE

Basic Engineering (Revision

Detailed Engineering

Yakıt Elemanları

Basınç Kasana

Kazan İçi Bileşenler

Reaktivite Kontrol Sistemi

Basınç Kazanı Mesnetleri

Korunak, Korunak İçi Elemanları

Korunak Vanaları

Gezer Köprü Vinç

Buhar Generatörü Malzemesi, Boruları,
Mesnetleri

Reaktörün Durma Hali Soğutma Sistemi

Tehlikeli Durumda Enjeksiyon Sistemi

Elektrik Üretin» Teçhizatı

Elektrik Dağıtım Tesisatı

Nükleer, İşlem,Radyasyon Koruma ölçme
Cihazları, ve Kontrol

Radyoaktif Havalandırma Sistemi

Normal Havalandırma Sistemi

İkincil Soğutma Sistemi

Dış Soğutma Sistemi

Birincil Besleme Suyu Devresi

Birincil Su tasfiye Sistemi

Boru Temizleme Sistemi

Sıvı Atok Temizleme Sistemi

Basınçlı Su Keçeleri,Su İkmal Devresi

Bine Soğutma Sistemi

Radyoaktif Gaz Atık Sistemi

İnşaat işleri

TÜRKİYE'DE GER-
ÇEKLEŞTİRİLENLER

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xı

X

X

X

X

X

X

X

İHRACATÇI VEYA TEKNOİO.
Jİ TRANSFERT EDECEK ÜL-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Teknoloji'/) alanın
Sorumluluğu va bağımsızlığı

100-1

'Alışılagelmiş
Teknoloji

Nükleer
Teknoloji

Sürekli, geçici ve eğitimde olan personel

7 0 0 - r-

600-

500-

4 0 0 -

300-

, i Mühendislik Bölümleri

i } Ttearl Bölümler

i——\ Endüstrinin gelişmesi
1 ' bölümleri

İ . I Saha Yönetimi

v* kontrol

Sl»t»mler v« Bll«f»nl«r

inşaat
SantrarTa»anrnı__

1 el

Yıllar

Bir Nükleer Mühendislik Firmasının Kurulması
ve Teknoloji Bağımsızlığın Sürekli Gelişmesi

Ek.1- Teknoloji Transferi ve Yerli firmaların İhtisas alanları ve Elemanı Ihtiyacındaki Gelişmeler
(KWU)
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•azı NOklMr Bllaaanlard* Ulaşılmış Yarll Katkı Oranlan^)

• NSS {NÜKLEER BUHAR ORETİUİ SİSTEMİ)
. REAKTÖR KAZANI
. İÇ PARÇALAR
. BASINÇLANOIRICI
. BUHAR ÜRETİCİ
. BİRİNCİ DEVRE BORULARI

• BORON ENJEKSİYON TEÇHİZATI
. ELEKTRİK KABLO GEÇİŞLERİ
• BORULAR (BİRİNCİ DEVRE DIŞI)
• REAKTÖR SOĞUTUCU K U P A MOTORLARI
• NÜKLEER VANALAR
• ANA BUHAR TÜRBİNİ
- YARDİMCİ TÜRBİNLER
• ANA ELEKTRİK JENERATÖRÜ
(*) SERCOBCtftn akran bügiter

% YERLİ
, .. '.
70
«4
70
47
57
77
•*
58
«2
70
45
70
57

Ek.2- İspanya'da Nükleer Santral Bileşenlerinin Yerli Katkı Cihazları (ŞENER)

KORE NÜKLEER ENDÜSTRİSİNDE
YERLİ KATKI

Yakıt
NOkltar Buhar ÛrtUm
Slattml Taaanmı

LJ- KNU J

KMIt S-i
KHU T-S \

> } < • ' .' I

KMU //. *» I

KMU I*. M

«eu»*

Ek.3- Kore Nükleer Endüstrisi'nin Katkısının Gelişmesi
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281



TR98000047
CANDU TECHNOLOGY TRANSFER

B. K. Kakaria
AECL CANDU

INTRODUCTION

A comprehensive nuclear power program covers a broad range of technologies and activities.

These can include :

• licensing and regulation

• engineering design and development

• component and system manufacture

• project and construction management

• construction, commissioning and operation of the nuclear power plants

• the complete fuel cycle from uranium exploration and mining through fuel fabrication to
eventual disposal, and

• supporting research and development.

Establishing the scientific and industrial infrastructure needed to accomplish all of these
activities from firist principles today would tax the available financial and human resources of even the
most industrialized countries.

The degree to which a country intends to develops its nuclear infrastructure and the actual rate
of development will depend on its economic and industrial development strategy. Some countries look
upon a nuclear power program as an opportunity to raise the standard if its industrial capabilty as a
precursor to expanding exports. For others, the primary goal has been to simply establish a reliable
and economic source of energy as the engine for future future economic and industrial growth.

There is no simple answer but it is essential that, at the very early stages of planning for a
nuclear power program, clear goals and objectives are established for the extent of national
participation in the program and the rate at which this is expected to increase. Furthermore, a firm
commitment must be made to provide or develop the necessary human and financial resources to
ensure the success of the program. The resources which will be required to implement a nuclear
power construction program together with the investments in supporting industries are very large.
Each nuclear power plant requires an investment of well over a billion dollars and the human
resources employed in the design, manufacture, construction and operation of the plant may well
exceed 5000 at the peak.

Clearly, it is essential to build on the experience and expertise which already exists in the
world's nuclear community. Well over 100 billion US dollars have been spent in developing nuclear
technology to its present state and there is little point in re-inventing the "nuclear wheel. The aim
should be through technology transfer and other cooperative programs with already established
nuclear organizations, to acquire the required technology to the level appropriate to the designed
degree of national participation.

A POSSIBLE STRATEGY FOR NATIONAL PARTICIPATION WITH TECHNOLOGY
TRANSFER

Whatever degree of national participation is chosen, some components of a nuclear
infrastructure are necessary even for the first plant. These include a regulatory and licensing body, the
utility which will operate and maintain the nuclear power plant and, I would suggest, a competent
research and development (R&D) organization.

This was the course taken by Korea in initiating its nuclear power program. The first plants,
KORI-1 and Wolsong-1, were purchased on an essentially turnkey basis. In the case of Wolsong, the
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Korean regulatory authority began to develop its skills in licensing and regulation with the assistance
of Canada's Atomic Energy Control Board. In addition, operations and maintenance staff were trained
in Canada at AECL's and Ontario Hydro's facilities and received further training and a deeper
understanding of the system through active participation in the commissioning of the plant.

A basic nuclear R&D organization is most useful in providing preliminary experience to
professional and technical staff for future participation in the nuclear power program. This was, in fact,
one of the key factors in Canada's own nuclear power development program. Indeed, to this point in
time, all of the countries which have initiated nuclear power programs already had a nuclear R&D
organization in place. Furthermore, nuclear technology, as with any high-technology, is continually
evolving. One of the most important means of maintaining pace with future advances in other
countries throughout the world is an effective and competent research and development staff. Again
using the Korean nuclear program as an example, the Korean Atomic Energy Research Institue
(KAERI) has played a significant role in the Korean nuclear program in this way with the acquisition of
technology trough cooperative agreements and its further development.

Underpinning these early infrastructure developments its the need to expand the educational
system in the country. Even before the first nuclear power plant is built, significant numbers of high
calibre professionals, technicians and skilled workers should be available to regulate, operate and
maintain the plant. Even more trained people will be needed as the program develops because skilled
people are the essential ingredient of any successful technoolgy transfer program. While honing of the
skills of these individuals in areas related to nuclear technology can undoubtedly be achieved through
technology transfer programs, their basic training in science and engineering must be undertaken by
the country's own educational institutions.

Other areas of activity or technology can then be developed at a pace which is consistent with
the country's economic and industrial goals. In these as with the regulatory, utilitiy and R&D
organizations, it is essential to build on the experience and expertise which already exists in the
world's nuclear community. The development of Korean's nuclear power program provides a clear
example of the time taken to develop a nuclear industry with a high degree of national participation or
self-sufficiency. The Korean program, is an extensive one; already, 14 nuclear power plants, with a
combined capacitiy of over 12 G We, are in operation or under construction. The initial plants, acquired
under turnkey contracts, provided little opportunity for local participation beyond construction and the
areas of regulation and operation mentioned earlier. However, through technology transfer programs,
each succeeding group of nuclear power plants has provided and will continue to provide opportunities
for increasing levels of participation. Even so, it is expected that some three decades will have passed
before the target of near self-sufficiencey can be achieved.

The learning curve for each sector of the infrastrcture will vary. For example, in the case of
equipment or component manufacture, through the transfer of documents, the acquisition of
machinery or equipment and with appropriate training, it will be possible, initially, to reproduce the
component. There will be problems, the resolution of which will require the assistance of the vendor.
As time goes on and experience is accumulated, the abilitiy to produce components of high quality will
increase and it will be possible to start assimilating the technical background and basis of the design
of the component an to contemplate further development and improvement. Eventually, the capability
to initiate new designs without external assistance will be achieved.

SOME LESSONS LEARNED

Our own experience in nuclear technology transfer has provided some insight in the factors
which contribute to a successful transfer of technolgy. Perhaps some of the more pertinent ones for
ensuring a successful program are the importance of people, the need for a flexible approach and,
above all, a long-lasting commitment by all participants.

Importance of People. While the physical form on any technology resides in documentation,
e.g. drawings, manuals, computer codes, etc., people are the principal vehicle for technology transfer.
Without the availability or trained personnel to interpret the documentation and implement the
technology, the technology is worthless.
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Training, or at least extensive consultation, is a necessary ingredient for not all the technology
resides in document form. Much of the technology, particularly that related to its application, can only
be transferred through personal communication.

A Flexible Approach Needed. Each participant has its own needs and priorities and, therefore,
the technology program must be tailored to meet these needs and to be compatible with existing and
planned industrial development strategies. Even within one country there may be differences in
priorities. For example, the owner of the plant is primarily interested in the supply of electricity
generating plants to as short as schedule and at as low a cost as is consistent with safe, economic
and reliable operation. In this respect, the goals of the owner and the supplier are the same. The
national goals, however, may have different priorities.

National governments, particularly those of developing countries, look toward technology
transfer as a means of industrial and economic development and, eventually, a means of assuring a
high degree of autonomy and security in the provision of a major energy source. Such goals are
necessarily long term and attempts to accelerate the process can have significant impacts on both the
schedule and the cost of the initial nuclear power devlepment.

The industrial sector, while seeking additional business opportunities, is concerned with the
return on its investment and the potential market for its new products in both the domestic and foreign
market.

Canada has follwed a flexible approach in transferring nuclear technology. Each program has
been different and each has reflected the needs of the client.

Long-term Commitment Essential. In the transfer of nuclear technology, a basic government
to-government agreement normally provides the framework within which all other transactions and
arrangements are established. Subsequent agreements will provide for the exchange of staff,
licensing arrangements, the formation of joint ventures and so on. However, one overriding facet must
be recognized. The success of the transfer of technology and its assimilation will depend on the will of
the parties involved and their individual commitment to ensuring the success.

One of the important ingredients for success is building a firm base of mutual respect and
confidence between the parties within which continued cooperation can flourish.

A FRAMEWORK FOR SUCCESSFUL NUCLEAR TECHNOLOGY TRANSFER

Experience has shown that the development and transfer of technology are very demanding
tasks requiring large commitments of both financial and human resources. Success in such a large
undertaking can be achieved if it the right framework or environment is put into place. This framework
will have several essential components.

Adequate Planning. The receiver of the technology must carry out a thorough review of the the
objectives it sees for the technology transfer program, the present capabilities which can be applied to
the development of a nuclear power program and more importantly the gaps which exist. Throught the
planning process, care should be taken to include the impact of the nuclear program with its
requirements for human and financial resources or the other sectors of the national economic and
development plan.

An important factor in taking the decision to proceed with the program will be the forecast
demand for energy, particularly electricity in the country. Without sufficient demand and a clear
recognition of the role of nuclear power in satisfying the demand, the technolgy transfer program will
stall.

Develop Infrastructure. It is essential that the complete infrastructure necessary to support a
nuclear program be eventually put in place. The infrastructure will include such sectors as the
regulatory body, financial community, manufacturing, engineering, research and development and
education. Experience shows that establishing a lead egency, a utility or research-based organization
or a combination of both, to act as the champion for the program enhances the chances of succès. It
will be important for this agency to ensure that no gaps exist in any area of the program and that
sufficient dept in design, manufacturing and operating capability is maintained. If several agencies are
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involved then it is essential that their golas and objectives are consistent and that there is a good
relationship between them.

Commit Resources. Within the scope of the technology transfer program decided upon, it is
essential to make a firm commitment of both financial and human resources. The capital expenditures
involved, not only for the nuclear power plants themselves but also for the supporting industry and
institutions, will be huge, particularly if it is planned to achieve a high degree of autonomy in nuclear
power plant construction. Human resource requirements are extensive and the number of skilled and
professional individuals required is likely to far exceed the capabilities of the educational system in
place at the start of the program. A commitment to expand the educational system, therefore is
required.

Firm Management. Because of the high cost of a complete technology transfer program in
terms of resources, the program is a project in its own right which may equal and even exceed the
nuclear power plant project in terms of complexity and importance. Dedicated, efficient and effective
project management by both the receiver and supplier is imperative to success of the program.

Develop Relationships. The success of the program will depend on the will of both parties to
succeed. In this respect, the development of relationship between the parties which are based on
mutual trust and respect is most important. These relationship will provide the essential ramework
within ongoing cooperation can flourish.

SUMMARY

Nuclear technology is complex and diverse and yet it can be assimilated by a nation given a
firm commitment of both suppliers and recipients of technology to achieve success. Canada has
reaped large benefits from its nuclear program and we believe this has been instrumental^ linked to
the sharing of goals and opportunity for participation over extended periods of time by many interests
within the Canadian infrastructure. While Canada has accumulated considerable expertise in nuclear
technology transfer, we believe there is still much for us to learn.

Achieving proficiency in any of the many kinds of nuclear ralated technologies will place a heavy
burden on the financial and human resources of a nation. Care must be taken to plan carefully the
total program, including the technology transfer, while observing those criteria which will assure
national benefits in industrial and economic development.

Above all, effective transfer of nuclear technology requires a long term commitment by both
parties.
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NÜKLEER TEKNOLOJİ TRANSFERİ TR98000048

Nejat Aybers
istanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü

GİRİŞ

Nükleer teknolojiye yeni girmekte olan bir ülkenin, en baştan itibaren bu teknolojiyi transfer
etmeyi düşünmesi önemlidir. Projenin başından sonuna kadar yapılacak pek çok alıcı tarafı
mühendislik hizmetleri vardır, işletme ve bakımın yerli personel tarafından yürütülebilmesi gereklidir,
yakıt imalatı gibi destek endüstrilerin geliştirilmesi yararlıdır ve nihayet zaman içinde, nükleer
santrallerin yurt içinde kısmen veya tamamen yapılması hedeflenmelidir.

Türkiye'de benimsenmiş olan "Yap - İşlet - Devret" metodu ekonomik bakımdan yararlı olmakla
beraber teknoloji transferi bakımından sakıncalıdır. Bu bakımdan yapıma ortak olmak ve işletmeyi
tamamen devralmak daha yararlıdır [1].

Kısaca, bir projenin devamı esnasında, verici tarafından öğretilecek teknik ve endüstriyel
bilgilerin alıcı tarafından hazmedilmesine teknoloji transferi adı verilir. Bu maksatla vericinin ileri
derecede bilgi ve deneyime sahip olması, bu bilgileri gerçekten transfer etmeyi istemesi ve alıcının bu
bilgileri kendine maledebilecek istek ve potansiyele sahip olması gereken şartlardır.

Önemli olan diğer hususlar da şunlardır : Teknoloji transferi anlaşması alıcı ülkenin hükümranlık
haklarını zedelememeli, ekonomik özgürlüğüne ve diğer ülkelerle olan ilişkilerine halel getirmemeli ve
her iki tarafın ekonomik çıkarlarına faydalı olmalıdır.

Bugünkü dünyamızda bilim ve teknolojiler büyük bir hızla ilerlemektedir. Geleşmekte olan bir
ülkenin, bütün bunları en başından başlayarak yeniden keşfetmesi mümkün değildir. Japonya
örneğinde olduğu gibi yeni teknolojileri en ileri olduğu yerden transfer ederek kendine maletmek ve bu
alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine girişerek bu teknolojiyi bünyemize en uygun hale sokmak
ve daha ileri götürmek için gayret sarfetmek yapılması gerekenler arasındadır. Ancak bu şekilde ileri
teknolojiye sahip ülkelerle aradaki mesafeyi kapamak mümkün olabilir.

Nükleer silahların yayılmasını önlemek maksadı ile tüm yönleri ile transferinde kıskanç
davranılan nükleer teknoloji alanında gelişmekte olan bir ülkenin, teknoloji transferine başvurmadan
bir yerlere varması mümkün değildir. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin tam bir teknoloji transferi havası
içinde ilk projesine bir an evvel başlaması ve bu vesile ile edinebileceği tüm bilgileri hemen
hazmetmeye çalışması şarttır. Nükleer teknolojinin geniş spektrumu ile diğer teknolojilerin
gelişmesinde de itici bir rol oynadığı unutulmamalıdır.

NÜKLEER TEKNOLOJİ TRANSFERİ ALANLARI

Bir nükleer projenin başlatılması ve yürütülmesi çok sayıda özel hizmetler gerektiren zor bir iştir.
Tablo-1'de gösterilmiş olan hizmetlerin alıcı ülke tarafından kısmen veya tamamen yüklenilmesi ulusal
çıkarlar bakımından yararlıdır.
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Tablo-1'de gösterilmiş bulunan hizmetlerin büyük bir kısmının ilk projede yardım almadan
yapmak mümkün olmayabilir. Bunların bir kısmını yabancı müşavir firmalara yaptırmak mümkün ise
de karar almaya yönelik veya ulusal çıkarların denetimini içeren konuların yerli personel tarafından
yüklenilmesi daha uygun olur.

Şekil-1'den görüleceği gibi santralın yapımı 4 döneme bölünmüş 8 yıllık bir süre istemektedir.
Yapımcı firmanın ülkesi ile yapılacak kapsamlı bir "Teknoloji Transferi" anlaşması çerçevesi içinde bu
dönemlere yayılmış olarak personel yetiştirmek, birlikte çalışmak ve iş üzerinde eğitim yolu ile yetenek
kazanmak mümkündür.

Tablo.1 Alıcı Tarafından Yapılması Gereken Hizmetler

1.

2.

3.

4.

5.

Planlama :

- Enerji planlaması
- Fizibilite etüdleri
- Yer seçimi çalışmaları
- Karar alınması

ihale :

- İhale açılması
- Tekliflerin değerlendirilmesi
- Mukavele öncesi müzakereler
- Teknoloji seçimi

Mukavele :

- Mukavele esaslarının tespiti
- Zamanlama etüdü
- Personel temini ve proje

organizasyonu

Lisanslama :

- Mevzuat hazırlanması
- Lisanslama usullerinin tespiti
- Lisanslama organizasyonu ve

personel eğitimi

QA/QC Denetimleri :

- QA / QC programı hazırlanması
- İmalat kontrolü
- İnşaat ve montaj kontrolü

6.

7.

8.

9.

10.

Mühendislik Hizmetleri :

- Projenin incelenmesi
- Kaza analizi raporunun incelenmesi
- Staj ve eğitim programları

Kabul Testleri

- Sistem denemeleri
- İşletme testleri
- Kritikalite deneyi
- Tam güce çıkma

İşletme ve Bakım :

- işletme ekibinin yetiştirilmesi
- Bakım organizasyonu
- İşletme mevzuatı hazırlanması
- İşletmede QA / QC denetimleri

Yakıt Çevrimi :

- Yakıt çevrimi stratejisi tespiti
- Yakıt idaresi programı
- Uranyum araması çalışmaları
- Yakıt imalatına dönük çalışmalar

Nükleer Artık idaresi :

- Kullanılmış yakıtların depolanması
- Artık işlemlerinin tespiti
- Ara veya son depolama çalışmaları
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I
Planlama

II
Dizayn ve İmalat

III
İnşaat ve Montaj

Yer seçimi
ön tasarım

İnşaat
Projele r i

Makina-Etektrik
Parça dizaynı

Dizayn
parametreleri

Sistemler
dizaynı

Uygulama
projeleri

Önemli
parçaların
siparişi

İnşaat Lisansı

inşaat
işleri

Mekanik ve
Elektrik
parça tedariki

imalat
ve

Montaj

IV
Kabul ve Deneme

7 I 8

Dönem

Yıllar

Geçici
tesislerin
sökülmesi

Sistemlerin
kabul
testleri

Kritik olma
Deneme
İşletmeleri

' Doküman
Tasn if i

•—İşletme Lisansı

&A/QC Denetimleri

İşletme

Şekil.1 Bir Nükleer Santralın Projelendirilmesi ve Inşaatındaki Hizmet Dönemleri

Şekil.2'de 1300 M We gücündeki PWR tipi bir nükleer santraldaki malzeme ve servislerin
dökümü gösterilmiştir. Bu şekilden görüleceği gibi santralın esas mekanik ve elektrik aksamı ile
enstrümantasyon ve kontrol kısmı %57, inşaat işleri ise %18 ağırlıktadır. İnşaat işlerinin büyük bir
kısmını yerli firmalara yaptırmak ve klasik santral mühendisliği hizmetlerine de katkıda bulunmak
mümkündür.

Elektrik Aksam
- 30 Transformatör
- 70 Y.V. motoru
- 550 A.V. motoru

Şekil.21300 MWe PWR tipi bir Nükleer Santralde Malzeme ve Servisler Dökümü
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Santralın esas mekanik, elektrik ve elektronik aksamının yapımlarına katkıda bulunmak kolay
değildir. Ancak, ülkenin sanayii kafi derecede gelişmiş ise reaktörün ana parçaları dışında kalan ve
çok sayıda kullanılan bazı basit aksamın yerli yapılması da düşünülebilir. Bu suretle teknoloji transferi
alanları ortaya çıkmış bulunur.

NÜKLEER TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN UYGULANMASI

iki ülke arasındaki endüstriyel işbirliğinin derecesi isteğe ve alıcı ülkenin teknik kapasitesine
göre 4 şekilde olabilmektedir (Şekil.3).

Alıcı tarafın bilgi potansiyeli ve endüstriyel seviyesi yeterli ise dizayn dokümanları şartnameler
verilmesi şeklinde sınırlı Bilgi Transferi şeklinde ki bir yardımlaşma olabilir (A-modeli).

Alıcı tarafın potansiyeli bilgi transferi ile işi yürütmeye yeterli olmadığı zaman, kompüter
programları, QA dokümanları, proses tarifleri gibi detaylı dokümanlar vermek ve işe nezaret etmek
süreliyle Teknik Destek şeklinde bir yardım gerekli olur (B-modeli).

Şekil.3'de C-modeli olarak gösterilmiş olan işbirliği Klasik Teknoloji Transferi'ni temsil
etmektedir. Bu durumda gerekli bilgi transferi ve teknik yardım ile birlikte uzman yardımı ve eğitim
imkanları bahis konusu olur.

İlk projesinde teknoloji transferi yolu ile teknik potansiyelini yükseltmiş olan alıcı bir ülkenin takip
eden projelerde, sorumluluk paylaşmasını da içeren tam bir işbirliğine gitmesi hedeflenir. Bu durumda,
iki ülke arasında ortak firmalar kurmak suretiyle yerli katkının arttırılmasına çalışılır.

Detaylı bir işbirliği anlaşmasına dayanılarak yürütülen C ve D modellerinde iki ülkenin karşılıklı
benzer kuruluşları işbirliğine girmek suretiyle projeye katkıda bulunmaya çalışırlar. Bu durum
Şekil.4'de gösterilmiştir [2].

Vzricı taraf Alıcı taraf

Teknik şartnameler
Dizayn dokümanları

Ayrıntılı
Dokümanlar

Sınırlı bilgi
yardımı

Teknik
Destek

Uzman Yardımı

Devamlı İşbirliği

ş üzerinde Eğitim \ _ . .
* \ Transferi

»x Sorumluluk Rayla şılması
Müşterek

Çalışma

Şekil.3 Endüstriyel İşbirliği Şekilleri
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TEKNOLOJİ TRANSFERİ KURUMLARI

Üniversiteler | Lisans Otoritesi | Teknik Kuruluşlar | Endüstr insan Gücü

Şekil.4 Teknoloji Transferinde Kurumlar Arası İşbirliği

ÜNİVERSİTELER VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Gelişmekte olan bir ülkenin nükleer teknolojiye girişinde üniversitelerin rolü büyüktür. Nükleer
teknolojinin çeşitli dallarında hizmet görecek yerli personelin klasik eğitimleri ülke içinde
yapılabilmelidir. Ortaya çıkacak yeni problemlerin çözümünü göğüsleyebilecek seviyede ve araştırma
yeteneklerine sahip lisansüstü eğitimi görmüş yetişkin personele ihtiyaç vardır. Bunlar dış ülkelerde
staj görmek veya içeride iş üzerinde eğitilmek suretiyle, çabucak, projeye yararlı olabilecek bir duruma
getirilebilirler.

Üniversitelerin, gerekli insan gücünün yetiştirilmesinden başka, kompüter programları
geliştirmek suretiyle kaza analizi hesaplarına katkıda bulunmak, kendilerine havale edilen
araştırmaları yürütmek, bazı özel problemleri çözerek roporlar hazırlamak gibi katkıları da önemlidir.

Üniversiteler partner ülkelerin üniversiteleri ile işbirliği yapmak suretiyle kalitelerini
yükseltebilirler ve istenelin hizmetleri görebilirler. Ülkemizin bu bakımdan oldukça iyi bir durumda
olduğu söylenebilir [3].

Teknoloji transferinde araştırma merkezlerinin rolü de üniversiteler kadar önemlidir. Nükleer
alanda fizik, kimya ve mühendislik dallarında temel araştırmalar, uygulamalı araştırma ve geliştirme
çalışmaları bu gibi merkezlerde yapılır ve sağlık fiziği, radyasyon uygulamaları, yakıt çevrimi,
radyoaktif artık idaresi gibi hizmetler yürütülür.

Mevcut sistemlerin hazmedilmesinde, güvenlik şartlarının geliştirilmesinde, ileri sistemlere
geçilmesinde araştırma merkezlerinin rolü büyüktür, bunların kapasiteleri de partner ülkelerdeki
araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak suretiyle geliştirilebilir. Ülkemiz bu bakımdan da çok fena bir
durumda sayılmaz.

LİSANSLAMA

Reaktör imalatçısı ve müteahhitleri ne kadar tecrübeli olursa olsun, esasında mali kazanç yatan
bir nükleer projenin başarılı olabilmesi lisanslama işlem ve denetimlerinin doğru dürüst yapılmasına
bağlıdır. Proje bir ana dış santralın müteahhide anahtar teslimi olarak ihale edilmiş olsa dahi, ve hatta
Yap-Işlet-Devret modeline göre yapılıyor olsa dahi lisanslama işlem ve denetimlerinin yerli lisans
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otoritesi tarafından yürütülmesi şarttır [4],

Teknoloji transferinde en nazik kısım budur, yabancı yapımcılar doğal olarak dişli bir lisans
otoritesi grubu bulunmasından hoşlanmazlar. Lisans otoritesi, reaktör yapımcısının ülkesindek veya
dost diğer bir ülkedeki lisans otoritesi ile işbirliğine gitmek, bağımsız müşavir ve mühendislik firmaları
tutmak suretiyle eksiklerini tamamlamaya çalışır. Ancak, dışarıdan ne kadar yardım görürse görsün,
inşaat süresince ortaya çıkan yüzlerce sorunun gün be gün karara bağlanması gerekeceğinden,
yetenekli personele sahip olması zorunludur.

Şekil.5'de lisanslama ile ilgili hizmetler ve lisanslama işlemleri gösterilmiştir. Bu şekilden
görüleceği gibi gerekli hizmetler çok çeşitlidir ve deneyimli personele ihtiyaç gösterir. Ön ve Son Kaza
Analizi Raporları (PSAR, FSAR)'nın incelenmesi ve projenin gözden geçirilmesi bazı hizmetlerin ilk
projede sadece yerli personel tarafından yürütülmesi çok zordur. Bu maksatla yabancı müşavir
firmalardan ve IAEA uzmanlarından faydalanmak gerekir.

Hizmetler

1. Yer Lisansı
Yer seçimi çalışmaları
Yer Raporunun incelenmesi

2. İnşaat Lisansı
Lisanslama mevzuatı

• Lisanslama Organizasyonu
GLA/CLC programı
PSAR* in incelenmesi
Ara Raporların incelenmesi
Projenin incelenmesi

2. İşletme Lisansı
FSAR'ın incelenmesi
Probabiltstik Güvenlik Analizleri
Kabul Testleri sonuçları
KritikaUte deneyi
Deneme işletmeleri
İşin bittiğinin teminatı
Tam güce çıkma
işletme talimatiart
İşletme personeli kalitesi
Bakım programı
Radyasyondan korunma planı
Fevkalede Hal planı
Ön işletme denetimi

işlemler

- Yerin incelenmesi ve öneriler

Yer Lisansı

1
Lisans

otoritesi

İnşaat
Lisansı

Danışma Kurulu

1 — • Sınırlı
Çalışma İzni

Projenin
Kesinleşmesi

* Danışma Kurulu

Lisans
otoritesi

Geçici
- işletme izni

İsletme
Lisansı

Denetleme ve
Öneriler

Şekil.5 Lisanslama Hizmetleri ve İşlemleri

Önemli olan bir husus da şudur : Genellikle teknoloji transferi proje ile başlatılır, halbuki yer
seçimi çalışmaları, lisanslama mevzuatının hazırlanması ve lisanslama usullerinin tespiti, gerekli
organizasyonun yapılması ve personel yetiştirilmesi gibi hizmetlerin projeye girişmeden evvel
yapılması gerekmektedir [5]

Türkiye bu bakımdan bir miktar deneyim sahibi olmuştur. Ülkemizde geçen 10 yılda yer seçimi
çalışmaları yürütülmüş, Akkuyu Nükleer Santralı yerine lisans verilmiş ve 1982'de başlatılan Akkuyu
Projesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, temel mevzuat hazırlanmış, lisanslama usulleri tespit
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edilmiş, bir miktar yabancı uzman yardımı ile yeterli olabilecek bir lisanslama ve QA / QC
organizasyonu kurulmuştu.

Lisans otoritesi personelini takviye için lAEA'dan uzman yardımı sağlanmış ve kaza analizi
raporları ile tekliflerin.ve projenin incelenmesine yardımcı olmak üzere Almanya'daki (GRS) Reaktör
Güvenlik Şirketi müşavir olarak tutulmuştu.

Akkuyu Projesinin durdurulması ile bu hazırlıklar boşa gitmiş, yazılı dokümanlar kaybolmuş ve
TAEK Güvenlik Bölümü Personeli dağıtılmıştır. Bugün, bu bakımdan iyi durumda olmadığımız
malumdur.

QA / QC, KALİTE TEMİNİ

Bir nükleer santral projesinin başarılı olabilmesi, kalite temini işlemlerinin gereği gibi yapılması
ile mümkündür. Şekil.6'da ekonomik ve güvenceli bir nükleer santral yapmak için gerekli olan QA / QC
mekanizması gösterilmiştir.

• 6LA Elkitabı
• Dizayn kriterleri
• Dizayn tetkik talimatı

• Şartnameler
• Yapımcı seçimi
• Mal denetimi

• Kanunlar
• Talimatlar
• Standartlar

' Enformasyon
• Test etme
• Kaliteli istetme

Kalite kontrolü
•Kalite denetimi
• Teftiş ve murakabe

• Proses denetimleri
• Montaj talimatları
• Kabul talimatları

Şekil.6 Kalite Temini Mekanizması

Bu şekilden görüleceği gibi dizayn, piyasadan malzeme ve mamul parça tedariki, imalat, inşaat,
montaj, kabul testleri ve işletme gibi projenin tüm safhalarında işlerin kaliteli yapılması bahis
konusudur. Bu derece kapsamlı işlerin gereği gibi yapılabilmesi için ayrıntılı bir QA / QC programına
ihtiyaç vardır.

Reaktör ana müteahhidi kendi imalatına, tedariklerine ve alt müteahhidleri QA / QC denetimleri
uygular ve bunların programını işletmeciye sunar. İşletmeci kendi QA / QC denetimlerinin programını
da bunlara ilave etmek suretiyle oluşan genel programı lisans otoritesinin onayına sunar. Bu program
QA el kitapları, dizayn kriterleri talimatları, şartnameler ve denetimler marifetiyle yürütülür [6].

Lisans otoritesinin ayrıca en tepeden QA / QC denetimleri yapması gereklidir, bu denetimler
dokümanların tetkiki ve gözetimi ile olduğu gibi önemli parçaların imalat yerinde teftiş ve mukarebesi
suretiyle de yapılmaktadır. Reaktör basınç kabı gibi çok önemli bir parçanın imalat yerine giden bir QA
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/ QC müfettişinin ne yapacağını bilmesi deneyimle mümkündür. Bu nedenle lisans otoritesinin çok iyi
yetiştirilmiş deneyimli personele ihtiyacı vardır. Bu maksatla deneyimli ulusal veya yabancı QA / QC
grupları ve kuruluşları dış ülkelerdeki benzer kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle gerekli bilgileri
transfer ederler.

Akkuyu Projesi yürütülürken TAEK lisans otoritesi olarak, tüm denetimlerin dışında, kendi
elemanları ile imalatçıları yerinde denetleyeceğini ilgililere bildirmişti. Kalite sınıfı-l parçaların üç kere,
Kalite Sınıf-ll parçaların 2 kere ve diğer üçüncü kalite parçaların ise bazılarının seçilerek 1 kere iş
yerinde denetlenmesi hedef alınmıştı. TAEK Güvenlik Dairesi QA / QC grubundaki personelin azlığı
ve deneyimsiz olması nedeni ile Almanya'daki (TUV) Teknik Kontrol Hizmetleri Kuruluşu danışman
olarak tutulmuştu.

Görüleceği gibi lisans işlemleri ve QA / QC denetimleri nedeni ile Teknoloji Transferinde en
önemli unsurlardan biri lisans otoritesi olmaktadır.

ENDÜSTRİ

Bir nükleer santralın yapımı büyük bir iştir, 1000 MWe gücündeki bir santralın sahasına inşaat
süresince 600 000 ton malzeme gelir, 20 ilâ 30 adet alt müteahhitlik firması hizmet verir, santralın
tipine ve yerin özelliklerine bağlı olarak 2000 ilâ 5000 işçi çalışır.

Bir nükleer santralın yapımında yüzlerce eşanjör, tank, pompa, kompresör, elektrik motoru ve
binlerce valf kullanılır. Şekil.2'den görüleceği gibi 1300 MWe gücündeki PWR tipi bir santralda işin
%75'ini mekanik ve elektrik aksam, enstrümantasyon ve kontrol cihazları ile inşaat işleri oluşturur.
Döviz harcamalarının azaltılması ve teknolojiye sahip olma bakımlarından bu hizmetlerin bir kısmının
yurt içinde yapılması istenir.

Nükleer teknolojiye yeni girmekte olan bir ülkede, inşaat mühendisliği alanında bazı faaliyetler
var ise bazı bilgilerin transfer edilmesi suretiyle inşaat işlerinin büyük bir kısmı yerli firmalara
yaptırılabilir. İşletme ve bakım personelinin de eğitim programları aracı ile yetiştirilmesi mümkündür.

Bazı mekanik ve elektrik aksamın yurt içinde imalatına girişebilmek için, oldukça kaliteli
personele ve modern tezgahlara sahip olan, QA / QC uygulamasına alışkın olan bazı imalatçıların
bulunması gerekir. Başlangıçta, güvenlik yönünden önemli olmayan ve çok sayıda kullanılan basit
parçaların imalatına yönelmek uygun olur. İkinci ve üçüncü santrallarda işin yerli imalat kısmını yavaş
yavaş arttırmak suretiyle reaktör yapım teknolojisi zaman içinde transfer edilebilir. Bu maksatla aynı
tip reaktörün veya benzer teknolojinin kullanılmasına devam edilmesi gereklidir. Bunun en güzel bir
örneği Arjantin'dir. Şekil.7'den görüleceği gibi bu ülke ağır-su teknolojisini benimsemiş olup, ilk
reaktörlerinde işin %35 kadarı yerli yapılmış iken, üçüncü reaktörlerinde işin %75 kadarı yerli
firmalarca yapılmaktadır [7].

Büyük yatırım ve deneyim gerektiren reaktör basınç kabı, buhar jeneratörü, basınçlandırıcı kalp
strüktürü akümülatör ve ana pompa gibi önemli parçaların imalatına girişebilmek için aynı tip
reaktörden çok sayıda imal etmeyi öngören uzun vadeli bir plana ve oldukça yüksek bir teknik
potansiyele sahip olmak gerekir, iyi bir teknoloji transferi anlaşması çerçevesi içinde endüstriyel
kuruluşları arasında iyi bir işbirliği veya ortak firmalar kurmak suretiyle bunu da başarmak mümkündür.
Bunun en güzel örneği, Almanya'dan MAN-GHH Sterkrade ve KWU, Avusturya'dan Voest-Alpine A.G.
Firmaları'nın ortaklığı ile Brezilya'da ağır reaktör parçaları imalatı için kurulan NUCLEP (Nuclebras
Equipamentos Pesados S.A) Firması'dır. Şekil.8'de firmanın kuruluşundaki yerli katkı ile Avrupalı
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ortakların katkıları gösterilmiştir [2].

İNSAN GÜCÜ

Büyük bir nükleer santralın planlanması ve inşaatı gerekli işçilik 12 ilâ 15 milyon adam-saat
kadardır. Bunun 10 ilâ 12 milyon kadarı, makina ressamları, kaynakçılar, elektrikçiler, boru ve kazan
işçileri gibi kaliteli işçi sınıfını temsil eder. En üst seviyedeki proje mühendisliği hizmetleri ise 2 milyon
adam-saat kadardır, bu yaklaşık olarak 23 kaliteli mühendisin 5 yıllık mesaisine eşdeğerdir.
Mühendislik hizmetleri çok önemli olmakla beraber, bunun yatırım içindeki hissesi %8 kadardır. Bu
nedenle kaliteli mühendislik hizmetleri temininde parasal hasislik yapılması uygun olmaz.

Mühendislik hizmetlerinin kısmen yerli yapılması teknoloji transferi bakımından önemlidir.
Modern bir nükleer santralin tüm mühendislik hizmetlerine dair yapım-bilgisinin transferi birkaç 10 yıl
süreceğine göre, başlangıçta, inşaat mühendisliği, klasik santral mühendisliği, fizik ve termo-hydrolik
hesaplamalar, güvenlik analizleri, kalite kontrolü ve bazı nükleer sistemlerin dizaynı gibi alanlarda bilgi
transferi ile işe başlamak uygun olur.

İlk nükleer santral için işletme personelinin eğitimi çok önemlidir. Bunların teorik eğitimi takiben
similatörlerde veya benzer reaktörlerde staj görmeleri gerekir. Bazı ülkelerde müşteri personelini
eğitmek üzere laboratuvarları atölyeleri ve simülatörleri bulunan eğitim merkezleri vardır. Buna örnek
olarak Almanya'da Karistein'de bulunan KWU / PTS Eğitim Merkezi gösterilebilir [8].

NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ

Nükleer Teknoloji Transferinde önemli alanlardan biri de Nükleer Yakıt Çevrimi işbirliğidir.
Genellikle reaktörün ilk yükü tüm servisleri ile birlikte yapımcı tarafından temin edilir. Yıllık yakıt
tüketimini karşılayabilmek için alıcının ta en baştan itibaren bu faaliyetle teknolojiyi transferi espirisi
içinde ortak olması faydalıdır. Bahis konusu olan servisler şunlardır.

- Dış piyasadan veya içeriden doğal uranyum temini;
- Zenginleştirme hizmeti için uzun süreli anlaşma;
- Yakıt elemanları imalatı için uzun süreli anlaşma;
- QA / QC hizmetleri;
- Yakıt taşıma ve depolama hizmetleri.

Tüm bu hizmetler tek bir kaynaktan temin edilebildiği gibi değişik kaynaklardan da temin
edilebilir. Bu ikinci halde deneyim isteyen "Yakıt İdaresi" denen bir mühendislik hizmeti ortaya çıkar.
Teknoloji Transferinde bu hizmet unutulmamalıdır.

Doğal uranyum yurtiçi kaynaklardan temin edilecek ise ülkede uranyum aranması, arıtma ve
dönüştürme tesisleri kurulması gibi işlemlerin de işbirliği çerçevesinde yürütülmesi mümkündür.

Yakıt çevrimi alanında önemli bir adım yakıt elemanlarının yurtiçinde imal edilmesidir. Zengin
uranyum reaktörlerinin yakıt elemanları imalatı zor ve pahalı bir iştir, ancak aynı tipten 4 ilâ 5 reaktör
kurulması düşünüldüğü zaman buna teşebbüs etmek uygun olur. Bu maksatla ayrıca bir patent
anlaşması yapılması da bahis konusudur.

Tablo.2'de yakıt elemanları imalatı kapasitesinin transferi için hizmetler, bunlarla ilgili teknik
yardımlar ve bunların yapılış şekilleri gösterilmiştir.
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Tablo.2 Yakıt Elemanları Alanında İşbirliği

Teknoloji Transfer Alanları

Dizayn ve Mühendislik

- Data prosesi bilgileri
- Dizayn metodları ve kodlar
- Deneysel bilgiler
- QA / QC faaliyetleri

İmalat Teknolojisi

- UF6->UO2 AUC prosesi
- QA / QC uygulamaları
- Zirkalay tüplerin ısıl işlemleri

Yakıt Elemanı Fabrikası

- Fizibilite etüdleri
- Planlama, dizayn, kuruluş
- Teçhizat temini
- Anahtar teslimi verme

Teknik Yardım Şekilleri

Personel Eğitimi

- Temel eğitim programı
- Özel kurslar ve staj
- İş üzerinde eğitim

Uzman Yardımı

- Mühendislik Yardımı
- Danışma servisi
- Üst düzeyde eğitim

Yakıt Elemanı Parçaları Verme

- Ara ve uç parçalar
- Zarf tüpleri ve aksamı
- UO2 tozu vb.

Doğal uranyum reaktörlerinin yakıt elemanı imalatı daha basittir, aynı tipten birkaç reaktör
kurmayı planlayan bir ülke, uranyum rezervlerine de sahip ise bir yakıt elemanı fabrikası kurmaması
için neden yoktur. Oldukça az bir teknoloji transferi gayreti ile kurulabilecek olan böyle bir fabrika
ülkenin yakıt temini bakımından dışa bağımsız olmasını sağlar.

Bunun en güzel örneği Arjantin'de dir, 1980 yılında CNEA (Commision National de Energia
Atomica) tarafından EZEİZA Nükleer Araştırma Merkezi'nde, Almanya'daki RBU (Reaktör
Brennellement Union) GmbH yardımı ile kurmuş olduğu 150 ton/yıl kapasiteli yakıt elemanları
fabrikası Atucha I ve Embalse Nükleer Santrallarının yakıt ihtiyacını temin etmektedir.

İleri safhalarda, toryumlu çevrimler gibi ileri yakıt çevrimi çalışmaları ve kullanılmış yakıtların
uzun vadeli depolanması gibi artık idaresi çalışmaları teknoloji transferi programına alınabilir.

TEKNOLOJİ SEÇİMİ

Nükleer teknoloji transferinde teknolojinin seçimi ile işbirliği yapılacak ülkenin seçimi çok
önemlidir. Bazı reaktör tipleri ve bununla ilgili teknoloji kısa sürede transfere daha uygundur. Bazı
reaktör yapımcısı ülkeler de diğerlerine göre teknoloji transferine daha yatkındırlar.

Bugün doğal uranyum kullanan reaktörlerin piyasadaki tek temsilcisi olan CANDU-PHWR tipi
reaktörler, yapısı ve yakıt çevrimi işlemlerinin basitliği nedenleri ile kısa sürede teknoloji transferine
çok müsaittir. Bu tip reaktörlerin imalatçısı olan Kanada ise ikili münasebetlerinde teknoloji transferine
çok yatkındır. Bu ülkenin reaktör sattığı ülkelere bu bakımdan sağladığı kolaylık ve işbirliği alanları
şunlardır :

- Dizayna dönük mühendislik kapasitesinin geliştirilmesi;

- Bazı parçaların ülke içinde imalatına imkan sağlamak;

- Yakıt fabrikası kurulmasına yardımcı olmak;

- Proje yönetiminde ve inşaatta ortaklık;
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- Kabul testleri ve deneme işletmelerinde yardımcı olmak;

- Lisanslama işlemleri ve QA / QC denetimleri için bilgi transferi;

- Ülkede nükleer alandaki A/G faaliyetlerinin gelişmesine yardımcı olmak.

Burada işaret edilmesi gereken önemli bir husus vardır, teknoloji taransferinde verici taraf ne
kadar istekli olursa olsun bunun başarılı olması alıcı tarafın istek ve yeteneklerine bağlıdır. Bunun
önemini gerçekten anlayan ve gerekli gayreti gösteren vasat yeteneklere sahip bir ülke, bu tip bir iki
santral inşaa etmek suretiyle Kanada'nın yıllarca çalışarak geliştirdiği mükemmel bir teknolojiye sahip
olabilmekte ve nükleer enerjide, yakıt temini de dahil olmak üzere, dışa bağımsız bir duruma
gelebilmektedir. Bunun ilginç örnekleri vardır [9].

Bugün Hindistan nükleer alanda ileri devletler arasında yer alan bir nükleer güçtür. Kendi
reaktörlerini imal edebilen bu ülkede bir kısmı inşaa halinde olmak üzere 20 adet reaktör vardır. İleri
düzeyde araştırma ve teknolojik geliştirme merkezlerine sahip olan bu ülkede yakıt elemanı
fabrikaları, ağır-su fabrikaları, reproses tesisleri gibi önemli tesisler vardır, toryumlu yakıt çevrimi
üzerinde de önemli çalışmalar yürütülmektedir.

Beş adet CANDU-PHWR tipi reaktör kurmayı planlayan Romanya teknoloji transferinde çok
iddialıdır. İlk projenin yapımına ortak olduğu gibi şimdiden yakıt kanalları ve uç parçaları bu ülkede
imal edilmektedir, ileride, yakıt elemanlarının ve tüm reaktör parçalarının bu ülkede yapılabileceğine
inanılmaktadır.

1983 yılından beri CANDU-6 tipi bir nükleer santral çalıştırmakta olan Kore, üç adet daha aynı
tipten reaktör inşaasına karar vermiştir. Bu ülkedeki "Heary Industries Corporation" Wolsong-2
Santralı reaktpr parçalarının %50'sini imal etmektedir. Wolsong-3 ve Wolsong-4 santrallarmda yerli
imalat hissesinin artarak %80 oranına ulaşması mümkün görülmektedir.

CANDU yakıt imalatı teknolojisi Romanya, Kore ve Arjantin'e transfer edilmiştir. Korea Atomic
Energy Research Institute (KAERİ) elemanları CANDU-6 teknoloji transferinde kullanılmak üzere
AECL "Atomic Energy Canada Limited" tarafından Kanada'da başarılı bir şekilde eğitilmişlerdir.

Teknoloji transferinde istekli ve deneyimli diğer bir ülke de Almanya'dır. İspanya, Brezilya ve
Arjantin gibi bazı ülkeler Almanya ile işbirliği yapmak suretiyle nükleer teknolojide önemli mesafe
katetmişlerdir.

Arjantin ağır-su ve doğal-uranyum teknolojisini seçmiş olmakla beraber, yapısal itibariyle PWR
teknolojisine benzeyen Siemens-PHWR Reaktörleri kurmakla işe başlamıştır. 1983'de servise giren
Embalse Reaktörü CANDU-6 tipindedir ve bu reaktörün yapımında yerli katkı Şekil.7'de gösterilmiştir.
Halen bu reaktörün yakıt elemanları ülke içinde imal edilmektedir.

Arjantin ile Almanya arasındaki teknoloji transferi anlaşması Atucha-I Nükleer Santralının
inşaası esnasında 1969 yılında imzalanmıştır. Nükleer alt yapının geliştirilmesi maksadı ile Karlsruhe
(Kfk) Nükleer Araştırma Merkezi Arjantin'deki Ezeiza, Constituyentes ve Bariloche Araştırma
Merkezleri arasında, sağlık fiziği, nükleer güvenlik araştırmaları, enstrümantasyon ve kontrol nükleer
tıp ve nükleer biyoloji alanlarında işbirliği yapılmıştır.

Bu işbirliği sayesinde Atucha-I Reaktörü 1974'de tamamlanmış ve bu santralde yerli katkı %35
oranında olmuştur. Bu maksatla 70 kadar Arjantinli personel Almanya'da 1,5 ilâ 2,5 yıl eğitim
görmüştür.

Arjantin'de, 700 MWe gücündeki Atucha-I I Reaktörü inşaatına karar verilmesi ile teknoloji
transferi çalışmalarına hız verilmiştir. 1980'de Arjantin Nükleer Enerji Komisyonu CNEA ile
Almanya'daki KWU Firması arasında bir anlaşma yapılmış ve ortaklaşa ENACE-S.A. Mühendislik
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Mühendislik

İnşaat

Montaj

ÀTUCHA-1

Elektro-Mekanik
Teçhizat

Mühendislik

İnşaat

EMBALSE

Montaj

Elektro-Mekanik
Teçhizat

Mühendislik

İnşaat

Montaj \

ATUCHA-II

Elektro-Mekanik
Teçhizat

Yerli yapım

Şekil.7 Arjantin'de Teknoloji Transferi
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Planlama

NUCLEP
Ağır Reaktör Parçaları İmalatı

İthal malı
teçhizat

E ^ j Yerli katkı

I 1 Yabancı katkı

Şekil.8 Brezilya'da Ağır Reaktör Parçaları İmalatı
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Firması kurulmuştur. Bu gayretler çerçevesi içinde kurulmuş olan NUCLEAR, IMPSA ve
COMETARSA gibi yerli şirketlerin de kurulması ile Arjantin bugünkü düzeyine gelmiştir. Bugün bu
ülkede yakıt elemanları fabrikaları, ağır-su fabrikaları, reproses tesisleri ve zenginleştirme tesisleri
çalıştırılmakta ve Atucha-ll Reaktörü % 75 oranında yerli yapılabilmektedir. Bu ülkedeki gelişmeler
Şekil.9'da gösterilmiş bulunmaktadır.

Teknoloji transferinde başarılı olmuş ülkelerin başında Brezilya gelir. Şekil.10 bu ülkede gerçek
bir teknoloji transferinin nasıl başarıldığını göstermek üzere tertiplenmiştir.

1969 yılında Brezilya ile Almanya arasında imzalanan "Bilimsel ve Teknik Genel İşbirliği"
anlaşmasını takiben, 1975 yılında, asrın "Nükleer Teknoloji Transferi Anlaşması" diye adlandırılan,
nükleer alandaki ikili işbirliği anlaşması imzalanmıştır [10].

Bu anlaşma çerçevesi içinde, ilk olarak 1974'de bir kamu kuruluşu olan NUCLEBLAS, Maden
ve Enerji Bakanlığı'na bağlı olarak konulmuş ve tüm endüstriyel faaliyetleri yürütmek üzere yetkili
kılınmıştır. Bu teşkilatın çerçevesi içinde kurulan Brezilya-Almanya ortak kuruluşları olan NUCLEN,
NUCLEP, NUCLAM, NUCLET / NUSTEP gibi güçlü kuruluşlar, mühendislik, imalat, uranyum arama
ve çıkarma, uranyum zenginleştirme ve nükleer yakıt çevriminin diğer alanlarında teknoloji transferini
gerçekleştirmişlerdir.

Tüm nükleer faaliyetleri tepeden denetleyen Atom Enerji Komisyonu CNEN, BMI ve TUV gibi
kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle lisanslama ve QA / QC faaliyetlerini yürütür.

Görüleceği gibi, ülkeyi dışarıya bağımsız kılabilen transferi kolay teknolojileri seçmekte önemli
bazı faydalar vardır. Seçilen teknoloji ne olursa olsun verici ülkeyi iyi seçmek iyi bir kili anlaşma
yapmak ve istek ve inatla çalışmak suretiyle nükleer teknoloji transferi sağlanabilmektedir.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Teknoloji transferi için yapılan bir işbirliği çok iyi hazırlanmış bir ikili anlaşmaya dayanmalıdır.
Verici ülkeler için en önemli husus verilen bilgilerin sadece sulhcu maksatlarla kullanılacağını garanti
altına almaktır. Alıcı taraf ise, kötü niyetli olmasa dahi, öğrenmeye çalıştığı nükleer teknoloji alanında
arada boşluklar olmasını ve çok ülkeninin kullanmakta olduğu bazı hassas teknolojilerin kendisine
yasaklanmış olmasını istemez. Genellikle ikili anlaşma müzakereleri bu iki ters istikametteki isteklerin
çekişmesi ile sürer.

Fena yapılmış bir ikili anlaşma, fazla birşey öğrenmeden tesis satın almaya götüreceği gibi
başka kaynaklardan bazı bilgilerin alınmasını da önleyebilir. Buna örnek olarak ABD tarafından
Türkiye'ye sunulmuş olan "Nükleer Enerjinin Sulhçu Maksatlarla Kullanılması" anlaşması taslağı
gösterilebilir.

Bir ülkeden nükleer malzeme alabilmek için NPT hükümlerine uygun olarak bir ikili anlaşma
yapmak zorunludur. Mühim olan bu ikili anlaşmanın çok sınırlayıcı maddeleri olmamasıdır. Bu
anlaşmanın şemsiyesi altında iyi bir teknoloji transferi anlaşması yapmak ve bu espiri içinde işbirliğine
gitmek gerekir.

Teknoloji transferine dönük bir ikili işbirliği anlaşması aşağıdaki hükümleri kapsar :

- Giriş bölümü;

- İşbirliğinin anahatları ve hedefler ;

- Tarifler;

- Doküman transferi mekanizması;
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- Adam yetiştirme programı, personel değişimi;

- Diğer teknik yardım servisleri;

- Lisans verilmesi hükümleri, mali hükümler;

- Gizlilik hükümleri, sorumlulukları ve denetim;

- Uygulanacak kanunlar, hükümetlere ait hükümler;

- Fevkalade hal koşulları;

- Anlaşmanın süresi ve bitiş şekli;

- Muharebe dili.

SONUÇ

Nükleer teknoloji değişik istikametlerde hızla gelişmektedir, nükleer teknolojiye yeni giren bir
ülkenin konuyu çok kapsamlı bir teknoloji transferi espirisi içinde ele alması ve teknolojiyi en ileri
olduğu yerden transfer ederek kendine maletmesi istenmektedir.

Bu maksatla, teknoloji seçiminde ve verici ülkenin seçiminde çok dikkatli davranılması ve iyi bir
işbirliği anlaşması yapılması gerekmektedir. Bazı reaktör tiplerinin teknoloji transferine daha uygun
olduğu ve bazı ülkelerin bilgi transferinde daha istekli oldukları gözden kaçırılmamalıdır.

Geniş bir işbirliği çerçevesi içinde çeşitli kuruluşların, yabancı ülkedeki karşıtları ile özel
anlaşmalar yapmak suretiyle, araştırma-geliştirme mühendislik, reaktör inşaatı, yakıt çevrimi,
lisanslama, QA / QC ve işletme gibi çeşitli alanlara bilgi transferi etmeleri mümkün olmaktadır. Ancak
teknoloji transferinin tam olabilmesi için işbirliğinin endüstriyel tabana yayılması, müşterek şirketler
kurulması ve endüstri kuruluşlarının kendi aralarında ticari işbirliğine gitmesi gerekmektedir.
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