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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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