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TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN
NÜKLEER ENERJİ PROGRAMLARINA BAKIŞI
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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-
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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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