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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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