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ÖNSÖZ

Nükleer enerji konusu ile alâkadar olmam tamamen bir tesadüf sonucu olmuştur.

1955 yılı başında İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sigorta kısmında çalışmaya başladığım Ti-
caret Bakanlığı, 1956 yılı içinde Sigortacılık konusunda tetkiklerde bulunmak üzere beni
Londra'ya göndermişti.

Bir yandan "Chartered Insurance Institute" Sigorta Akademisi kurslarına devam ederken,
diğer taraftan da sigorta şirketlerinde çalışıyor ve staj yapıyordum.

En uzun staj yaptığım şirket ise, Eagle Star Sigorta Şirketi idi ve bu şirketin Genel Sek-
reteri, Mr. H. Cook ile de çok iyi bir dostluk kurmuştum.

Bir gün bana kendisinin de azası bulunduğu The Insurance Institute of London'un yap-
makta olduğu çalışmalardan bahsederken, Atomik enerji konusunun Sigortacılıkta çok yeni
bir dal olarak gelişmekte bulunduğunu ve bu konuyu ise halen pek çok sigortacının bil-
mediğini, arzu edersem beni stajyer olarak bu çalışma grubuna alabileceğini ve Atom Si-
gortalan konusunda yetişebileceğimi söyledi.

Genç ve öğrenmeye karşı heves dolu olduğum için, teklifini hemen kabul ettim ve böylece o
tarihlerdeki adı ile Atom Sigortalan diye isimlendiren. Nükleer Sigortalar konusuna yakın
ilgim başlamış oldu ve çalışmalanmı ve tetkiklerimi de bu güne kadar devam ettirdim.

Mr. Cook'un dahil olduğu çalışma grubu Dünya'da ilk defa neşredilen "Atomic Enerji and
Insurance problem Ansıng there from" adlı bir bildiriyi 1956 yılı başında kitap halinde ya-
yınlamış ve konunun derinliğine inen çalışmalannı da sürdürmekte olduğundan bu grubun
içinde stajyer olarak tetkiklerde bulunmak benim için hakikaten çok faideli olmuştur.

Yurda döndükten hemen sonra, Azası bulunduğum Türkiye Sigorta Tatbikatçılan Ce-
miyetinin daveti üzerine İstanbul'da 11 Aralık 1957 tarihinde Atomik enerji ve sigorta adı al-
tında bir bildiri de sunmuştum.

Bu bildirim, tatbikatçılar cemiyetinin neşriyatı olan bir kitapta basılarak sigortacılara tevzi
olunmuştu.

Aradan geçen 40 sene içinde, o gün belirttiğim hususlann halen tazeliğini aynen muhafaza
ettiğini gördüğüm içinde, kitabın sonuna bu konuşmanın metnini o günkü hali İle ilave
etmiş bulunuyorum.



VI

Böylece o tarihte neler söylediğimi araştırmak için, geçmiş yıllara ait neşriyatı karıştırma
güçlüğünden okurlanmı kurtarmış olduğumu düşünmekteyim.

Bu kitabı yazmaktaki gayem ise; çok yakın bir gelecekte Türkiye'de Nükleer Reaktörlerin ku-
rulmasına başlanacağına olan samimi inananıdır.

Nükleer santraller kurulduğunda ise, sigortacılarımıza çok ciddi sorumluluklar düşecektir.

Bu sorumlulukları genç sigortacılarımızın, rekabet hislerine kapılmadan, müştereken kar-
şılayabilmeleri ve paylaşabilmeleri için bilinmesi gereken asgari teknik bilgileri bu kitap ile
toplayıp vermeyi kendim için bir görev bildim.

Bu konuda yeni yetişen ve ileride yetişecek olan meslektaşlarıma faideli olabilir isem, ken-
dimi bahtiyar addederim.

HAŞİM EKENER

01.07.1997
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Afom Alemine giriş.



GİRİŞ

Türkiye'mizin yakın bir gelecekte eğer gerekli önlemler acilen alınmaz ise Enerji Dar Bo-
ğazına gireceği açıkça görülmektedir.

Çünkü yılda %2'yi aşan, hızlı bir nüfus artışına paralel olarak, süratle gelişen bir sa-
nayileşme dönemine de girilmiştir. Bunun sonucu olarak elektrik ihtiyacı da yılına göre %8
ilâ %12 arasında artış göstermektedir.

Diğer taraftan Türkiye'mizde mevcut santrallerden elde edilen Elektrik gücü kapasitesi
20.000 Megavat civarındadır ve kişi başına düşen yıllık elektrik enerjisi tüketimi 1400 ki-
lovat saat mertebesindedir.

Bu rakam yılda kişi başına 1700 kilovat saat civarında olan dünya ortalamasının altındadır.
Diğer taraftan Enerji tüketiminde %10 civarında bir artışın, mevcut Elektrik gücünün ikiye
katlanması gibi bir sonuç verdiğini teknisyenler bildirmektedirler.

Buna göre 2000'li yıllarda Enerji ihtiyacımızın 40.000 Megavat'a yükseleceği tahmin edil-
mektedir.

2010 yılına kadar her hangi bir elektrik kesintisi ile karşılaşmamak için her yıl 2.000 -
2.500 MW gücünde ilave santrallerin devreye girmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan dünya petrol rezervlerinin 2050 yılında, Doğal Gaz Rezervlerinin ise 2070 yı-
lında ve kömür rezervlerinin de 2150 yılında tükeneceği hesaplanmaktadır.

Ayrıca, sudan Barajlar yolu ile elde edilen enerjiyi de; Erozyon dolayısı ile nehirlerimiz va-
sıtası ile sürüklenip Barajlar önüne yığılan toprak kütleleri tehdit etmekte ve onların da bir
müddet sonra kullanılmayacağı sinyalini bize vermektedir.

Hızla tükenen fosil enerji kaynaklarına bir alternatif olarak; Güneş, Rüzgar, Denizin gel, git
dalgalan, Jeotermik sular, Biyokimya ve Organik çöpler gibi yollardan istifade etmek hu-
susu düşünülmekte ise de; bunların da muazzam enerji ihtiyacına ne şekilde cevap vereceği
hususu caî sualdir.

Bu sebeplerle, Dünyada yoğun tartışma konusu yapılan Nükleer Santrallar yegane çıkış
yolu olarak görülmektedir.

Nükleer Santrallar; kömürle çalışan termik santrallerin aksine, Sera etkisine sahip ola-
bilecek karbondioksit şahmına ve asit yağmurlarına sebep olan azot oksit, sülfürdioksit ve
benzeri zehirli gazların çıkmasına sebep olmamaktadır. Ayrıca, Hidro elektrik santralleri gibi
kısa bir zamanda toprakla dolma tehlikeleri de yoktur.

Ayrıca az bir miktar nükleer madde, kendisi ile mukayese edilmeyecek kadar büyük mik-
tarda fosil yakıtın verdiği enerjiyi verebilmektedir.



IWMI

1, ar. URANYUM

SeWl 1; Bir gram uranyumun parçalanması/ıtri sağladığı tss
2600 % kömürle elde edilebilir.

Bu sebeple önümüzdeki yıllarda güvenilir şekilde inşa ve monte edilmiş Nükleer Sanüallerin
kurulmasına gitmekten başka çıkar yolun bulunmadığı görülmektedir.

Bu rneyanda, nükleer santralde yakıt olarak kullanılabilecek kalitede Türkiye'de 10.000 ton
uranyum ve 380.000 ton civarında Toryum rezervinin bulunduğu ve ülkemizin toryum re-
zervi bakımından dünyada ikinci büyük yeri İşgal ettiği bilinmektedir.

Yıllardan beri belirtilen sebepler ile. Etüt çalışmalarına 1965 yılında başlanan ve 30 yılda iki
sefer ihaleye çıkarılıp iptal edilen Akkuyu Nükleer Santralinin arlîk bir an evvel ihaleye çı-
karılıp inşaatının başlaması gerekmektedir.

Elektrik ihtiyacımızın süratle arttığı ve kısa bir müddet sonra bu konuda ciddi dar bo-
ğazların yaşanacağı ülkemizde, kulaktan dolma bilgilere dayanarak ve ciddi şekilde etüt.
edilmeden Radyoaktivite tehlikelerinden çekinerek inşaatı frenlemeye çalışmak, halkımıza
karşı ileride affedilmez bir suç olacaktır.

Şu anda ABD'de 109, Almanya'da 21. Fransa'da 57, İngiltere'de 35, İspanya'da 9. İsveç'te 12,
Japonya'da 48, Kanada'da 22, Kore'de 9, Rusya'da 29, Ukrayna'da 15 nükleer santral iş-
letilmektedir. Dünyada işletilmekte olan santral sayısı toplam olarak 430. Bunun yanında
ABD'de 2, Fransa'da 4, ingiltere'de 1, Japonya'da 6, Kore'de 7, Rusya'da 4, Ukrayna'da 8
santral da inşa halindedir. İnşası süren santral sayısı ise, 55 adettir. Fransa'nın elektriğinin
yüzde 74ü nükleer santrallardan sağlanmaktadır. Avrupa ülkeleri ortalamasına bak-
tığınızda da elektriğinin yüzde 25'i nükleer saniraliardan üretildiği görülecektir. Dünya or-
talamasında ise bu nispet yüzde 20 düzeyindedir.

Zaten biz kurulacak olan ilk nükleer santralımız olan, Akkuyu santralını inşa etsek veya et-
mesek de; eğer bir nükleer tehlike mevcut ise ve biz de bundan zarar görecek isek; mevcut
nükleer santrallar dünyamızı yok etmeye fazlası ile yeterli bulunmaktadır.

Ufacık bir ada ülkesi olan ve nüfusu da, nüfus yoğunluğu da bizden fazla bulunan Ja-
ponya'da, bizim mevcut elektrik kapasitemizin iki mislinden fazla 44,000 MW kurulu güçte
bulunan nükleer santrallar faaliyet göstermektedir. Kaldı ki, bu ada ülkesi dünyanın en teh-
likeli deprem kuşağı üzerinde olmasına rağmen Nükleer Santralleri kurmaktan çe-
kinmemiştir.



Bu kitabın mevzuu olan nükleer enerji ve sigorta konusuna girmeden önce: Enerji ih-
tiyacımızın bizi zaruri olarak istesek de, istemesek de bir gün Nükleer Enerji Santrallanna
doğru itileceğini bilmemiz lazım geldiğini işaret etmek ve bu meyanda nükleer enerjinin ta-
rihi gelişimine ve basit bir şekilde Atom çekirdeği ve onun fiziği konularına değinmek ve
sonra asıl mevzuumuz olan sigortaya geçmek istiyorum.

NÜKLEER ENERJİ

VE

ATOM MEFHUMU

Doğaya büyük önem veren eski Yunanlılar çeşitli tabii olaylar arasındaki ilişkileri durmadan
araştırır ve olayların sonuçlarını incelerlerdi. Özellikle filozoflar kendilerini bu çeşit araş-
tırmalara vermişlerdi.

İşte bu filozoflardan birisi olan ve milattan önce 5 ve 6'ıncı yüz yıllar arasında yaşamış bu-
lunan "Demokrit"; ustası olan Leucippo'unun düşünce ve buluşlarını daha da genişleterek
maddelerin son derecede ufak parçacıklardan ileri geldiğini öne sürmüş ve artık bölünmesi
mümkün olmayan en ufak parçaya da Atom adını vermişti.

Atom, Yunanca da bölünmez demektir. Demokrit'e göre uzayda sayılamayacak kadar çok
Atom hareket halindedir ve bunlar kendi aralarında çeşitli cisimleri meydana getirmektedir.

Bu fikir birçok düşünür tarafından da paylaşılmış ve bu yolda düşünenlere Atomcular de-
nilmiştir.

Bunların en ünlülerinden birisi de; Epikür'dür.

Atomcular; Madde hakkındaki görüşlerini atomun katılığı gerçeğine dayandırıyorlardı. Bu
düşünüşün büyük bir kısmı bu gün içinde geçerlidir.

Mesela onlara göre bir bıçak ile ekmek kesildiği zaman bıçak ekmeğin atomları arasından
geçer ve ekmekte atomlar birbirine çok yakın değildir.

Amma, atomlar sıklaştıkça cisim bu çeşit ayrılmalara karşı koyar. Atom sıklığı arttıkça di-
renç de o nispette çoğalır.

Nitekim, Demir ve Bronz gibi maddeleri kırmak bu sebeple çok daha zordur.

Büyük gerçekler taşıyan bu atom kuramı 1800 yıllarında yeniden ele alınmış ve başlayan
sürekli çalışmalar günümüzdeki sonuçlara kadar ulaşmıştır.

Fakir bir ailenin çocuğu olan İngiliz fizikçisi John Dalton 19'uncu yüz yılın ilk yanlarında
doğanın elementleri nasıl birbirine karıştırarak birleşik maddeler meydana getirdiğini in-
celemeye başladı. Dalton belirli bir kimyasal karışımda elementlerin daima ayrı oranda yer
aldığını gördü. Bu kurala da "Belirli oranlar kuralı" dendi. Buna göre iki ölçüm Hidrojen 1
ölçüm Oksijen birleşirse H2O yanı su olduğuna göre; Elimizde 2 ölçüm Sodyum ve bir ölçü
klor varsa bu karışımdan da Sodyum Klorür yani tuz elde edilmektedir.



Dalton, bu alandaki çalışmaları daha da derinlere indirerek "Çok oran kuralı" diye bilinen

diğer bir ilkeyi de bulmuştur. Yani kimi elementlerin aralarında çeşitli oranlarda karışarak,

çeşitli birleşikleri meydana getirdiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Bu arada 1811 yılında, İtalyan Alimi Amadeo Avagadro da çok önemli bir buluş yaparak bi-

leşikleri yan yana getiren bu atom topluluklarına birleşik atom adını vermemiş, onlara "Mo-

lekül" demiştir. Böylece Elementlerin de Atom ve molekül halinde birleştiklerini ortaya koy-

muştur.

Dalton ve Avagadro böylece; yeni Atom teorilerini Atom ve Molekül gibi iki ana temel üzerine

oturtmuşlardır.

Bu buluşlardan sonra fizik alimleri durmadan çeşitli maddelerin birleşimlerini incelemeye

başlamışlar ve yepyeni karmaşık moleküller keşf etmişlerdir. Bu moleküllerin kimi kez yüz-

lerce Atomdan meydana geldiğini tespit etmişlerdir. Mesela şeker molekülü 45 atomdan

meydana gelmektedir. (12 Karbon 22 Hidrojen 11 Oksijen atomu gibi.)

1879 da Kimyasal elementleri atom ağırlıklarına göre sıralayarak son derecede önemli bir

tablo meydana getiren Rus alimi Dimitri Mendelyef, 92 bölüme ayırdığı bu tablonun bö-

lümlerine Atom ağırlıklarına göre Kimyasal elementleri yerleştirmiştir. Atom ağırlığı en hafif

olan Hidrojen en başta ve Atom ağırlığı en fazla olan uranyum ise en sonda yer almıştır.

Mendelyefin tablosundaki son element olan Uranyumdan sonra, 9 element daha bu-

lunmuştur. Böylece tablonun bölüm sayısı günümüzde 102'e ulaşmıştır. Uranyumdan

sonra gelen elementler tabiatta mevcut değildir ve bunlar suni olarak elde edilmişlerdir.

Bu tablonun en başında yer alan hidrojen atomu bir çekirdek (Proton) ve birde onun et-

rafında dönen elektron dan meydana gelir. Onu izleyen Helyum'un iki proton ve iki elekt-

ron'u vardır. Tablonun en sonunda yer alan uranyum'un ise, 92 proton ve 92 elektronu

mevcuttur.



Elementlerin Atom Numaralarına göre

Sıralanması

Elementlerin Atom Numaralan Adı

Atom No. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Hidrojen

Helyum

Lityum

Berilyum

Boron

Karbon

Azot

Oksijen

Flüor

Neon

Sodyum

Magnezyum

Alüminyum

Silisyum

Fosfor

Kükürt

Klor

Argon

Potasyum

Kalsiyum

Skandiyum

Titan

Vanadyum

Krom

Manganez

Demir



27 Kobalt

28 Nikel

29 Bakır

30 Çinko

31 Galyum

32 Germanyum

33 Arsenik

34 Selenyum

35 Brom

36 Kripton

37 Rubidyum

38 Stronsiyum

39 İtriyum

40 Zirkonyum

41 Niyobyum

42 Mobilden

43 Teknesyum

44 Rutenyum

45 Rodyum

46 Paladyum

47 Gümüş

48 Kadmiyum

49 İndiyum

50 Kalay

51 Antimon

52 Tellür

53 İyot

54 Ksenon

55 Sezyum

56 Baryum

57 Lantan

58 Seryum



59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Prazeodimyum

Neodimyum

Prometyum

Samaryum

Evropyum

Gadoliyum

Terbiyum

Disprosyum

Holmiyum

Erbiyum

Tulyum

İterbiyum

Lütesyum

Hafniyum

Tantal

Tungsten

Renyum

Osmiyum

İridyum

Platin

Altın

Civa

Talyum

Kurşun

Bizmut

Polonyum

Asta tin

Radon

Fransiyum

Radyum

Aktinyum

Toryum



91 Protaktinyum

92 Uranyum

93 Neptunyum

94 Plütonyum

95 Amerikyum

96 Küriyum

97 Berkelyum

98 Kaliforniyum

99 Aynştanyum

100 Fermiyum

101 Mendelevyum

102 Nobelyum

Tabiatta bulunan kimyasal elementlerin bünyelerini böylece kısaca tetkik ettikten sonra;

bunlann günümüz ekonomisinde faydalı bir şekilde nasıl kullanım altına alındığına geçmek

ve insan oğlunun maddelerin bölünmez en küçük parçası olan atomu da nasıl parçalayarak

elde olunan enerjiyi ilk önce insanlığın imhasına ve sonrada, insanlığın saadeti için ne şe-

kilde kullanmaya başladıklarına geçmek istiyorum.

Ancak bu son derecede karmaşık ve konuyu daha önce tetkik etmemiş meslektaşlarıma fa-

ideli olabilmek ve mevzuu çok daha iyi anlayabilmelerini temin etmek üzere yine de bi-

linmesi zaruri olan ve nükleer fizikle ilgili bulunan bazı bilgileri basitçe vermek istiyorum.



RADYOAKTIVITE NEDIR?

Almanya'nın Wurzburg Üniversitesi Profesörlerinden Dr Komrad Röntgen 1895 yılında bir

öğleden sonra her zaman olduğu gibi Labratuannda deneyler yapmakta idi.

Bir ara uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı katot ışın borusunun karşısındaki perdenin

sanki bir elektron demeti düşmüş gibi ışıdığını gördü. Bu olay Dr. Röntgen'i çok şaşırtmıştı

çünkü elektronlar cam boru içinde idiler ve buradan dışarı çıkmaları ise söz konusu ola-

mazdı. Röntgen uzun süre bu ışınların niteliklerini araştırdı ve nasıl oluştuğunu bilemediği

bu ışınlara (x) ışınları dedi.

Yaptığı deneylerde bu (x) ışınlarının camdan başka, maddeleri de aşıp aşamayacağını araş-

tırdı ve ışınların deri, mukavva, odun ve hatta ince maden tabakalarından geçtiğini gördü.

Ayrıca bu ışınların insan vücudunda kemikler hariç, bütün dokulardan geçtiğini de keşfetti

ve böylece Röntgen aleti tıp ilminin hizmetine girmiş oldu.

Bundan sonra yapılan deneylerde fosfor ışıl ve flora ışıl gibi maddelerin (x) ışınlarına benzer

ışımalar yapıp yapamayacağı konusu araştırılmaya başlandı ise de bunlardan pek olumlu

sonuçlar alınmadı.

Bir gün; çekirdek fizikçilerinden "Becquerel" içinde fotoğraf filmi bulunan bir kutu üzerine

tesadüfen bir uranyum tuzu bırakmıştı.

Tuzlar sanlı oldukları kağıtları ve kutuyu aşarak filmleri etkilemiş ve x ışınlarına benzer bir

tesir yapmışlardı. Çalışmalar sonucu bunlann tesirinin (x) ışınlarına benzer bir ışından kay-

naklandığını ortaya koydu.

Bu gün Radyoaktivite dediğimiz olay işte bu şekilde meydana çıkmış bulunuyordu.

Becquerel, uranyum tuzlarının ışınlannın tıpkı (x) ışınları gibi bir çok cisimlerin içinden geç-

tiğini, hayvansal dokulardaki hücreleri yok ettiğini, havada bol sayıda artı ve eksi atomlar

meydana getirerek havanın iyonlanması sonucunu yarattığını da keşfetti.

Bundan sonraki devre içinde, uranyum üzerinde geniş çalışmalar yürüten Pierre Curie ile

karısı Mari Sklodowska Curie atom çalışmalarının en ünlü alimleri oldular ve Radyoaktiv ci-

simlerin neşrettiği ışınlann (°s P, ve p) "Alfa, Beta ve Gamma" adları verilen şualardan kay-

naklandığını keşfettiler.

Yunan Alfabesinin ilk üç harfi olan Alfa, Beta ve Gamma adlarını taşıyan ışınlar, Radyo

aktiv cisimlerin neşrettiği ışınlar olup, dalga boylan bir birinden farklı olduğu gibi, ışık hız-

lan ve geçiş kudretleri de bir, birilerinden farklıdır.

Bu ışınlann bünyevi yapılannın izahına gelince:

a. Alfa (<*) Işınlan

Alfa ışınları iki proton ve iki nötrondan meydana gelen pozitif yüklü helyum iyonlarıdır. Küt-

leleri yaklaşık olarak hidrojen atomu kütlesinin dört katıdır. Elektrik ve magnetik alanlar ta-

rafından saptınlırlar.

Bir radyoaktif elementten çıkan alfa ışınlannı saymak için panldama ve Geiger (Gayger) sa-

yacı metotlan kullanılabilir. Panldama metodunda, alfa ışınlan; üzerine çinko sülfür sü-

rülmüş bir ekran üzerine gönderilir. Her alfa parçacığı ekrana çarpınca bir panldama mey-

dana getirir. Bu parıldamalar uygun bir detektör vasıtasıyla sayılabilir. Geiger sayacı
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metodunda ise, radyoaktif element sayaçtan uygun bir uzaklığa konur. Böylece radyoaktif
elementten çıkan alfa parçacıklarının toplam sayısı sayaçtan okunarak bulunur. Rutherford
(Radırford) ve Geiger tarafından gerçekleştirilen deneylerle, bir gram radyumdan saniyede
3,7.10 1 0 tane alfa parçacığının yayınlandığı gözlenmiştir. Bu parçacıklar bir levhaya gön-
derilip levhaya kazandırdıkları yük ölçülmüş ve oranlama yaparak bir alfa parçacığı yü-
künün +2e olduğu bulunmuştur. Yük/kütle oranı tayininden faydalanarak bir alfa par-
çacığının kütlesinin de hidrojenin kütlesinin dört katına çok yakın olduğu görülmüştür.

Alfa parçacıklarının maddelerden geçme özellikleri daha azdır. Alfa parçacıkları madde için-
defı geçerken yoğun bir iyonlaşma meydana getirerek enejilerini hemen hemen kaybederler.
Bu yüzden maddeler içinde alacakları yol çok kısa olur. Çok ince bir alüminyum yapraktan
hatta ince bir kağıttan geçemezler. Havada birkaç santimetre yol alabilirler. İnsan de-
risinden geçerek vücuda giremezler. Ancak alfa ışınları yayan elementler mide, solunum
veya yaralar yoluyla vücuda girerse, kısa mesafede yüksek seviyede iyonizasyona sebep ol-
malarından dolayı çok tehlikeli sonuçlar verirler.

b. Beta ((3) Işınları

Beta ışınlan, yüksek enejili negatif yüklü parçacıklardır. Çekirdekteki fazla olan enerji çe-
kirdekten beta ışını olarak çıkar. Yapılan deneylerle beta parçacıklarının kütlesinin, elekt-
ronun kütlesine ve yükünün de elektronun yüküne eşit olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple
beta parçacıkları çekirdekten çıkan negatif yüklü elektronlar olarak nitelendirilirler.

Beta ışınlarının hızlan, ışınları yayan maddelere göre 120.000 km/s ile 299.000 km/s ara-
sında değişir. Kütlelerinin çok küçük ve hızlarının da çok büyük olmasından dolayı mad-
deler içinde alfa parçacıklarından daha fazla yol alırlar. Hava içinde alacaklan yol sahip ol-
dukları enerjiye göre değişir ve bazen 20 m'ye kadar ulaşabilir. Maddeler içinde ilerlerken
maddenin atomlanna çarparak onları iyonlaştınrlar.

c. Gamma (p) Işınları

Bu ışınlar, uyarılmış atom çekirdekleri daha düşük enerji seviyelerine inerlerken ya-
yınlanırlar. Çekirdek, bir alfa veya beta parçacığı yayınlarken bazen kararlı duruma ge-
çemez. Kararlı duruma geçebilmek için, fazla olan enerjisini gamma ışını yayarak dengeler.
Bu ışınlar, dalga boyları küçük ve fakat frekanslan büyük olan, yüksek enerjili elekt-
romagnetik ışınlardır. Çok az kütleli ve eneijilerinin büyük olması bakımından X ışınlarına
benzerler. Yüksek enerijileri dolayısıyla maddelerin içinde alfa ve beta ışınlardan daha fazla
yol alırlar. Boşluktaki hızları ise ışık hızına eşittir. Havada yüzlerce metre ileriye gidebilirler.
Ancak kurşun gibi engeller içerisinde birkaç cm kadar yol alabilirler. Diğer radyoaktif ışınlar
gibi gazları iyonlaştınrlar.

Radyoaktif elementlerin yaydıkları alfa, beta ve gamma ışınlarının bilhassa şu ortak özel-
likleri vardır.

a) Fotoğraf filmlerine etki ederler "Becquerel'in tecrübesi gibi"

b) Gaz moleküllerine çarparak gazları iyonlaştınrlar.

Radyoaktif elementten çıkarı ışınlar, gaz moleküllerine çarparak elektronlarını söker ve on-
ları pozitif yüklü iyonlar haline getirirler. Bu iyonizasyon olayı, ortalama bir elektroskop
konmak suretiyle gözlenebilir. İyonlaştırma özelliği en fazla olan ışın alfa ışını, en az olan
ışın ise gamma ışınıdır.
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c) Flüoresan bir levhaya çarpınca flüoresans (ışıldama) meydana getirirler.

Radyoaktif elementlerin yaydıkları ışınlar, çinko sülfür sürülmüş bir ekrana çarpınca bu
ışmlann enerjisi, çinko sülfürün kristalleri tarafından flüorensan ışınım enerjisi haline çev-
rilir. Meydana gelen ışıldamalar karanlık bir yerde bir mikroskop altında da gözlenebilir.

d) Canlılar üzerinde kimyasal, fiziksel ve biyolojik tahrip edici etkileri vardır.

Yapılan uzun tetkik ve çalışmalardan sonra artık alimler az çok atomun yapısı hakkında
fikir sahibi olmaya başlamışlar ve ortada bir (+} yüklü çekirdek etrafında dönen (-) elektrik
yüklü Elekronlann mevcut olduğunu bunların ışıması sonucu doğan p ışınlannın ışık hızına
yakın bu süratle hareket ettiğini (+) Elektrik yüklü («0 ışınlannın ise düşük hızlannın yanı
sıra giriş kudretininde çok az olduğunu bulmuş oldular. Bu meyanda, (p) ışınlannın ise
dalga boylan kısa ve (X) ışınlanna benzer bir özellikte olduğu ve canlı hücreleri tahrip ettiği
anlaşılmış oldu. Bu gamma ışınlanna aynı zamanda foton da denilmektedir.

Yukanda hususiyetlerinden kısaca bahsettiğimiz alfa, beta ve gamma ışınlan ve Atomun hu-
susiyetlerinden sonra tekrar konumuza dönerek diyebiliriz ki;

Atom esasında ufak çaplı bir güneş sistemine benzemektedir ve bu sistemin orta yerinde bir
çekirdek yani güneş ve güneşin çevresinde hızla dönen gezegenler yani elektronlar bu-
lunmaktadır. Çekirdek yukanda da belirtildiği üzere artı elektrik yüklü bir proton ve et-
rafında dönen eksi elektrik yüklü hızla dönen elektronlardan ibarettir. Elektrik yükleri (+) ve
(-) leri birine eşit güçte olduğu takdirde Atom bir bütün olarak elektrik yükü bakımından
nötr olur. Bir de çekirdekte elektrik yükü bulunmayan Nötronlar vardır.

V ^f jf j îfc.

ŞefciJ: 2
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Radyoaktivite olayına gelince; Atomların bünyesi bozuldukça, dışarıya attıkları elektron ve

protonlar devamlı surette Radyoaktif ışımaya sebep olurlar ve bunların bünyesi uzun bir

zaman sonra nötr hale gelirler. Mesela lgr ağırlığında bir Radyum'un yansının yok olması

için 1580 yıl lâzım geleceği hesaplanmıştır. Bu süreye, Radyoaktif cismin yarıya inme süresi

olarak isim verilmiştir. Bu süre uranyumda çok daha uzundur. Bu sürenin yaklaşık 4.5 mil-

yon sene olacağı sanılmaktadır.

Diğer taraftan bu uzun nötrleşme süresi bize; Nükleer enerji ile çalışan Elektrik Sant-

rallannda bir kaza olduğu takdirde Radyo aktiv buluşmanın "Contamination" un ne kadar

vahim sonuçlar verebileceğini de izah etmekte ve o bölgelerin uzun zaman kullanılmasına

imkân olamadan ışın geçirmez elementler ile izole edilmesi lâzım geleceğini açıkça gös-

termektedir.

ÇEKİRDEK FİZİĞİ

Bir atomun protonlarını yitirebileceği ve bu işlemin doğal bir şekilde kendi kendine olduğu

gibi; sun'i olarakta meydana getirilebileceği tespit edildikten sonra; Fizik Alimleri Atom çe-

kirdeğinin bünyesinin tahliline yönelmiş ve onun da parçalanması için çalışmalara baş-

lamışlardır. İlk önceleri çekirdeklerin (<*) alfa ışınları veya partikülleri ile bombardıman edi-

lerek parçalanması yolu denenmiştir.

Ancak; Atom çok ufak olduğu gibi; bünyesi de şaşılacak kadar sağlamdır ve etrafında elekt-

ronlar ise korkunç bir hızla dönmektedir ve muazzam bir merkezkaç kuvvet de atomun bün-

yesinde mevcuttur.

Bu sebeple hızı az ve fakat kütlesi büyük olan (°c) alfa ışınlan ile yapılan bombardımanlar

müspet sonuç vermeyince; ışınları hızlandıran ve sikletron adı verilen cihazlar kullanılmaya

başlanmıştır.

Proton ve netronlann meydana getirdiği çok cılız bir kütle olan çekirdek, ancak çok kuvvetli

bir çarpma sonunda parçalanabilirdi. Alimler de bu yolu denediler ve böylece çekirdek fiziği

konusu gündeme gelmiş oldu.

Her ne kadar bizim ilgilendiğimiz Sigorta konusunun çok dışında olmakla beraber; ileride

çekirdeğin parçalanması veya birleşmesi yolu ile elde edilen enejinin, Harp Endüstrisi ile Sa-

nayi sahasında ve insanlık emrinde nasıl kullanıldığını daha iyi anlayabilmek için konunun

basit olarak biraz daha detayına girmek lâzım geldiğine inanıyorum.

Uzun zamandan beri çekirdek fiziği üzerinde çalışan Alman fizikçisi, Walter Bothe'nin mey-

dana çıkardığı ve fakat sebebini bir tülü izah edemediği çekirdek bombardımanları so-

nucuna eğilen İngiliz fizikçisi James Chadwick 1932 yılında eğer Atom çekirdeği hız-

landırılmış alfa parçacıkları ile bombardıman edildiği zaman, alfa parçacıklannın kimi kez

itildiğini, kimi kez de çekirdek tarafından içeri alınarak çekirdek yapısına dahil olduğunu

gördü.

Böylece çekirdeğin yapısında bir değişiklik oluyordu.

Bombardıman sonucu çekirdek bir veya bir kaç proton kaybetmiyor, dışardan gelen proton

ile daha da zenginleşiyordu.



13

Bir seferinde ise, Berilyum'un atomları bombardıman edilmiş çekirdeği; 4 protondan mey-
dana gelen yep yeni bir Beliryum elde edilmiş ve bu berilyum beklenmeyen bir tepki gös-
tererek 6 protonlu bir Karbon çekirdeği haline dönüşmüştür. Bu işlem esnasında çekirdek
elektrik yükü taşımayan bir parçacığı da hızla dışarı atmıştı.

İşte bu hiç bir elektrik yükü olmayan ve ağırlığı da pozitif proton'a eşit olan parçacığa fi-
zikçiler nötron adını vermişlerdir.

Böylece çekirdeğin yapısı; daha da iyi anlaşılır duruma gelmiştir.

Bu ameliye aşağıda ki, resimde gösterilen safhalardan geçmiştir.

İçinde nötron'u bulunmayan tek Atomlu madde ise hidrojendir.

HtDROJEN HELYUM UTYUM BERİLYUM
ÇEKİRDEĞİ ÇEKİRDEĞİ ÇEKİRDEĞİ ÇEKİRDEĞİ
Ağırhğı 1 A§»itğ. 4 Ağırlfğt 7 AğıHt§ı 9

m
m

AtFA PARÇACIĞI
2 PROTON
2 NÖTRON

$ # S

BERİLYUM ÇEKİRDEĞİ
4 PROTON
5 NÖTRON

W 1 NÖTRON;

KAR8ÖN ÇEKİRDEĞİ
6 PROTON
6 NÖTRON

HELYUM
HİDROJEN ÇEKİRDEĞİ
ÇEKİRDEĞİ Ağ'rW«

AStrlık 1 4 (2 + 2)

• * •

LİTYUM
ÇEKİRDEĞİ

Ağırlık
7 ( 3 + 4 )

m
$ m

BERİLYUM
ÇEKİRDEĞİ

Ağırlık
9 t 4 5

HİDROJEN ATOMU DOTERYüM ATOMU TRİTYUM ATOMU
Ağırffk t Ağtrfık 2 Ağırlık 3

Şekil: 3
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Nötronun ortaya çıkması ile, başka elementlerle aynı atom sayısına sahip olmakla beraber,
atom ağırlıkları farklı olan Radyoaktiv elementlerin bünyelerinin daha iyi anlaşılmasını sağ-
lamışlardır.

Mesela uranyum'un atom sayısı 92 ve Atom ağırlığı da 238'dir. Yani uranyum atomunun
çekirdeği 92 proton ve 146 Nötrondan meydana gelmektedir.

Buna karşılık, atom sayısı 92 olan ve atom ağırlığı da sırası ile 235 ve 234 olan iki ayrı
uranyum türü daha vardır ve uranyumların çekirdeklerinde sırası ile 143 ve 142 nötron bu-
lunur. Bilim Adamları bu türlere de izotop adını vermişlerdir. İzotop aynı yerde bulunan
farklı cisimler anlamına gelen bir sözcüktür.

Mesela; Hidrojen'in iki izotopu vardır. Bunlarda sırası ile Döteryum ile Trityumdur.

Amerikalı Fizik Bilgini Charles Anderson 1932 yılında kozmik ışınları incelerken; Bu ışın-
ların izlerinin, tıpkı Elektronlarınkine benzeyen iki parçacık meydana getirdiğini ve bun f

lardan birinin mıknatıs yaklaştırılınca normal bir elektronun saptığı yöne dönerken öbü-
rünün bu yolun tersi istikametinde hareket ettiğini gözlemledi.

Böylece iki cins elektron mevcut olduğunu saptayarak, bunlardan (+) elektron yüklü olanına
pozitron adını verdi.

Bu keşif; atom çekirdeği içindeki hareketlerin de devamlı olduğunu, elektronlardan proton
ve nötronlara doğru bir hareketin mevcut bulunduğunu ve proton ve nötronları etkileyerek
protonu, nötrona ve nötronu protona çevirmenin mümkün olduğunu gösterdi.

Böylece, Atomun yapısı en doğru temellere oturtmuş oluyordu. Bundan sonra atom çe-
kirdeğinin bombardımanı sonucu elde edilecek neticelere gelinmişti. Yapılan ilk bom-
bardımanlarda suni şekilde meydana gelen Radyoaktiv cisimler elde edildi. Bundan sonra
sıra, Atom çekirdeklerinin Nötronlar ile bombardımanına geldi ve İtalyan Alimi Enriko Fermi
ilk defa 1932 yılında Atom çekirdeğini nötron ile bombardıman ederek zincirleme reaksiyon
"Chain Reaction" denilen ve parçalanan bir atomun çekirdeğinden dağılan nötronların diğer
Atomların çekirdeklerine girerek onları da patlattığı ve böylece zincirleme bir tepkinin doğ-
duğu ve 1 saniyeden kısa bir zamanda Milyarlarca çekirdeğin parçalanarak son derece şa-
şırtıcı bir enerji ve güç elde edildiğini tespit etti.

Böylece; parçalanarak dört bir yana dağılan Atom parçacıkları aynı zamanda korkunç bir
patlamayı da meydana getiriyordu.

Bu enerji maalesef; ilk önce harp sahasında insanlığın aleyhine kullanılmış ve bu gün ise,
kontrol altına alınarak insan oğlunun emrinde en kuvvetli enerji kaynaklarından birisi ha-
lini almıştır.
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ALBERT EINSTEIN

VE

MADDE İLE ENERJİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bilinen ilmi bir gerçek vardır ki, o da her cismin bir ağırlığı ve birde kütlesi olduğu hu-
susudur. Ağırlık ve kütle bir birinden tamamen ayrı iki kavramdır. Kütle hiç bir zaman de-
ğişmez; fakat ağırlık yer çekimine tabii olarak değişir ve ağırlık ile kitle arasında şaşmaz bir
ilişki mevcuttur. Bir cismin kitlesi ne kadar büyük olursa bu cismin başka cisimleri çekme
kuvveti de o kadar fazla olur.

Bu gerçekten hareket eden Einstein; Enerjinin kitlesinin olup olmayacağını ve başka bir kit-
lenin yanında bulunan Enerjinin bir ağırlığa sahip, bulunup bulunamayacağını araştırdı ve
sonuç olumlu olarak neticelendi.

Einstein'e göre; ışığında, tıpkı öteki enerjiler gibi kütlesi mevcuttur ve kitle ile, enerji aynı fi-
ziksel gerçeğin iki ayrı şekilde tezahürüdür.

Bir atomu meydana getiren ve diğer atomlardan farklı kılan kütle farkı veya kütle noksanı;
çekirdeği meydana getiren protonların, nötronların veya kısaca söylemek lazım gelirse nük-
leonların bir arada durmasını sağlayan bağlama enerjisine dönüşmüş halleridir.

Bu görüş, Einstein'in özel izafiyet nazariyesinin temelini teşkil etmiş ve kütle ile enerjinin eş
değerliliğinin esasına dayanmıştır.

Einstein bir (m) kütlesinin bir (E) enerji miktarına eşdeğer olduğu prensibinden hareketle;
bu büyüklükleri bir birine bağlayan meşhur denklemini ortaya atmıştır ve Formül:

E = mc2 dir ve

Buradaki c katsayısı ise ışık hızıdır.

Evvelce bir çok düşünür ve yazara göre yok olmaz zannedilen ve kendisine sonsuzluk izafe
edilen madde bilinen ve bilinmeyen bir takım parçacıklardan geçtikten, sonra nihayet ka-
yıplara karışmakta ve yerini Enerji denilen mahiyeti meçhul bir mef uma terk etmektedir.

Yani her madde, kütlesinin; ışık hızının karesi ile çarpımı kadar bir enerji yığınından ibaret
bulunmaktadır.

Albert Einstein'in yukarıdaki formülü Hiroşima ve Nakazaki de atılan atom bombalarının da
esasını teşkil etmiştir.

Bugün dünyanın bir çok ülkesinde kurulmuş Atom Santrallan da denilen; Nükleer Enerji
Santrallarının hemen hepsi çekirdeğin parçalanması esasına göre işlemekle beraber, çe-
kirdeğin birleşmesine dayanan sistemlerle de tecrübe edilmekte ve bu konuda da büyük ça-
lışmalar devam etmektedir.

Nükleer Santrallann bünyesinin tetkikine geçmeden önce Radyo aktiv cisimlerin diğer bir
özelliğine de değinmek ve Fizikte, kuantum teorisi olarak bilinen nazariyeye değinmek is-
tiyorum.
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KUANTUM TEORİSİ

Kuant teorisinin esasları

Kuantlar ve Fotonlar : Kuantlar teorisi radyasyon neşreden (ışıyan) cisimlere ait bazı olay-

ların izahı maksadıyla Planck tarafından 1900 yılında ortaya konmuştur. Bu teori yalnız

radyasyon kanunlarını bir çıkmazdan kurtarmakla kalmamış o zamandan beri birçok de-

neyler ile saglamlaşarak modern fiziğin gelişimi için zaruri olan bir temel teori hüviyetini ka-

zanmıştır.

Klâsik fiziğe göre enerji, madde tarafından terkos musluğundan akan bir su gibi kesiksiz

olarak alınabilir veya verilebilir. Fakat bu düşünce ile, radyasyonun kanunlarını izah etmek

mümkün değildir. Bu yüzden Planck, kuant teorisinin esaslarını teşkil eden aşağıdaki şe-

kilde hülâsa edilebilecek olan bir tezi ortaya koymuştur.

Radyasyon neşreden bir cismin atomları radyasyon enerjisini sürekli olarak değil; Tamamen

belirli büyüklükte parçalar halinde verir. Radyasyonların alınmasında da hal böyledir. Yâni

enerjinin alınması ve verilmesi süreksizdir. Enerjinin madde atomları tarafından alınabilen

veya verilebilen bu muayyen parçalarına kuant (quant, quantum) denir ki quant Lâtincede

en küçük bölünemez miktar manasına gelir.

Klâsik fiziğin düşünce tarzı ile Planck'ın görüşü arasındaki farkı anlatabilmek üzere bir

misal alalım: Bir depo bir musluktan su vermek suretiyle doldurulabileceği gibi teneke te-

neke su taşınarak da doldurulabilir. Depoyu boşaltma işini de bu iki yoldan biriyle ger-

çekleyebiliriz. Radyasyonların dalga karakterini göz önünde tutan klâsik fiziğin anlayışı ile

bunların atomlar tarafından alınma veya verilmesinin deponun muslukla doldurulma veya

boşaltılmasında olduğu gibi yani sürekli olarak vuku bulması gerekir. Halbuki Planck bu

olayın, teneke teneke doldurulma veya boşaltılmasında olduğu gibi kesikli olduğunu iddia

eder. Enerji geçişi bakımından atomun kapısında adeta bir turnike konmuş gibidir; bu tur-

nike toplu geçişe değil ancak teker teker geçişe müsaade etmektedir.

Bir radyasyonda bulunan enerji kuantları hep aynı büyüklükte değildir; her birinin temsil

ettiği enerjinin büyüklüğü, bahis konusu olan ve muayyen bir dalga boyu ile karakterize

edilen radyasyonun v frekansı ile orantılıdır. Bir kuantın enerjisini Z ile gösterirsek h bir

sabit olmak üzere:

Z = h.v olur.

Bir titreşim olayında v frekansını meydana gelen dalgaların X dalga boyuna ve c yayılma hı-

zına bağlayan bağlantı v = c/ X olduğuna göre kısa dalga boylu bir radyasyonun enerji ku-

antlan uzun dalgalı bir radyasyonunkinden daha çok enerjinin mümessili yani daha iri ol-

ması gerekir.

Öte yandan Z kuantları ne kadar iri ise; enerji geçişi o kadar kesikli olur. İsıma dediğimiz

elektromanyetik dalgalarda çok uzun dalgaların (mesela boylan kilometre mertebesine çı-

kabilen radyo dalgalarının) frekanslarının çok küçük oluşu sebebiyle enerji kuantları çok

küçük olur; bu yüzden böyle bir titreşimin yapısındaki kesiklilik kendini belli etmez, enerji

sanki kuantlı değilmiş gibi bize intikal eder. Fakat dalga boylarının çok küçük olduğu göze

görünür ışıkta (4 . 10-s ila 7 . IO-5 cm arası) veya Röntgen ışınlarında (10-8 cm mertebesi) ise

radyasyon kuantlan kendilerini açık surette belli ederek olaylarda rol alırlar.

Kuant fikri, neşri tarihinden bir kaç yıl sonra Einstein (1879-1955) tarafından iyice be-

nimsenmiş ve daha da geliştirilmiştir. Einstein'in görüşüne göre hv tutarındaki enerji pa-

ketleri enerjinin yalnız alış verişinde değil, bünyesinde de belli olan birimlerdir. Böylece bir

radyasyonun enerjisi radyasyonları dalga tabiatinde gören klasik anlayıştaki gibi uzaya sü-
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rekli bir şekilde dağılmış olmayıp bir takım <korpüskül> lerde yoğunlaşmışlardır. Bilhassa
göze görünen ışık da bahis konusu radyasyonlar ailesine dahil olduğundan ışığın dalga
modelinin yeni teorinin aydınlığı altında gözden geçirilmesi ile ışık enerjisinin de ışık
kuantları veya fotonlar denilen ve daha fazla bölünemeyen taneciklerde yoğuşmuş olduğu
kabul edilmiştir.

Bu görüş şekli ile madde için geliştirilen "parçacıklı yapı" tasarısının bir benzerinin de ışığın
dahil olduğu her nevi radyasyon enerjisi için mevcut olduğu esasını getirmiştir.

Bu kısımda Kuant teorisine atom konusunda lüzumlu bilgiyi sağlayacak kadar temas edil-
miştir. Fakat bu sınırlı bilgi dahi radyasyonları tabiatı veya diğer bir deyimle ışığın mahiyeti
(daha doğrusu yapı modeli) hakkında bir kanaat edinilmesine mani olabilecek tezatlı dü-
şüncelere yol açmıştır.

Mesela insan kendi kendine bir bakıma dalgalanma halini ret eden bir görüşte; kuantlara,
gizli de olsa bir dalga hüviyeti izafe eden dalga boyu mefhumunun nasıl yer aldığını so-
rabilir. Bu bakımdan böyle bir düşünceye meydan vermemek için bu konuda bir kaç söz
söylemenin de uygun olacağı kanaatindeyim.

Işığın hususiyetleri meselesi insanları çok eskiden beri meşgul etmiş ise de, bu hususta ilmî
sayılabilecek başlıca iki teori ancak 17'inci asnn sonlanyla 18'inci asrın başlarında ortaya
çıkmıştır.

1) Hungen'in (1629-1695) dalga teorisi (1690) : Işık, esir denilen ve varlığı farz edilen bir or-
tamın taşıdığı dalga hareketidir.

2) Newton'un (1643-1727) emisyon teorisi (1704) :

Işık, tanecikli (korpüsküler) bir yapıya sahiptir; bu tanecikler ışık kaynağından atılır ve me-
kanda doğru istikamette olarak yayılırlar.

Her iki teori, zaman zaman keşfedilen yeni fizik olaylarını izah etmek bakımından bazen
kuvvetlenip bazen de gözden düşmüşlerdir. Nihayet dalga teorisi başlıca Fresnel (1788-
1827), Maxvell (1831-1879) ve H. Hertz gibi âlimlerin, yardımları ile geliştirilerek ışığın elek-
tromanyetik dalga teorisi denilen klâsik ve bugünkü şeklini almıştır.

1900den sonra yukarıda da gördüğümüz gibi, klâsik dalga teorisinin izaha muhtedir ol-
madığı fotoelektrik olay, radyasyon kanunları, Compton efekti gibi olaylar Einstein'e kor-
püskül teorisine bir nevi geri dönüş mahiyetinde olan foton teorisi fikrini vermiştir ki bu te-
oriye göre ışık kuantları, hareket halindeki madde parçalan gibi davranmaktadırlar.

Bununla beraber vaktiyle dalga teorisini zafere ulaştıran interferans, polarizasyon, dif-
raksiyon gibi bazı optik olaylar elektromanyetik dalga teorisinin ışığına muhtaç vakıalar ola-
rak kalmışlardır. Hülâsa klâsik fizikte elektromanyetik radyasyonlar denilen görüntülerin ya
ancak dalga tasavvuru ile ya da korpüskül düşüncesi ile izahı mümkün olan ikili bir tabiatı
vardır.

Maddesel parçacıklardan müteşekkil radyasyonlarda da aynı ikilemle karşılaşılır. Mesela
hareket halindeki elektronlardan müteşekkil bir bünyesi olduğu bilinen katot ışınlan da
bazen parçacıklar gibi değil, dalgalar gibi davranmakta, interferans yapabilmektedir.

Kısacası, madde ve radyasyon ne yalnız dalga ve ne de yalnız korpüskül modeli ile tam olarak
kavranamamakta ve daha çok her iki modelin beraberce kullanılması ile anlaşılabilmektedir.

1920den sonra gelişen araştırmalarla elektromanyetik dalga ve kuant teorileri arasında bir
birleşme yapılmağa çalışılmış ve böylece dalga mekaniği düşünceleri doğmuştur.
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ATOM BİLGİSİNDE RELATİVİTENİN ESASLARI

Klâsik mefhumlara dayanan anlayışımıza getirdiği yenilik sayesinde; fiziğin bu yüzyıl ba-

şındaki engellerini aşmasına hizmet eden ve böylece modern fiziğin adeta yaratıcı te-

orilerenden olan anlayışı; kuant ve relative teorileridir.

1905 yılından itibaren aşağı yukarı 10 yıllık bir süre zarfında Einstein tarafından kurulan

ve geliştirilen relativite teorileri atom fiziğini yakından ilgilendirmektedir. Bu teorinin taf-

silatına girmemize maksadımız bakımından lüzum ve ayrıca tespit edilen konumuz hu-

dutları bakımından da imkan yok ise de; Einstein'in formüllendirdiği iki mühim neticeye

temas etmeyi yukarıda değindiğim konulan daha iyi anlatabilmek için faideli görmekteyim.

1) Kitlenin hıza bağlı oluşu, 2) Kitle ve enerijinin eşdeğerliği.

Kitlenin hıza bağlı oluşu. Einstein'e kadar Newton dinamiğinde bir maddesel kitlenin de-

ğişmez bir büyüklüğü olduğu esasına dayanılmakta idi. Relativite dinamiğinde ise birbirine

nazaran hareket halinde olan iki gözleyiciden her biri aynı bir kitleye farklı değerler verirler

anlayışına bağlıdır. Bir cismin kitlesi ve hızı birbirine bağlı büyüklüklerdir. Bunun manası

şudur: Bir laboratuarda bir gözleyicinin sükûnetteki kitlesi mo olan bir kitle parçacığı

(mesalâ bir elektron) gözlediğini düşünelim. Bütün laboratuarın durması veya hangi hızla

olursa olsun harekette bulunması hallerinde, parçacıkla beraber harekete katılan gözleyici

onun kitlesinde bir değişiklik bulamaz; kendisine nazaran ayrı bir harekete geçmedikçe par-

çacık kitlesinin değeri onun için daima mo'dır. Fakat laboratuar kendisine nazaran v gibi bir

sabit hızla hareket ediyorsa mokitlesinin değeri

m= m°

V VI - ^
c2

eşitliğinin ifadesi dahilinde değişir. Burada c, ışık hızını gösterir.

Kolayca görüleceği gibi v, c'ye nazaran ihmal edilebilecek derecede küçükse v2/c2 terimi na-

zarı itibara alınmayabilir. O zaman kitle değişikliği konusu olamaz. Fakat v hızı c'ye yak-

laşırsa kitlenin artışı ihmali caiz olmayacak bir dereceye ulaşabilir. Pek büyük hızlann

bahis konusu olduğu atomlar âleminde bu sebeple relativite teorisinin bu neticesi gözden

uzak bulundurulamaz. Mesela yüksek voltaj altında çalışan bir Röntgen tüpünde elekronlar

ışık hızının %90'ını bulan hızlara varabilirler. Bu değerdeki hızlarda elektronların kitlesi,

durgun halindeki kitlelerin aşağı yukarı iki katıdır.

Einstein'in relativete teorileri üzerindeki çalışmalarına bağlı olarak ifade ettiği bir başka ne-

tice de "kitle ve enerjisinin topluca sakımı" dır.

Atom çekirdeği enerjisinin bahis konusu edildiği hallerde daima müracaat edilen bu prensip

çekirdek bombalarının anahtarı mahiyetindedir.

Einstein 1905 yılında yayınladığı relativite teorisinin genel çerçevesi içinde her türlü ener-

jinin de bir kitlesi olduğunu ilk önce teorik olarak göstermiştir. Böylece fizikte daha evvel

birbirinden ayrı olarak tesis edilmiş bulunan kitlenin sakımı ile enerjinin sakımı prensipleri

Einstein'in kitle ve enerjinin eşdeğerliği prensibinde birleşmiştir.

Bu prensibe göre, eğer maddesel değişmelerde ortaya çıkan enerji dönüşümleri ifadeye alın-

mazsa, olaya katılan maddelerin topluca kitlesi, salıverilen enerjinin kitlesi kadar azalır veya
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alınan enerjinin kitlesi kadar çoğalır. E enerjisine tekabül eden m kitlesi, c ışık hızını gös-

termek üzere

m = E/c2

ifadesiyle belirtilmiştir.

Bu formüle yukarıdaki bahsimizde de değinmiştik ve bu sebeple de kuant teorisine gir-

miştik.

Formüle göre bir cismin enerji muhteviyatı arttıkça kitlesi de artacak demektir. Meselâ: Ha-

reketteki bir cismin kitlesi sükûnet kitlesi ile kinetik enerjisine eşdeğer olan kitlenin top-

lamıdır; 1 ton su ısıtılarak sıcaklığı 100°C arttırılırsa bu suya 1000 x 100 = 105 kcal ısı ve-

rilmiş olur; bu kadar ısının enerji karşılığı 4,18.1015 erg eder; Einstein denkleminde c yerine

CGS birimleriyle 3 . 1010 cm /s den ibaret olan değeri konacak olursa misalimizdeki suya

verilen enerjinin

4.18 • 1015erg
m = = 0.000005 gr olduğu görülür.

(3.1010cm/s)2

Aynı ifade yardımı ile kitlesi 1 gr tutan bir enerji miktarı hesaplanırsa 9.1020 ergg veya ka-

lori cinsinden 21.109 kcal bulunur. Bu neticeler, pratik konularımızda ve mesela adi kim-

yasal reaksiyonlarda alınan ve serbest bırakılan enerji miktarlarının kitlesinin, üzerinde du-

rulmasını gerektirmeyecek kadar ufak olduğunu gösterir. Bu bakımdan böyle olaylarda

kitlenin sakımı prensibi ile enerjinin sakımı prensibi pratikçe ayn ayrı doğru kalırlar.

Einstein'ın kitle ile enerji arasındaki bağlantısı bir eşdeğerlik ifadesi olmakla beraber bu

bağlantının da her iki çeşit enerjinin, eşitliğin belirttiği tekabüle göre birbirine dö-

nüşebilecekleri mânasını görmemek lazımdır. İfade, muayyen bir enejinin ne kadar kitle

karşılığı olduğunu gösterirse de bu kitleyi o enerjiye dönüştürebiliriz, denemez. Eğer bugün

elimizde böyle bir imkan olsaydı günde 50 ton kömür kullanan bir elektrik santralının gün-

lük enerji ihtiyacını takriben 0,1 gr herhangi bir maddeyi enerjiye dönüştürerek sağ-

layabilecektik.

Maddeden, karşılığı olduğu kadar büyük ölçüde enerji miktarlarını serbest bırakmak bugün

ancak çekirdek enerjisi elde etmeğe yarayan tesislerde mümkün olmaktadır. Fakat bu

yolda, reaksiyona konan kitlelerin ise 0,1 - 0,2 % kadan dönüşebilmektedir. Yıldızlarda ise

bu çeşit dönüşümlerin büyük ölçüde ve sürekli olarak vuku bulduğunu bize gösteren de-

liller vardır. Meselâ güneşimiz, milyonlarca yıldan beri kitlesinden pek az bir kısmını kay-

bederek kâinata muazzam bir enerji göndermektedir.

Yukarıdaki düşüncelerden hareketle "madde - enerji" bağıntılarına ait şu hükümlere de ge-

linebilir. Sükûnetteki bir rao kitlesinin mo c2 enerjisini temsil etmesi, maddenin tabiatına

bağlı olmayan bir özelliktir. Bu alışılmamış orandaki "enerji yoğunlaşması" bir bakıma mad-

denin kendisi telâkki edilebilir. Meselâ elektronun son derece küçük bir hacme sıkışmış

olan bir enerji miktarını temsil ettiğini düşünebiliriz. Diğer bir görüşte, kitle ve enerjinin

genel olarak madde dediğimiz şeyin kendisine has özelikler olduğunu kabul etmemiz müm-

kündür. Ne kitlesiz enerji, ne de enerjisiz kitle vardır; yani her iki madde özeliği birbirine ay-

rılamaz surette birbirlerine bağlıdır.

Kuant teorisini böylece kısa bir şekilde gördükten sonra Atom çekirdeklerinin birleşme ve

parçalanmasından doğan enerjilerin kullanıldığı Atom Reaktörleri konusuna gelecek olursak.
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ATOM ÇEKİRDEĞİNİN BÖLÜNMESİ

(FİSYON)

Atom çekirdeğinin bölünmesi (Fisyon) ve Atom çekirdeklerinin kaynaşması olan (Füzyon) ha-
diseleri nükleer santrallarm işleyişinin esasını teşkil eder.

Nükleer fizikte fisyon, atom çekirdeğinin bölünmesi olayına verilen isimdir. Bu olayda ağır
çekirdeklerin ikiye bölünmesi ile, önemli ölçüde enerji ile beraber nötron ve gamma ışınları
da açığa çıkar "Fisyon" deyimi bir biyolojik terim olup aynı zamanda hücrenin ikiye bö-
lünmesi olayına verilen addır. Nükleer fiziğe de bu tabir hücre bölünmesi olan biyolojik te-
rimden geçmiştir.

Başlangıçta da belirtildiği gibi Radyoaktif maddelerin çekirdeklerinde her bir parçacık (nük-
leon) basma düşen bağlanma enerjisi belirgin şekilde azalmaya başlar ve büyük kütle nu-
maralı çekirdekler tedricen kararlılıklarını yitirirler. Bunun için ağır kütleli çekirdekler be-
lirli şartlar gerçekleştiğinde bölünerek daha kararlı çekirdeklere dönüşürler. Fisyon olayının
makul bir ihtimalle vuku bulabilmesi için, çekirdeğe herhangi bir yolla küçük bir enerji ak-
tarılması gerekir. Bu şekilde fisyon olayı başlayarak meydana gelir ve fisyon hadisesinin
esası da bu enerji aktarımıdır.

Örnek olarak uranyum-235 çekirdeğini göz önüne alalım. Küçük enerjili bir nötron bu çe-
kirdeğe çarptığında, nötron çekirdekle birleşerek bir birleşik çekirdek oluşturur, (U-236).
Böylece; çekirdek bir enerji alarak uyarılmış olur. Bu fazla enerji neticesinde çekirdek osi-
lasyona, yani kendi içinde çalkantılara başlar. Eğer çekirdek bölünebilmesi için yeterli enerji
kazanmamışsa başlangıçtaki haline döner. Eğer çekirdeğin bölünmesi için yeteri kadar ener-
ji mevcut ise, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi çekirdek bölünmeye başlar.

NÖTRONUN PARÇALADIĞI
-" ATOM

Hareketsiz bir
atom tarafından

Şekil: 4

Yeni meydana gelen çekirdeklerin kinetik enerjileri, kütleleri ile ters orantılıdır. Bölünme so-
nucu hasıl olan bu çekirdeklerin her birinde nötron fazlalığı olduğundan kararsızdırlar. Çe-
kirdeklerden her biri bölünmeden hemen sonra, saniyeden çok daha az bir zaman zarfında
bir veya iki nötron yayınlar. Böyle yayınlanan nötronlara "ani nötronlar" denir. Bu nöt-
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ronlardan başka geride kalan çekirdekler fazla enerji taşıyabilirler. Bu enerjilerini gamma
ışıması yaparak atmak suretiyle kararlı hale gelirler. Bu gamma ışınlarına da "ani gamma
ışınları" denir.

Mesela, Uranyum-235 takriben 30 farklı şekilde fisyon yapar. Bu fisyonların her birinde
açığa oldukça büyük miktarda enerji çıkar. Fisyonda oluşan yeni çekirdeklere fisyon ürün-
leri denir. Fisyon ürünleri, kütle numaralan itibariyle oldukça küçük bir aralıklardadırlar.

Çekirdeğin bu bölünme olayı, tıpkı bir sıvı damlasının bölünmesine benzemektedir. Bu iti-
barla fisyon olayında çekirdek için yapılan hesap ve tariflerde sıvı damlası modeli kullanılır.

Fisyon yapmaya en elverişli atom çekirdekleri U-235, U-238, U-233 ve Pu-239 izotoplarıdır.
Bu elementler nükleer enerji elde olunmasında "verimli element" olarak bilinirler.

Fisyonda zincir reaksiyonu

Yukanda verdiğimiz bilgilerden anlaşılmaktadır ki, uygun şekilde tatbikata geçildiğinde çe-
kirdeğin bölünmesinden çıkan enerji büyük bir potansiyel teşkil etmekte ve bu enerjiden de
faydalı maksatlarla yararlanılmaktadır.

Fisyon olayını tetkit ettiğimiz zaman görmekteyiz ki; bu olay sonucunda en az iki nötron
açığa çıkmaktadır. Fisyon yapabilen bir maddenin birkaç çekirdeğinde, fisyon baş-
latıldığında kalan diğer çekirdeklerde fisyon olayı, ilk başlatılan fisyondan çıkan nötronlar
tarafından devam ettirilmektedir. Artık bölünmenin devamı için dışarıdan başka bir tesire
ihtiyaç kalmamaktadır. Böylece hasıl olan nötronlar yeni fisyonlar ve bunun sonucu hasıl
olan nötronlar da yeni fisyonlar hasıl ederek zincirleme reaksiyon oluşturur. Bu olaya "zin-
cir reaksiyonu" denir. Olay madde miktannca devam ederak çığ gibi büyük sayıda nötron
oluşturur.

Şekil: 5 : Zincirleme bir tepki.
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Gerçekte; fisyon olayının cereyan ettiği ortamda başka reaksiyonlar da oluşur. Fisyondan

çıkan nötronların bir kısmı reaksiyonun vukua geldiği ortamca emilir. Bir kısım nötronlarda

sistemden kaçar, v.s. Eğer fisyon reaksiyonu minimum durumda devam ettirilecekse her bir

çekirdek için; bir nötronun fisyona sebep olması gerekir. Bu durum "çoğalma faktörü" veya

"yeniden üretme faktörü" olarak isimlendirilen bir faktör ile tarif ve tayin edilir. Bu faktör

herhangi yeniden meydana gelen nötronların sayısının hemen bir önceki jenerasyon nöt-

ronlarına oranı olarak tarif edilir ve "k" ile temsil edilir ki, bire eşit veya birden büyük ise

zincir reaksiyonunun devamı mümkündür. Eğer ki birden küçük ise zincir reaksiyonu

devam edemez.

Nötronların kontrollü olarak meydana getirildiği bir sistemde vukua gelen zincir re-

aksiyonundaki nötron dengesini şöyle özetleyebiliriz:

Böyle bir sistemde çoğaltma faktörünün bire eşit olduğunu farz edelim. Nötronların ka-

pılması veya emilmesi vasıtasıyla fisyon hadisesi olduğunu ve her bir fısyonda iki nötron

meydana geldiğini farz edelim. Eğer başlangıçta 100 yavaş nötronun emildiğini düşünürsek

ve bu operasyon sonunda 100 nötronun bu olayı devam ettirmesi için gerekli olduğu dü-

şünülürse, netice aşağıdaki şekilde gösterilen tarzda oluşur.

Gecıkmıs noI ron
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Şekil 6: Fisyon nötronlarının yavaşlatılması ve zincir reaksiyonu.
Bir Uranyu.m-235 çekirdeğine giren nötron onun bölünmesine (fısyonaj sebep
olur. Bir y.incirleme reaksiyonda nötronlar daha fazla nötron ve daha fazla nöt-
ronlarda daha çok sayıda fisyona sebep olurlar.



23

Yukarıda izah edildiği üzere nötronlar, çeşitli nükleer reaksiyonlar ve başlıca da fîsyon ya-

pabilen elementlerin fisyona uğratılmalan ile elde edilir.

Bu düşünceden hareketle, nötronların çok sayıda ve kontrollü olarak üretilebildiği sistemler
geliştirilmiştir. Böyle sistemlere "nükleer reaktörler" denir. Daha sonraki bahsimizde de gö-
rüleceği üzere, nötronların böyle bir sistemle üretilmesinin esası ilk önceleri bilimsel amaçlı
ve izotop üretimi ile ilgili reaktörleri araştırma olmakla beraber; sonraları başlıca amaç ener-
ji üretimine yönelik reaktörlerin inşaası olmuştur.

NÜKLEER REAKTÖRLER

(FİSYON REAKTÖRLERİ)

Atom çekirdeklerinin bir enerji kaynağı olarak kullanılması beklentisi yüzyılın başında rad-
yoaktivitenin keşfi ile doğmuştur. Bazı atomların bünyelerinden kendi kendilerine, gazlan
iyonlaştırmak, fotoğraf plâkalarına tesir etmek gibi özelliklere sahip partiküller atmaları, bu
olaylarda enerji olduğunu belli etmiş ve bu keyfiyet 1902'de Curie'ler tarafından "rayoaktif
bir elementin her atomunun sabit bir enerji kaynağı olarak faaliyette bulunduğu" şeklinde
ifade edilmişti. Bu tarihlerden itibaren bu enerjinin menşe ve mahiyetine dair çeşitli teoriler
ortaya atılmaya başlanmıştır.

Radyoaktif maddelerde; maddeden enerji elde edilmesi keyfiyetinin ve umumiyetle çekirdek
enerjisinin izahını yapmakta büyük bir güç gösteren bağlantı, Einstein'ın kurduğu kitle ile
enerjinin eşdeğerliği bağıntısıdır. Elementlerin yapı taşlarından kurulması sırasında, ortaya
çıkabilecek enerji değerlerinin kimya reaksiyonlarında karşılaşılanlarla kıyas edilemeyecek
kadar büyük olduğunu gösteren ilk hesaplar, eşdeğerlik esasına göre 1915 sıralarında ya-
pılmıştır. Bu hesapların neticeleri, bugünkülerden farklı düşünüşlere dayanılmış olduğu
için, bu çeşit hesapların bugün götüreceği neticelere tamamen uymazsa da çekirdek ener-
jileriyle kimyasal reaksiyon enerjileri arasındaki mertebe farkına işaret etmek bakımından
dikkate değer.

Atom enerjisi problemi etrafındaki çalışmalar, yüklü parçacıkların hızlandırılmasına ait çe-
şitli metotların gelişmeye ve büyük enerji miktarlarını meydana vuran çekirdek re-
aksiyorlannın kaşfedilmeye başladığı 1930 yılına gelinceye kadar az çok akademik ol-
maktan ileri geçmemiştir. Kitlenin enerjiye dönüştürülmesi konusundaki spekülatif
beklentiler ancak, 1939da çekirdek bölünmesi olayının keşfedilmesi ile, nihayet müspet bir
istikamete yönelmiştir.

Bölünme olayları bugün ilim ve teknikte bilhassa iki gaye bakımından çok önemlidir:
1) Başka hiç bir vasıtayla ulaşılamayan ölçüde enerjiler elde edilmesi,

2) Bölünme ürünlerinden suni radyoaktif elementlerin elde edilmiş olmasıdır.

Böylece, içerisinde bölünmelerinin kontrollü olarak gelişmesine imkan verecek şekilde dü-
zenlenmiş bir sisteme ise; "Nükleer reaktör" veya "Çekirdek reaktörü" yahut da sadece "Re-
aktör" denilmektedir. 1938 yılında Otto Hahn ve Fritz Strassmann tarafından çekirdeğin fis-
yon yapma özelliğinin keşfi ve reaksiyonda açığa çıkan parçacıkların enerjilerinin tayininden
sonra, fisyon hadisesinin verdiği enerjinin faydalı bir şekilde kullanılması, insanoğlu için
çok ilgi çekici olmuştur.
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Araştırmacılar, fisyonda çıkan parçacıklardan bilim alanında faydalanma ve fisyon ener-
jisinden ise pratikte faydalanma yollarını aramaya başlamışlardır. Bu amaçla yapılan ça-
lışmalar sonucunda zincirleme reaksiyonundan istifade ederek ve bu reaksiyonu devamlı
kontrol altında tutmak suretiyle, çekirdek reaktörünün esasını tatbikata koymuşlardır. Bu
temellere dayanan ilk çekirdek reaktörü, Amerika Birleşik Devletlerinin Chicago eyaletinde
kurularak 2 Aralık 1942de Enrico Fermi tarafından çalıştırılmaya başlanmıştır. Böylece ilk
nükleer reaktör bilimin hizmetine girmiştir.

İkinci olarak, fisyonda açığa çıkan enerjinin toplanması ve bundan faydalanma yollarının
aranması da önemli bir konu olmuştur. Bu alanda yapılan çeşitli çalışmalardan sonra enerji
üretimine yönelik ilk güç reaktörü Rusya'nın Obninks kentinde inşa edilerek; üretilen elekt-
rik enerjisi 27 Ocak 1954 de Moskova elektrik şebekesine bağlamak sureti ile nükleer enerji
insanlığın hizmetine girmiştir.

Başlangıçta bir hayal gibi görülen ve düşünülen nükleer enerji böylece tatbikata girmiştir.

Çekirdek reaktörlerinde ceryan eden bu gibi zincirleme reaksiyonlar, aslında bir nevi gü-
dümlü reaksiyonlar zinciridir. Bu cihazlara ayrıca diğer bir ifade tarzı ile uranyum sobaları,
uranyum ocakları veya fırınları veyahut da uranyum bataryaları veya atom pilleri gibi isim-
ler de verilmektedir.

Bir reaktörde reaksiyonun başlatılabilmesi, l in biraz yukarısında bir çoğalma faktörüne
ulaşılmasını gerektirir. İstenen reaksiyon şiddetine varılınca bu faktör l'e göre düzenlenir.
Reaksiyonun durdurulması ise faktörün l'in aşağısına düşürülebilmesiyle mümkün olur.

l'den büyük bir çoğalma faktörüne ulaşabilmek için bölünme maddesinin kafi miktarda ve
yeteri kadar saf olması lazımdır. Çoğalma faktörünü devam ettirebilmek için diğer sözle zin-
cirlemeye katılacak nötron sayısını ve dolayısıyla reaksiyon hızını düzene sokmak üzere, bö-
lünecek maddenin aralarına doğru; nötronları yutan maddelerden yapılma çubuklar uza-
tılır. Nötron yutucu madde olarak bilhassa kadmiyum ve borlu çelik kullanılmaktadır. Bu
çubuklar az veya çok derine daldırılabilecek şekilde hareketlidir. Nötron konsantrasyonunu
devamlı olarak ölçen cihazlar, aynı zamanda bu çubukları maddeye daha çok daldırmak
veya dışarı çekmek suretiyle otomatik bir güdümle sağlarlar.

1942 yılında Amerika'da çalıştırılmaya başlanan ilk çekirdek reaktörlerinde müessir kitle
(yakıt) olarak tabii uranyum kullanılmıştır. Kâfi derecede büyük bir tabii urunyum parçası
dahilinde, bir nötronun sebep olabileceği çeşitli reaksiyon imkanları yukarıda gözden ge-
çirilmişti. Ele alınan kitle içinde ekseriyeti U 238 atomları teşkil etmekte olduğundan, re-
aksiyonları maksada göre ayarlamak üzere çoğalma faktörüne kumanda etmek önemli bir
problem teşkil eder; çünkü U 238'in bölünmelerinden hasıl olabilen miktarlardan çok daha
fazla nötronu yutulabilir. Bu zorluluk ancak U 238'in nötronları yutması, nötronların temsil
ettikleri enerji bakımından 32,22 ve 6,7 eV'luk özel bölgelerde bilhassa tesirli olması su-
retiyle önlenebilir. Eğer uranyum atomlarının nötron yutmasına meydan verilmeden çok sıkı
bir fren tatbiki ile, yüksek enerjili nötronlar bu bölgelerden kurtarılıp daha aşağı enerji ser-
visine düşürülürlerse; hem nötron kaybı geniş ölçüde önlenmiş olur hem de, U 235 üzerinde
daha tesirli olan nötronlar hazırlanmış bulunur.
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Bu esasa bağlı olarak tabii uranyum kullanılan reaktörlerde nötron frenleyici maddelere,
yani moderatörlere mutlaka ihtiyaç vardır. Moderator olarak ise, grafit veya ağır su kul-
lanılmaktadır. Moderatörler sisteme, bölünme maddesine karıştırılmış olarak veya ayrı ola-
rak sokulabilirler.

Böylece kontrollü bir şekilde enerji elde edilen nükleer reaktörlerin kuruluş amaçlarının ise;
iki temel esasa bağlandığı görülmektedir ki, bunların da (a) Araştırma ve uygulama (b) Ener-
ji üretimi reaktörleri olduğunu anlamış bulunuyoruz.

Yapılan uzun çalışmalardan ve yukarıda belirtilen tarihlerden sonra; Dünyamızda özellikle
gelişmiş ülkelerde nükleer reaktörler ile ilgili çalışmalar gittikçe artmıştır. Bugün için yer-
yüzünde sayılan 332ye ulaşan araştırma reaktörü ve dünya elektrik üretiminin yaklaşık
%20'sini karşılayan 430 güç reaktörü ile nükleer çalışmalar ve nükleer enerji günlük ya-
şantımıza zaten girmiştir. İnsanlığa bu kadar önemli hizmetler sunulmasına esas ve kaynak
teşkil eden nükleer reaktörleri yukanda verilen izahata ilaveten daha da yakından ta-
nımakta büyük yararlar vardır.

Nükleer reaktörlerin çalışması termik santrallann çalışmasına çok benzer. Aralanndaki tek
fark ısının üretildiği kaynaktır. Termik santrallarda ısı kömürün yanmasıyla elde edilirken
nükleer santrallarda uranyum atomlanndan elde edilir. Enerji üretiminde kullanılan U-235
izotopunun doğadaki miktan % 0.7 kadardır. Geriye kalan % 99.3'lük kısmı enerji üre-
timinde doğrudan kullanılmayan U-238 dir. U-235'in doğadaki uranyum elementi içe-
risindeki miktannın arttınlması işlemine zenginleştirme adı verilir. Bir miktar zen-
ginleştirilmiş uranyum (% 3), boyu 4 metre, çapı yaklaşık 1 cm olan silindir borular içerisine
yerleştirilir. Bu silindir borulara yakıt çubuğu adı verilir. Böyle çubuklardan yaklaşık 280
adedi bir araya getirilerek bir yakıt demeti oluşturulur. Bu demetlerden de yaklaşık 200 ka-
dan reaktör kazanı içerisine yerleştirilir. Nükleer reaksiyonun daha kolay olabilmesi ve üre-
tilen ısının reaktörden alınarak kullanılabilmesi için reaktör kazanı su ile doldurulur. Nük-
leer reaktörlerde uranyum elementinin bir izotopu olan U-235 parçalanmasıyla enerji, ısı
olarak açığa çıkar. Üretilecek enerjinin miktan reaktör kazanın üzerindeki kontrol çu-
buklanyla ayarlanır. Santral çalışmaya başladıktan sonra elektrikli su ısıtıcılan gibi nükleer
yakıt çubuklan da etrafında bulunan suyu ısıtır. Isınan bu su hompalar vasıtası ile buhar
üretecine getirilir. Burada başka bir suyu kaynatırken kendisi de soğur ve tekrar yakıt çu-
buklannın bulunduğu kazana geri döner ve orada tekrar ısınır, bu işlem böyle devam eder.
Buhar üretecinde üretilen buhar türbinlere gönderilir.
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Şekil 7: Bir Westinghouse Nükleer Reaktörü

Türbinde buhar enerjisi dönme enerjisine dönüşür ve türbine bağlı jeneratörlerde elektrik

bu dönme enerjisiyle üretilir. Türbinden çıkan enerjisi azalmış buhar, elektrik üretiminde

daha fazla kullanılamadığı için bir soğutma kulesi ve nehir suyu veya deniz suyu vasıtasıyla

soğutularak tekrar suya dönüştürülüp buhar üretecine geri gönderilir. Nehirden veya de-

nizden alınan su sadece buhan suya dönüştürmekte kullanıldığı için tehlikesizdir ve tekrar

denize veya nehire geri gönderilmesinde bir sakınca yoktur.

Bir nükleer reaktör ise, hem yukarıdaki ve hem de aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi; ge-

nellikle bir nükleer madde yakıt, bir nötron yavaşlatıcı olan moredatör ve bir de so-

ğutucudan meydana gelmektedir. Nükleer madde veya yakıt, fısyon yapabilen bir maddedir

ki, bu U-235, U-238, Pu-239 veya fisyon yapabilen diğer bir madde olabilir. Fisyonda mey-

dana gelen hızlı nötronları da yavaşlatacak bir yavaşlatıcıya da ihtiyaç vardır. Bu ya-
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vaşlatıcı, hafif su (bildiğimiz su; arıtılmış olarak), ağır su, parafin, grafit gibi maddeler ola-
bilir. Soğutucu ise fisyonda çıkan parçacıkların yavaşlamaları sonucu enerjilerini ak-
tardıkları reaktör gurubundan ısı toplamak için kullanılan maddelerdir. Çoğunlukla re-
aktörlerde kullanılan moderatörler aynı zamanda yine yukanda belirttiğim üzere soğutucu
olarak da görev yaparlar.

Soğutucu çıkışı

Beton Zırh

Soğu tma
kanalı
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Şekil 8: Bir nükleer reaktörün esas elemanları

Yukanda görülmekte olan Şekil (8) bir nükleer reaktörün kabaca esas elemanlannı gös-
termektedir.

Aynca; bir nükleer reaktörün çalışma ve ondan elektrik elde edilmesi ise şematik olarak
aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.

eetrons I 92
Protons f +

(Metitrons) 143
Uranium 23

Atomlann çekirdeklerinde her ne kadar eşit miktarda
proton mevcut ise de, nötronlar değişik adette bu-
lunabilir. İşte bu değişik nötronlan bulunan ve esas ele-
mana benzeyen maddelere izotop denir.

Nükleer yakıt olarak kullanılan en önemli izotop uran-
yum 235'dir.

Uranyum 235 yakıt olarak; kömür ve petrol ürünleri gibi
yanmaz. Bu madde fiziko kimyasal bir işleme yani fi-
sion'a tabi tutulursa; büyük bir enerji ve ısı yayar ve bu
ameliye esnasında ağır atomlar devamlı parçalanarak
yeni atomlara dönüşür ki, buna da zincirleme reaksiyonu
denilmektedir.

Şekil: 9
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Sıcaklığı veren fision olayı, reaktörde kor denilen bö-

lümde kontrol edilir.

Genelde bir nükleer enerji santralının çalışması kömür

veya diğer yakıtlarla çalışan santrallara benzer. Isıdan

elde edilen buharın türbinlere gönderilip; manyetik alan-

da dönen tirbünlere bağlı jeneratörlerden elektrik enerjisi

elde edilmesi esasına dayanır.

Bu ameliye esnasında diğer santrallarda olduğu gibi,

yanmış gazlar çıkmaz ve çevreye zarar veren ve sera et-

kisi yaratan dumanlar salınmaz.

Bugün genellikle iki tip reaktör enerji için kullanıl-

maktadır. Bunlar ise kaynamış veya kaynayan su reak-

törleri ile tazyikli su reaktörlerdir.

Tirbünlere
giden
buhar

Kaynayan su reaktörlerinde, su reaktörün

korunda ısıtılır ve elde edilen buhar doğ-

rudan, doğruya türbinlere gönderilir.

Bu sistemde santral buharın direkt olarak

türbinlere gitmesi suretiyle çalışır.

Şekil : 11
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Kontrol
Çubukları

Yakıt

Soğutucu

Kontrol çubukları yukarıya çe-
kildiği zaman; fision olayı hızlanır
ve gittikçe daha çok artar ve böy-
lece ısı elde edilir.

Şekil: 12

Türbinlere
giden

İkinci Sistem

Türbinlerden
gelen

Birinci Sistem

Şekil: 13
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Bir tazyikli su reaktöründe, tazyik altında tutulan su reaktörü soğutmak ve aynı zamanda

ısıyı nakletmek için kullanılır.

Isıtılan tazyikli su aldığı enerjiyi ikinci bir sisteme transfer eder ve burada hasıl olan buhar

türbinlere gönderilir.

Buhar
Üreticisi

Tazyik Cihazı

Reactör

Şekil : 14

Bir nükleer enerji santralında, tekne diye isimlendirilen kısım, bütün yüksek tazyiki birinci

bölümde tutar ve yüksek tazyik suyun kaynamasına engel olur.

Buna karşılık su sıcaklığı 600°C'e kadar yükselir. Bu hararet ikinci sisteme gönderilir ve bu-

radaki su buharlaşarak türbinlere gider. Türbinlerden dönen buhar soğutulur ve sistem

böylece çalışır.
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Şekil: 15

Reaktörün kendisi ve bütün emniyet tesisleri kontrol odasından devamlı olarak gözlemlenir
ve kontrol edilir.

Çok iyi şekilde yetiştirilmiş teknisyenler ve DevletçĞ-ehliyet verilmiş operatörler ve nükleer
mühendisler bu oda da, kompütörlere, tablolara, manometrelere bakarak her dakika enerji
santralını kontrol altında tutarlar.

Eğer her hangi bir şekilde, ciddi bir biçimde bazı şeylerin iyi gitmediğini görürlerse otomatik
olarak reaktörü kapatırlar.

Amaçlarına göre; reaktörlerin iki sınıfa ayrıldığını daha önce belirtmiştim. Bunlar ise araş-
tırma reaktörleri ve güç reaktörleridir.

Konumuz güç reaktörleri olduğu için, araştırma reaktörlerinin yalnız mevcudiyeti be-
lirtilmekle iktifa edeceğim.
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GÜÇ REAKTÖRLERİ

Fisyon enerjisinden faydalanılarak güç üretimi amacıyla kurulan ve yukarıda işaret edilen
Rus yapısı ilk güç reaktöründen sonra, çeşitli tipte güç reaktörleri geliştirilmiştir. Gü-
nümüzde halen birçok ülkede kullanılmakta olan bu reaktörler, nötron enerjisi, yakıt ele-
manı, yavaşlatıcı, soğutucu ve soğutma şekli, yakıt/yavaşlatıcı olan moderatörler ve kul-
lanma amacına göre aşağıdaki tabloya göre sınıflamaya tabi tutulmaktadırlar.

Nötron enerjisi

Yakıt elemanı

Moderator

Soğutucu

Soğutma şekli

Yakıt-moderator

Kullanma amacı

Hızlı nötronlar
Orta hızlı nötranlar
Yavaş nötronlar

Doğal uranyum (%0.7 U-235)
Az zengin uranyum (% 1-5 U-235)
Çok zengin uranyum (%20-93 U-235)

H2O, D2O, grafit
Berilyum veya Berilyum-oksit

CO2, He veya diğer gazlar,
H2O, D2O,
Ergimiş metaller,
Organik sıvılar

Soğutucu akışkanın dolaşması ile,
Buharlaşma ile,
Moreratör-soğutucu,
Soğutucu-yakıt homojen karışımı

Heterojen reaktörler,
Homojen reaktörler

Araştırma reaktörü,
Prototip güç reaktörü (enerji üretimi)
İtici güç reaktörü (gemiler)
Isı üretimi
İzotop üretim
Fisyon malzeme üretimi
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Fisyon reaktörleri, fisyon yaptıran nötronun enerjisine göre iki çeşittir.

1. Hızlı reaktörler; bunlarda atom çekirdeğinin bölünmesine sebep olan nötronlar çok hız-
lıdır ve hızlı reaktörler diğer çeşit reaktörlere nazaran oldukça farklı yapıdadırlar. Bu re-
aktörlerde moderator olmadığından yakıt hacmi yani (reaktörün kalbi) de çok küçüktür.

Bu reaktörlerden ısı aktarılması zor olduğundan soğutucu olarak Na ve Na-K gibi metaller
kullanılır. Bu reaktörlerde %20'den fazla zenginleştirilmiş yakıt kullanılır. Reaktör kalbi et-
rafına da dışarı kaçan hızlı nötronların tutması için, uranyum-238 yerleştirilir. Böylece plü-
tonyum-239 üretimi de elde edilmiş olur. Bu nedenle bu reaktörlere "Hızlı üretken re-
aktörler" de denir.

2. Termik reaktörler: Bunlarda ise, fisyon aracı olarak yavaş nötronlar kullanılır. Bu re-
aktörler ise kendi aralarında ikiye ayrılırlar.

A) Homojen reaktörler : Yani yakıt ve yavaşlatıcısı birbirleri ile karışık bir şekilde bu lunan
reaktörler.

B) Heterojen reaktörler : Yakıt ve yavaşlatıcısı ayrı ayrı kısımlarda olan reaktörlerdir.

Homojen reaktörler çeşitli sebeple kullanışlı olamamışlardır. Halen yeryüzünde kullanılan
reaktörlerin büyük bir kısmı heterojen reaktörlerdir.

Heterojen reaktörler de kendi aralarında yine tali grublara ayrılırlar.

Bunlar ise;

1. Tabii uranyumlu reaktörler,

2. Zenginleştirilmiş uranyumlu reaktörlerdir.

Ayrıca, tabii uranyumlu reaktörler de ikiye ayrılırlar :

a) Ağır su moderatörlü reaktörler,

b) Grafit moderatörlü-gaz soğutmalı reaktörler.

Az zenginleştirilmiş yakıtlı güç reaktörleri ise :

a) Basınçlı su reaktörleri,

b) Buharlı reaktörler,

olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

Bu reaktörler Beynelmilel sahada genellikle aşağıda gösterilen rumuzlar ile adlandırılmakta
ve isimlenerek sınıflandırılmaktadırlar.

PHWR
SGHWR
AGR
PWR
BWR
HTGR
MTR
CANDU-HWR
SCFBR
GCFBR

Basınçlı ağır su reaktörü
Ağır su soğutmalı ve hafif su buharlaştırmah reaktör
Gelişmiş gaz-grafıt reaktörü
Basınçlı su reaktörü
Kaynayan su reaktörü
Yüksek sıcaklık grafitli reaktörü
Malzeme deneme reaktörü
Kanada tipi tabii uranyum-ağır su reaktörü
Sodyum soğutmah-hızlı üretken reaktör
Gaz soğutmah-hızlı üretken reaktör
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Diğer sahifelerdeki ve aşağıdaki şekillerde muhtelif tip Reaktörlerin işleyiş tarzı şemalar ile

gösterilmiştir. Bu reaktörlerden en çok kullanılanların isimleri de şemaların altında be-

lirtilmiştir.

Beton Kaplama

Şekil : 16

Kaynamış normal su ile işleyen. Grafit moderatorlıı sanayi ilk tiplerinden

Rus Reaktörü (l^elingrant)

. Kontrol Çubukları

Çimento Gövdeli Tazyik
Tankı Gövdesi

C m f i t Moderator Gelişmiş Gazla Soğutulan-Ccafit Reaktbr'ii

Şekil : i 7
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Kontrol Çubukları
| Boaınç Ararlayıcı

1 Buhar
Jeneratörü

. Tazyik Tankları

- Yakıt Elemanları

r

Beton Muhafaza

Tazyikli Su Sistemli Reaktör (PWR)

Şekil: 18
Tazyikli Su Sistemli Reaktör (PWR)

Kontrol Çubukları

— Beton Mıhafaza

Kaynayan Su Reaktör'U (BUR)

Şekil: 19
Kaynayan Su Reaktör'ü (BWR)
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Tazyikli Ağır Su Reaktörü (CANDU-HVR)

Şekil: 20
Tazyikli Ağır Su Reaktörü (CANDU-HWR)

Sıcak Sodyxm

Kontrol Çubukları

ıfrau

İlk Tank Yakıt Ara Sıcaklık
Elemanları Değiştiricisi

Sodyum Soğutmalı H ı z l ı Üretken Reaktör (SCFBR)

Soğuk Sodyum

Şekil : 21
Sodyum Soğutmalı Hızlı Üretken Reaktör (SCFBR)
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bryolojik
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yoÇunlastırıcı

1. <S«vr«
pompası

basınçtı tu

Şekil: 22
Su soğutmalı uranyum yakıtlı nükleer reaktör şeması

Her memleket kendi teknolojisini ve imkanlarına, tabiat şartlarına, deprem kuşağı ve je-
olojik durumuna ve ekonomisine göre, ülkesinde kurulacak reaktör tipini seçmektedir.

Reaktörlerin Kontrolü

Fisyon olayı daha önce de belirtildiği gibi eğer kontrol altında bulundurulmazsa zincir reak-
siyonu sonucu kısa bir sürede nötron sayısı çığ gibi artarak flsyon bütün madde boyunca
devam eder. Eğer yakıt miktarı, nazarı itibara alman madde olarak belirli kütleden (kritik
kütle) büyük ise, bu takdirde büyük bir patlama vukua gelir bu ise sonuç olarak atom bom-
basıdır.

Esasında, bir nükleer reaktörün planlanmış gücü belirlidir. Herhangi bir sebeple bu gücün
üzerine çıkıp bir kaza meydana gelmemesi için reaktörlere daima bir kontrol mekanizması
konulur. Bu kontrol makanizması reaktörün yakıtı (kalbi) içerisine sokulup çıkanlabilen ve
nötron emme gücü çok yüksek olan regülatör denilen çubuklar vasıtasıyla temin edildiği
gibi, ayrıca moderatörlerce de sağlanır.

Nükleer Reaktörlerde bulunan Moderatörün görevi nötronları yutmak değil yavaşlatmaktan
ibarettir.

Saf uranyum metalinden yapılma çubuklar moderator vazifesini gören büyük grafit kitlesi
içine açılan oluklardaki yuvalara sokulur. Bazı modellerde moderator olarak ağır şu da kul-
lanılır. Reaksiyonun başlaması için gerekli az sayıdaki nötron tabiatta daima mevcuttur.
Kontrol çubukları ise, reaksiyonun gidişini kontrol altında tutmaya hizmet eden ve kad-
miyum veya borlu çelikten yapılmış çubuklardır. Bunlara da (regülatör) denilir. Bu mad-
deler yavaş nötronları kuvvetle absorbe ederler. Ayrıca ısı enerjisini dışarı almaya yarayan
soğutucu tertibat da mevcuttur. Bölünme reaksiyonlarından doğan enerji, uranyum ve fren
maddesini ısıtır; bu ısı, içinden su geçen soğutucu tarafından alınıp ısı enerjisi halinde dışın
verilir. Dışarıya ışımalara karşı reaktörü koruyan bir beton manto da mevcuttur.

Ölçü cihazlarıyla bağlantı halinde olan kadmiyum veya borlu çelik, regülatörlerin nötron
miktarını otomatik olarak tanzim etmesinden başka, reaktör bir dereceye kadar da kendi
kendini düzenleyicisi olur. Sıcaklık derecesi artınca nötronların ortalama hızı da artar ve
bunun neticesi olarak U 238 ve kadmiyumun nötron yakalama ihtimalleri çoğalır.
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Tabii uranyum ile çalışan reaktörlerde zincirlemenin meydana gelişi ve devamı için gayet saf

olarak hazırlanmış bir "en az miktar" a ihtiyaç vardır; bu da takriben 30 ton kadar uran-

yumdur.

Müessir kitle olarak tamamen veya hemen hemen saf U 235 veya bu izotop bakımından

zenginleştirilmiş tabi uranyum kullanan reaktörler de vardır. Bu çeşit cihazların bazılarında

çekirdek bölünmesinden hasıl olan nötronların enerjisi büyük olduğundan U 235 üzerindeki

tesirlerini ve dolayısıyla reaksiyon verimini arttırmak için de moderatörler kullanılır.

Yukarıda da belirtildiği üzere; zincirleme reaksiyonun kontrol dışına çıkmamasını temin

etmek üzere; Kontrol çubukları, heterojen reaktörlerde yakıt çubuklarının arasına ko-

nulmaktadır. İhtiyaca göre bu çubuklar ya indirilir veya yukarı çekilir. Kontrol çubukları ise

üç sınıfa ayrılır;

1. İnce ayar çubukları,

2. Kaba ayar (veya kontrol) çubukları,

3. Emniyet çubukları

İnce ayar çubukları, reaktörün kritikliğini çok dar bir bölgede hassas bir şekilde ayarlarlar.

Kaba ayar çubukları ise, reaktörün işletilmesi ve durdurulması için kullanılır. Emniyet çu-

bukları da herhangi bir anda reaktördeki nötron seviyesi belirli bir değeri aşarsa veya reak-

törün herhangi bir yerinde reaktör emniyetini tehlikeye sokan bir durum hasıl olursa oto-

matik olarak devreye sokularak reaktörün durmasını temin ederler. Böylece reaktörler

büyük emniyet altında çalıştırılırlar.

Bu arada bir hususu da belirtmekte fayda vardır.

Nükleer santrallann kurulması, maliyeti alınan emniyet tedbirleri yüzünden termik sant-

rallara göre yüzde 25-50 daha pahalıya mal olmaktadır. Ancak, kömür, gaz ya da petrol

ithal etmek zorunda kalan ülkeler için ise, nükleer yakıt maliyetleri yüzde 40 oranında daha

ucuz bulunmaktadır.

ATOM ÇEKİRDEKLERİNİN KAYNAŞMASI

(FÜZYON)

Atom çekirdeklerinin birbiri ile kaynaşması olayına "Füzyon" denir. Bu olay çekirdek bö-

lünmesinin yani "Fisyon" olayının tamamen tersi bir olaydır. Füzyon diğer çekirdeklere göre

daha kolay olması itibariyle hafif çekirdekler ile gerçekleştirilir.

Füzyon olayının oluşabilmesi için atom çekirdeklerine yüksek enerji verilerek etkileşmelerin

sağlanması şarttır. Bu da çok yüksek sıcaklıkta ısıtılmaları ile sağlanır.

Füzyon olayı olarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ceryan eder.

Kaynaşmadan sonra oluşan parçacıklar ile başlangıçtaki çekirdeklerin kütleleri arasındaki

fark füzyon olayında oldukça büyüktür ve kütle farkı enerji olarak açığa çıkar. Bu olayda

açığa çıkan enerji, fisyon olayında çıkan enerjiden daha büyüktür.

En uygun hafif çekirdek kaynaşması, döteryum-döteryum (D-D) ve döteryum-trityum (D-T)

çekirdeklerinin kaynaşması ile elde edilir.



39

FUZYON

Trityum
çekirdeği

Döteryum
çekirdeği

Helyum
çekirdeği

Kararsız
bileşik çekirdek

Şekil: 23
Çekirdeklerin kaynaşması

Hidrojenin iki izotopu olan trityum ve döteryum birleştiklerinde, kaıarlı olmayan bir çekirdek
meydana getirir. Bu çekirdek bir nötron ve enerji yayınlayarak helyum çekirdeğine dönüşür.

Yukarıda belirtilen bütün bu reaksiyonlara 'Termo-nükleer reaksiyonlar" denir. Füzyon ener-
jisinden faydalanmak için füzyon reaktörlerinin kurulması yolunda çalışmalar başlamıştır.

Füzyon reaktörlerini, içinde çekirdek kaynaşmasının kontrollü olarak yaptırılması plan-
lanan sistemler olarak tanımlayabiliriz.

1958 yılma kadar üzerinde gizli, gizli çalışılan füzyon konusu, bv tarihten itibaren gizlilikten
çıkarılarak açıklanmıştır. Daha sonraları bilim adamları problemi değişik yaklaşımlar ile
çözmeye çalışmışlardır. Olaya pratik olarak bütün hallerde döteryumdan ibaret olan ve ta-
mamen iyonlaşmış "plazma" adı verilen bir gazın özelliklerini dikkatle incelemek suretiyle
yaklaşmak mümkün olabilmiştir. Bu çalışmaların sonucu olarak fizikte "Plazma fiziği" adı
altında yeni bir dal da gelişmiştir.

Füzyon ile üretilen enerjinin, fisyon ile üretilen enerjiden sekiz kat daha fazla olacağı he-
saplanmıştır. Ayrıca, füzyon yakıtı olarak kullanılan başlıca madde döteryumdur ve bu da
tabiatta bol miktarda bulunmaktadır. Suyun her 6000 hidrojen atomundan biri dö-
teryumdur ve tükenmesi diye bir endişe de yoktur. Ayrıca füzyon reaktörlerinin radyoaktif
artık bırakmamaları ve herhangi bir tehlike anında radyoaktif serpinti hasıl etmeyen bir sis-
tem olmaları itibariyle de ayrıca tercih sebebidirler. Ancak, bu reaktörler büyük yatırımlar
gerektirdiğinden ve henüz ekonomik olarak kullanılabilir bir seviyeye gelmediğinden ve çö-
zümlenmemiş pek çok problemi olduğundan bu konuda daha fazla derinliğe girmeyeceğim.

RADYOAKTİV ATIKLAR

Radyoaktiv atıklar, nükleer reaktörlerin halihazırda en büyük problemlerinden birisidir.

Atıklar, yakıt işleminin nihai ürünü olup ya çok yüksek veya alçak olmak üzere sınıflanan
radyoaktiviteleri bulunan ve bu konuda yetişmiş operatörlerce muameleye tabi tutulan ve
beynelmilel kaidelere göre istiflenen veya depo edilen oldukça masraflı ve tehlikeli mad-
delerdir.
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Eğer yüksek derecede radyoaktivitesi mevcut bir atık elde edilmiş ise bunun diğer bir re-

aktörde kullanılması mümkündür. Eğer alçak bir radyoaktivite bahis konusu ise, bunların

kuru depo ve havuzlarda biriktirilmesi ve sonrada bunların varillerle hudutları beynelmilel

olarak tayin edilmiş derin denizlere dökülmesi veyahut Amerika'da olduğu gibi toprağa gö-

mülmesi veya İsveç'te olduğu gibi granit kayası tabutlar içinde Baltık denizine atılması şek-

linde insanlar için tehlike olmayacak bölgelerde muhafazası sağlanmaktadır.

Son zamanlarda balıkçıların çok haklı itirazlan göz önüne alınarak denizlere radyoaktiv

atıkların dökülmesi sistemi yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış ve A.B.D de olduğu gibi

atıkları kayaya dönüştürüp, kayaların doğal ortamı olan yerin altına gömülmeye baş-

lanmıştır.

Halen büyük bir güç santralı tarafından bir yılda üretilen ve muhtevasında yüksek seviyeli

atık bulunan yakıt çubuğunun ne şekilde zararsız bir şekilde istif edilebileceği konusunda

mesele düğümlenmektedir.

İçinde uranyum yakıtı silindirlerinin bulunduğu 3.7 metre uzunluğunda ve 1.5 cm ça-

pındaki tüplerin her yıl üçte biri reaktörden çıkarılır ve gemiler ile bir kimyasal işleme te-

sisine gönderilir.

Burada yakıt asit içinde çözülerek, ileride tekrar kullanılmak üzere, uranyum ve plu-

tonyum'un % 95'i ayrılır. Geriye kalan 15 tonluk yüksek seviyeli atık, her biri 36 cm ça-

pında 3 metre uzunluğunda 450 kg. ağırlığında silindir formunda cama dönüştürülür.

Halen atıklarının camdan daha üstün maddelere de dönüştürülmesi üzerinde çalışmalarda

mevcuttur. Ancak bugün hakkında en çok bilgiye sahip olduğumuz malzeme olan, üretimi

basit olan cam bu işler için kullanılmaktadır. Esasında tabiatta doğal olarak bulunan ka-

yaların temel maddesi camın temel maddesi olan silisyum olup bir çok kaya cinsi doğal

camdır ve diğer kayalar kadar dayanıklıdır.

Yaklaşık bir kamyon yükü 15 ton gelen atık cam, gemiler ile bu işe tahsis edilmiş depolara

gönderilir ve bundan da sürekli kalmak üzere toprağın derinliklerine gömülür.

Yapılan hesaplar göstermiştir ki; bir kamyon dolusu atığı yüklemenin ve depolamanın ma-

liyeti yaklaşık 5 milyon dolardır. Bu da kilowat /saat başına 0.07 cent, yani elektriğin tü-

keticiye maliyetinin %1'i kadar'bir yük getirmektedir ve genelde bu meblağ tüketici fi-

yatlarına ilave edilmektedir.

Yakıtların depo edildiği alanlarda halen pek çok güvenlik analizleri yapılmaktadır. Bu tah-

lillerde üzerinde durulan en büyük sorun; atığın bir şekilde yer altı suyu ile temas etmesi,

çözülmesi ve yeraltı suyu ile birlikte kuyulara, nehirlere ve toprağa taşınması ihtimalidir.

Çünkü; kirlenmiş sular ve toprak yolu ile ve bitki kökleri vasıtası ile radyoaktivite yi-

yeceklere bulaşır ve dolayısı ile de insan vücuduna girer. Bu sebeple radyoaktiv atıkların ye-

raltı sularına kanşmayacak ve onları kirletmeyecek bir sistem içinde gömülmesi çok özen

gösterilmesi gereken bir konudur ve asla dikkatsizlik ve baştan savmayı kaldırabilecek bir

şey değildir.

Esasında radyoaktiv atıklarda zamanla daha az tehlikeli hale gelirler. Çünkü radyoaktif ele-

manlar da zamanla çürür ve zararsız hale gelerek, geriye bir posa bırakırlar.

Bu sebeple atıkların gömülmesi yerin altından en az 300 metre derinliği olan galerilere ya-
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pılır ve yeraltı sulan ile temas imkanları da böylece bertaraf edilmiş olur. Esasında bu de-
rinlikteki kayalar on milyonlarca yıl boyunca hiç bir şey olmadan oralarda dururlar. Nadiren
depremler ve diğer yeraltı olayları ile sallanabilir ve hatta çatlayabilir. Ancak bu onların ko-
numlarını ya da çevre ile olan etkileşimlerini değiştirmez.

Gömülen atığı paketlemenin nasıl yapıldığı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil: 24

Gömülen atığın paketlenmesini gösteren şematik diyagram. Bileşenler şöyledir: -
cama çevrilen atığın kendisi. Kap- camı ilk olarak saran paslanmaz çelik tabaka.
Stabilizator- atığın fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını artırmak için dolgu maddesi.
Muhafaza-suyun aşındırmasına karşı aşırı dayanıklı özel malzeme (su geçirmezdir).
Dış Tabaka- aşınmaya karşı ekstra dayanıklılık ve yapısal destek sağlar. Kovan-
delinmeye karşı destek ve yapısal destek sağlar. Dış Dolgu- ahk paketi ve kaya
arasındaki boşluğu doldurur ve suyu dışarıda tutmak için ıslandığında, eğer atık çö-
zülürse, suyla birlikte gitmesini engeller.

Bu paketleme sistemi tehlikeyi en aza indirmek için alman önlemleri gösterme bakımından
çok mühimdir. Radyoaktiv zehirlemenin oldukça yüksek olduğu ilk bir kaç yüz yıl için; atı-
ğın alman bütün önlemlere rağmen yeraltı suyu aracılığı ile kaçmamasını önlemek pa-
ketleme sisteminin esasını teşkil eder.

Esasında atıklar; jeoloklann kesinlikle emin oldukları, çok az yeraltı suyu akışı olan veya
hiç olmayan kaya formasyonları içine gömülürler.

Gömülme işleminde ilk önce atığın kendisi kimyasal işlem sonucu cama çevrilir. Sonra, bu
cam atığı saran paslanmaz çelik tabaka ile örtülür. Bundan sonra, araya stabilizator de-
nilen atığın fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını arttırmak için bir dolgu maddesi konur.
Bunun üzerine de suyun aşındırmasına karşı son derecede dayanıklı bir muhafaza maddesi
geçirilir. Dış tabaka aşınmaya karşı ekstra dayanıklılık gösteren diğer bir kovanla kap-
landıktan sonra; tekrar bir dolgu tabakası ile gömüldüğü kaya ile atık arası doldurularak
gerekli emniyet tedbirleri alınmış olur.

Pek tabii; nükleer reaktörden elektrik enerjisi üretmek kadar atıkların emniyetli bir şekilde
saklanması ve gömülmesi de büyük maliyet icap ettiren bir işlem olduğu için, nükleer enerji
santrallarının yapımı bilhassa ekonomileri zayıf ülkelerde büyük mali problemler olmakta ve
hatta bazı ülkeler için ise bu mümkün bulunamamaktadır.
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RADYASYONLARIN ÖLÇÜLMESİ VE

BAŞLICA ÖLÇÜ CİHAZLARI

Nükleer radyasyonların ölçülmesi ister deneysel nükleer fizik çalışmalarında olsun, isterse

kontrol için çeşitli amaçlarla kullanılmalarında bulunsun önemli bir konuyu oluşturur.

Radyasyonların varlığını ancak sayabildiğimiz veya gözleyebildiğimiz takdirde bilebilir ve

haklarında bilgi sahibi olabiliriz.

Atomik ve nükleer radyasyonlar insanların görme sınırlarının çok ötesinde fevkalade küçük

boyutlardadırlar. Ancak, iyonlaşma etkileri veya diğer çeşit reaksiyonlar sonucunda çıkan

parçacıklann iyonlaştırma yapması ile varlıklarını anlayabilir ve ölçümlerini yapabiliriz. Ni-

tekim radyoaktiviteyi keşfeden Henri Becquerel de uranyumdan çıkan radyasyonları göz-

leyerek keşfetmemiştir. Tesadüfi bir şekilde, bir uranyum filizini bir fotoğraf plağının üze-

rinde koyması ve yine tesadüfi olarak Paris'in o hafta içinde çok yağmurlu geçmesi ve hiç

güneş açmaması ve sonuç olarak Henri Becquerel'in fotoğraf plağı üzerinde uranyumdan

çıkan radyasyonların bıraktığı izi gözlemesi ve bunu izah etmeye çalışması, durumu kont-

rollü şartlarda tekrarlaması ile radyoaktivite keşf edilmiştir.

Nükleer radyasyonları ölçme cihazları ve prensipleri, radyoaktif ışınların keşfedilmelerinden

hemen sonra daha süratle geliştirilmeye başlanmıştır. Günümüzün ileri teknolojisi ise, bu

konuda bize fevkalade imkanlar sağlamıştır.

Aşağıda kısaca nükleer radyasyonların sayımı ve ölçümleri için kullanılan aletleri şunlardır.

Radyasyon ölçme cihazı olan Detektörlerin Sınıflandırılması

Detektörler Elektrik, Optik ve Fotoğrafik olarak aşağıdaki sınıflara ayrılırlar.

Elektrik İyonlaşma odası

Detektörler Orantılı sayıcı

Geiger-Müller sayıcısı

Yan-iletken sayıcı

Optik ve Sintilasyon sayıcı

Fotoğrafik (Panldamalı sayaç)

Dedektörler Çerenkov sayıcısı

Fotoğrafik emülsiyon

Sis odası

Kabarcıklı oda

Kıvılcımlı oda

Bir detektör birkaç çeşit parçacığı ayrı ayrı olarak saymak için de kullanılabilir. Ancak bu,

detektörün hassas kısmının radyasyonlara karşı olan etkileşme özelliğine bağlıdır



43

Detektörler verdikleri bilgilere göre de farklılıklar gösterirler. Bunlar :

A. 1) Detektörler giren parçacığın sayılma zamanını tam olarak vermekle beraber uzaysal
ayırma güçleri küçüktür. Cerenkov detektörü buna iyi bir örnektir.

2) Bir kısım aletler çok iyi uzaysal ayırma gücüne sahip olmalarına rağmen, parçacığın sa-
yılma anını tam olarak belirtemezler.

3) Bir kısım aletler de bir olayın vuku bulmasında, salınan enerjinin ölçümünü çok büyük
bir hassasiyetle temin ederler. Buna bir örnek olarak gazlı iyonlaşma odası veya alfa par-
çacığı enerjisini ölçmek için kullanılan bir katı-hal detektörünü gösterebiliriz.

4) Fotoğraf plakları, parçacıkların izlerini kaydeden diğer bir nevi detektördür.

Hemen, hemen bütün aletler, bir olayı saydıktan sonra muayyen bir zaman için has-
sasiyetlerini kaybederler. Bu zamana "Ölü zaman" denir. Bu olay birim zamanda vuku
bulan olayların sayılma sayısını sınırlar. Yüksek verim ile saymak için sayma hızının tersi,
ölü zamanla mukayese edildiğinde çok küçük olmalıdır.

Uzunluk, zaman, enerji ayırma gücü, verimlilik, ölü zaman ve diğer deneysel gerekler ta-
mamen detektörün hacmine bağlıdır.

Gazlı Detektörler

İyonlaşma Odası

iyonlaşma odası eski tip bir radyasyon ölçme cihazı olmakla beraber pratik ve kullanışlı bir
alettir.

Bir iyonlaşma odası esas olarak içinde gaz bulunan bir kutu ile bu kutunun içinde birbirine
paralel duran ve çok iyi izole edilmiş iki elektroddan meydana gelir.

Yüklü bir parçacık iyonlaşma odasına girdiği zaman gazın içinde yolu boyunca iyonlaşma
yapar. İyonlar, elektrodlar arasına tatbik edilen voltaj dolayısıyla hasıl olan elektriki olan
yardımıyla toplanırlar ve iyonlaşma akımı böylece ölçülür.

İyonlaşma odalarının çok küçük yapıda olanları da mevcuttur. Bu küçük iyonlaşma odaları,
diğer ilave ünitelerle bileştirilerek "dozimetre" denilen ve şahısların üzerlerinde taşımaları ile
aldıkları doz miktarlarının ölçümlerinde ve gözlenmelerinde kullanılır ki bunlar, nükleer
santrallar da çalışanların üzerlerinde bulunan vazgeçilmez sayıcılardır.

Orantılı Sayıcılar

Orantılı sayıcı olarak isimlendirilen sayıcılar da içine gaz doldurulmuş radyasyon de-
tektörleridirler.

Orantılı sayıcıların esas çalışma prensibi elektriki atmalar (pulslar)'ın sayılmaları esasına
dayanır. Yüklü bir parçacığın gaz içinde meydana getirdiği iyonlaşmada hasıl olan orijinal
iyon çiftlerinin, gazı tekrar iyonlaştırarak iyonların çoğaltılması ve sonuçta bu iyonların bir
puls "nabız" şeklinde sayılmaları esasına dayanır. Bu nedenle pulslar, iyonlaşma odasında
hasıl olanlardan güçlüdürler.
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Geiger-Müller Detektörü

Geiger-Müüer detektörleri en çok bilinen G.M ismi ile anılan sayıcılarıdır.

Çok eski bir tip detektör olmasına rağmen; basit yapısı, ucuzluğu ve çalıştırılmasının kolay

oluşu itibariyle, fizik deneylerinde ve diğer ölçümlerde vazgeçilmez bir detektör tipi ol-

muştur.

G-M detektörü de elektriki atlama veya puls esasına dayanan bir detektör çeşididir. Tüp

içinde anod ile katod arasında oluşturulan şiddetli elektrik alan, bu alana giren her bir iyo-

nun yeni iyonlaşmalara sebep olmasını ve puls şiddetinin arttırılarak sayılacak mertebeye

gelmesini sağlar. Bu sebeble Geiger-Müller detektörü radyasyonların sadece sayılmalarında

kullanılır.

Wilson Sis Odası

Bu detektör, içinde sürekli su buharı bulunan bir odadır. İçerdeki gaz hacminin de-

ğiştirilmesiyle sıcaklık farkları yaratılarak odaya giren parçacıkların yollan ve uzunlukları

belirlenebilir. Parçacıkların yolları boyunca yoğunlaşan su damlacıkları ise, bu parçacıkların

izlerini belli eder. Su buharı yerine, alkol buharı da kullanılabilir. Bu cihazla alfa par-

çacıklarının yollan ve kozmik ışınların izleri ölçülür ve fotoğrafları çekilebilir. Ayrıca par-

çacığın yolunun bükülmesinin gözlenmesi için magnetik alan dahi tatbik edilebilir. Sis dam-

lacıklarının sayısı, parçacığın enerji kaybı ile orantılı olduğundan, odaya ait sabitler

biliniyorsa parçacığın enerjisi de tayin edilebilir.

Fotoğrafik Emülsiyonlar

Yukanda da belirtildiği üzere nükleer radyasyonlann gözlenebildiği ilk tesir fotoğraf plağının

kararmasıdır. Fotoğraf plakları veya filmlerin kararması hala çok önemli bir radyasyon

sayım metodudur.

Yüklü parçacıklar, fotoğraf plakları üzerindeki emülsiyonlarda da havada olduğu gibi iyon-

laşmalara sebep olurlar.

İyonlaşma ile serbest hale geçen elektronlar gümüş-bromür ve jelatinden yapılmış olan

emülsiyon içindeki gümüş iyonlarının nötrleşmesine sebep olurlar ve böylece parçacığın

yolu üzerindeki gümüş açığa çıkar. Filmin banyo edilmesiyle bu gümüş tanecikleri görünür

hale gelirler. Fotoğrafik emülsiyonların çok duyarlı olması için küçük tanecikli ve kalın ta-

bakalı olmaları gerekir.

Fotoğraf plakları önemli araştırmalarda bir takım detektörlere tercih edildikleri gibi, rad-

yasyon dozu tespitinde personel dozimetrisi olarak kullanımları ile de önem taşımaktadırlar.

Radyasyonla veya radyasyaon bölgesinde çalışan araştıncı ve teknisyenler "dozimetre" adı

altında bilinen ve radyasyon dozunu kaydeden bir alet taşımaktadırlar. Dozimetre, içinde

küçük bir fotoğraf filmi ve çeşitli radyasyon filtreleri bulunan bir doz ölçme cihazıdır. Filmin

kararmasından, çeşitli parametreler de göz önünde bulundurularak maruz kalınan doz mik-

tan tayin edilir.
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Parıldama (Sintilasyon) Esasına Dayanan Detektörler

Parıldama olayı radyasyonların sayılmasında ve spektroskopik ölçmelerin yapılmasında çok
faydalı olan bir metodun gelişmesini sağlamıştır.

Üzerine radyasyon düşürülen bir maddenin bu radyasyonu emmesi neticesinde görülebilen
ışın yayınlanması olayına "lüminesans" denir. Radyasyonun emilmesinden sonra gö-
rülebilen ışığın çıkması çok kısa bir zaman sonra olabilir. Bu olaya "flüoresans" denir ve
böyle maddelere de "flüoresan maddeler" denir.

Parıldama veya parıltılı, ya da diğer adıyla sintilasyon sayaçları, bazı maddelerin radyasyon
enerjisini görünen ışığa çevirme özelliklerinden faydalanarak yapılmış sayaçlardır.

Sıvı Sintilatörler

Sintilatör olarak sıvı kullanılan detektörler de yapılmıştır. Bunlar ekseriya büyük ha-
cimlidirler ve özellikle hassas çekirdek reaksiyonlarının ölçümlerinde kullanılırlar. Bu ci-
hazlara "sıvı sintilasyon detektörleri" denir.

Nötron Detektörleri

Nötronlar elektrik yükü olmayan parçacıklar olduklarından direkt olarak iyonlaşma mey-
dana getirmezler ve bu yolla sayılamazlar. Nötronlar ancak yaptıkları çeşitli reaksiyonlar so-
nucunda çıkan parçacığın sayılması ile dolaylı olarak tespit edilebilirler.

Nötronlar enerjilerine göre, yani hızlı ve yavaş nötronlar olmalarına göre farklı aletlerle sa-
yılabildikleri gibi; sayıldıkları sistemin bir aletle mi yoksa bir fotoğraf plağı veya "foil" ile mi
olduğuna göre "aktif detektörler" veya "pasif detektörler" olarak sınıflandırılırlar. Burada
esas olarak hızlı ve yavaş nötronların sayılmalarında kullanılan çok çeşitli detektörlerin bu-
lunduğunu işaret ile bu bahse son vermek istiyorum.

Radyoaktivite meseleleri ve nükleer enerji tekniği ile ilgili olarak buraya kadar verdiğimiz
izahatı konuyu anlayabilmemiz ve bilhassa sigortacılık mesleği açısından yeterli olduğuna
inandığım için, bundan sonraki kısımda nükleer enerji ve onun sigortası bölümünde bu ri-
zikonun ne şekilde değerlendirilerek sigorta edilmekte olduğu hususuna değineceğim.



46

NÜKLEER ENERJİ VE SİGORTA

Radyoaktivite sonucu uğranılacak zarar ve ziyanın sonuçlan; sigorta endüstrisince 1939-

1945 harbinden önce de bilinmekte idi.

Diğer bir ifade ile, nükleer kuvvet santrallarından çok önce radyoisotaplann ve (x) şu-

alarının tıp, ilminde kullanılması sebebiyle bu tehlikeli maddelerin neşrettiği şualara maruz

kalmanın sonuçlarından herkes gibi sigortacılarda haberdar idi. Keza radyoaktif ele-

manların endüstride kullanılması 19201i yıllarda başlamış ve bilhassa muhtelif maddelerin

kalınlıklarının ölçülmesinde ve kaynakların iyi yapılıp yapılmadığının tetkikinde radyoaktif

maddeler kullanılmaya başlanmıştı.

Tıp ilminde radyum, kanser tedavisinde kullanılıyordu. Radioaktiv izotoplar ise zirai araş-

tırmalarda, bilhassa gübrelerin bitkilerinin kökleri tarafından iyi bir şekilde bünyelerine

geçip, geçmediğinin tespitinde kullanılmakta idi.

Bu sebeple radioaktif maddelerin neşrettiği şuaların insan bünyesine tesirleri ve yaptığı tah-

ribat; bu maddelerin sanayi sahasında kullanılmasından çok önceleri bilinmekle beraber; si-

gortacılardan bu konuda her hangi bir teminat istenmediği için yakın dönemlere kadar da

sigorta konusu olmamışlardır.

Ancak 2'inci cihan harbinden sonra nükleer enerji santrallarmın kurulmaya başlaması üze-

rine, işbu santralların inşası ve işletilmesi ile nükleer yakıtların reaktörlere getirilmesi ve

radyoaktif atıkların reaktörlerden sonsuza dek gömülecekleri yerlere götürülmeleri ve iş-

letme esnasında üçüncü şahısların can ve mallarının nükleer bulaşma sonucu uğ-

rayacakları zarar ve ziyanların ödenmesi konuları bu sahada sigortacılarında kendilerine

düşen rolü alarak sahneye çıkmalarına sebep olmuştur.

Bu sebeple, kitabıma konu olarak seçmiş bulunduğun nükleer enerjinin üretildiği ve atom

çekirdeklerinin parçalandığı reaktörlerin inşasından başlamak suretiyle; sırasıyla sigorta ko-

nusu olan diğer radyoaktiv rizikolara değinmek istiyorum.
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NÜKLEER SANTRALLARIN İNŞAAT VE MONTAJ

ALL RİSK SİGORTALARI

Hemen belirtmek gerekir ki bir nükleer enerji santralının inşaat ve montajında, reaktörün
kalbi veya çekirdeğinin içine, radyoaktiv maddeler konuncaya kadar geçen devre için ya-
pılacak sigortasının diğer inşaat sigortalarından her hangi bir farkı yoktur.

Yalnız hemen belirtmek gerekir ki, bir nükleer reaktörün inşaatını üstlenen müteahhidin bu
konuda bir çok santral yapmış ve mesleğinde tecrübe sahibi olmuş bir kuruluş olması çok
önemli bir şarttır.

Keza kullanılacak inşaat malzemelerinin kalitesi de çok önemlidir. Bilhassa reaktörün çe-
kirdeğinin üstünü kaplayan betonarme inşaatta kullanılacak çeliklerin kalitesi ile, dö-
külecek betonun ana maddesi çimentonun çok özel kalitede çatlamaz çimentodan olması
hayati önem taşır.

Çünkü, bugünkü yaşamımızda ve bilhassa televizyon ve gazetelerde bazen adını duy-
duğumuz "kor erimesi" veya diğer bir tabir ile reaktör çekirdeğinin erimesi adeta yaşamımıza
korku ile karışık olarak girmiş durumdadır.

Bu terim; şimdiye kadar hiç olmamış bir kazayı, yani bir nükleer güç reaktörünün yakıtında
meydana gelen geniş ölçüde bir erimeyi ifade eder. Basın, bundan sıklıkla "en büyük felaket"
olarak bahs eder ve bir çok insanda bunu bir nükleer bomba saldırısını takiben ortaya çıkan,
ölü insan yığınlarının ve mahvolmuş boş bir arazinin yer aldığı bir tablo olarak hayal eder.

Halbuki; bugüne kadar bir kaç aşın ısınma hadisesi olmuş ise de; insanlara büyük mik-
tarda ve hayal edildiği gibi sonuçlara varan zarar ve ziyan vermemiştir. Pek tabii çernobil
santralı bunun istisnasıdır ve bu konuya ileride değinilecektir.

Bu sebeple, reaktörlerin inşaat ve montaj sigortasında esas radyoaktivite rizikosu, yukarıda
da belirtildiği üzere radyoaktif maddelerin reaktör "kor'una" konularak; soğuk ve sıcak tec-
rübe devrelerinin yapılması ile başlar.

Eskiden genellikle inşaat bitip reaktör tecrübeye alınmadan önce, C.A.R ve E.A.R teminatı
sona ermekte idi.

Bugünkü tatbikatta, hem tecrübe devresi kısaltılmış olarak ayrıca bu devrenin sürprimleri
ve muafiyetleri arttırılmış olarak "testing period" dediğimiz devre inşaat ve Montaj Sigortalan
teminatına ilave edilmeye başlanmıştır.

Bu devrenin sigorta teminatına ilâvesinin sebebi ise, nükleer reaktörlerin normal ko-
şullarda, reaktör yakıtı eriyecek olsa bile, dışanya radyoaktivite sızmasını engelleyecek şe-
kilde, çok güçlü bir yapı olarak inşa edilmiş "koruma kabuğu" ile çevreden aynlmış ol-
masıdır.

Tipik bir koruma kabuğu, sıkı bir ağ halinde birleştirilmiş kalın çelik çubuklar ile güç-
lendirilmiş olan; yaklaşık 1 metre kalınlığında beton bir gövdeden oluşur.

Öyle çok çelik desteği vardır ki; betonu, döküldüğü zaman bu ağın etrafına dökülen betonun
iyi bir şekilde dağılabilmesi için özel tekniklerin geliştirilmesi gerekmiştir. Buna ek olarak
koruma kabuğunun işi, güçlü bir yapı oluşturacak şekilde kaynaklanmıştır ve içeriden ge-
lecek çok yüksek iç basınca dayanabilecek kadar sağlam bir kalın çelik tabaka ile kaplıdır.
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Koruma kabuğu, reaktörlere dışından gelebilecek büyük darbelere karşıda büyük bir ko-

ruma sağlar; öyle ki kasırganın bir arabayı, bir ağacı veyahut bir ev'i üstüne doğru sa-

vurması, bir uçağın çarpması veya yanında büyük miktarda bir kimyasal patlayıcının infilak

etmesine karşı da koruyucu gövdeler dayanıklı olarak inşa edilirler.

Esasında, koruma kabuğunun görevi, bir kor erimesi kazası sırasında radyoaktiviteyi içeride

tutmaktır. Aslında bunu bir kaç saatliğine yapması da yeterlidir. Çünkü koruma ka-

buğunun içinde radyoaktiviteyi atmosferden ayıracak sistemler mevcuttur.

Bu sistemler tıpkı evlerde kullanılan elektrik süpürgeleri gibi bir işlemle havayı filitrelerin

içine üfler ve bu hava içinden geçtiği odun kömürü filitresi yataklarında beraberinde sü-

rüklediği radyoaktiv tozları bırakır. Ayrıca havaya otomatik olarak çalışan kimyasal spreyler

de sıkılarak tehlikeli maddeler bertaraf edilmiş olur.

1 engel

Şekil : 25

Nükleer Santrallarda fisyon sonucu açığa çıkan radyoaktiv maddelerin ve radyasyonun çev-

reye ulaşabilmesi için aşmasının gerektiği içice pek çok engel mevcuttur. Bunlar en içten en

dışa doğru şunlardır.

1. Yakıt : Nükleer yakıt tüpleri seramik yapıda oluşları nedeniyle radyoaktiv maddelerin

büyük bir çoğunluğunu içerisinde hapseder. Radyoaktiv maddelerin sadece %1'i yakıttan dı-

şarı çıkabilir.

2. Yakıt Zarfı : Nükleer yakıt elemanları zirkonyum alaşımından yapılmış iki ucu kapalı si-

lindirik bir boru içerisindedir. Bu borular aşınmaya karşı oldukça dayanıklı olup, radyoaktif

maddelerin soğutucuya geçmesini engeller.
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3. Reaktör Kazar" : Paslanmaz çelikten imal edilen bu kap; basınç, sıcaklık ve radyasyona

karşı oldukça dayanıklıdır.

4. Beton (biyolojik) Zırh : Bu zırh yaklaşık 120 cm kalınlıkta betondan inşa edilmiş olup

radyasyonun ortamdan dışın çıkmasını önler.

5-6. Birinci ve İkinci Koruma Kabuğu : Birinci yapı çelikten imal edilmiş olup, santralın

nükleerle ilgili tüm parçalar bunun içerisinde yer almaktadır. İkinci yapı ise betonarme olup

1-2 metre kalınlığındadır. Her iki koruma kabuğu reaktörü olası bir kaza durumunda rad-

yoaktif maddelerin çevreye ulaşmasına engel olur.

Bütün alınmış emniyet tedbirlerine rağmen, eğer reaktör sistemi kırılarak açılırsa, içerideki

su ve buhar, koruma kabuğu içerisine akar. Su içeriye acil kor koruma sistemi ile pom-

palandığında, bir kısmı taşar yakıtın çevresini sardığında da sıcaktan dolayı buhara dö-

nüşerek çatlak kısımdan geçer ve koruma kabuğu içine girer. Böylece zemindeki çok faz-

ladan su ile birlikte koruma kabuğunun buhar ile dolması beklenir. Buhar hemen, hemen

tüm potansiyel soğutucu kaybı kazaları için geçerlidir. Böylece buharın yakıt kaybı ile kim-

yasal reaksiyona girmesi ve bu reaksiyonlar sırasında üretilen hidrojenin yanması ile, ya-

kıttaki radyoaktivite su ve buhara aktarılır.

Burada en büyük tehlike, buhar basıncının; koruma kabuğunun duvarlarının dayanma gü-

cünü aşacak kadar, yani normal atmosfer basıncının 10 katı kadar artmasıdır.

Bu tehdidin azaltılması ve önlenmesi için koruma kabuğunun çevresini ve atmosferini so-

ğutacak sistemler konmuştur. Bu sistemlerin en etkin olanlarından birisi de buharı yo-

ğunlaştırmak için Hava veya Soğuk su püskürtülmesidir.

Güvenlikle ilgili olduklarından bu sistemler, fabrikasyonlarında çok ince bir şekilde kalite

kontroluna tabi tutulurlar ve sık, sık incelenip test edilirler.

Bu gibi Emniyet tedbirlerinin alınmış olması dolayısı ile dir ki, eskiden inşaat sonucu oto-

matik olarak nihayete eren tecrübe devresi sigorta teminatı; günümüzde tecrübe devresi ve

bakım devresini de içine alacak şekilde genişletilmiş bulunmaktadır.

Bir reaktör İnşaat All Risk sigorta mukavelesinin teminatına uygulamada klasik olarak ve-

rilen yangın, yıldırım, infilak, fırtına ve kasırga, su basması, uçak ve uçaktan bir cismin

düşmesi, vasıta çarpması, deprem, grev, kargaşalık, halk hareketleri ve terör risklerine ila-

veten ayrıca aşağıda sayılan rizikolarda eklenmektedir.

a) Hangi kazai sebeple olursa olsun soğutucu ve moderator tesislerin hasara uğraması,

b) Aniden vukua gelen ve kontrol haricine çıkan ve bunun neticesi olarak reaktörün

kor'unda bulunan muhteviyatın erimesi ile sonuçlanan her türlü kazanın sebebiyet

verdiği zarar ve ziyanlar,

c) Her hangi bir kaza sonucu doğan ve reaktör tesislerinin radyoaktivite ile bulaşması

sonucunu veren hadiselerden dolayı hasıl olan zarar ve ziyanlar.

Bu teminatın geçerli olabilmesi için mutlaka bir kazanın olması ve reaktör tankının ve te-

sislerinin radyoaktiv maddeler ile bulaşması şarttır.

Reaktör normal olarak çalışırken vukua gelecek bulaşma rizikosu mutlak surette teminat

dışıdır.
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İnşaat All Risk sigortalarının teminat vermediği bir riziko nev'i ise reaktör binasının ve te-
sislerinin normal oturması yani "tasmanı'dır. Ayrıca normal aşınma ve yıpranmalarda te-
minat dışı olarak tutulan hususlardandır.

Sigortacılar genellikle testing period için oldukça yüksek tenzili muafiyet limitleri de uy-
gulamaktadırlar.

Eğer "de contamination'u temizleme masrafları da sigorta edilmiş ise, bu riziko için tespit
edilen meblağın ve tennzili muafiyet miktarının mutlaka ayrıca taspit edilmesi lazımdır.

Reaktör İnşaat All Risk sigortasının yukarıda belirtilen hususiyetleri dışında, önceden de be-
lirtildiği gibi tesislerin inşaatına ait sivil mühendislik ile makinelerin montajına ait makine
mühendisliği kısımları tıpkı diğer enerji üreten elektrik santrallan gibi; aynı esasların yani
umumi ve hususi şartların uygulanması suretiyle sigorta edilir.

Nükleer Santrallann İşletme Devresinde Uygulanan
Yangın ve Ona Bağlı Diğer Rizikolarının Sigortası

Yangın ve ona bağlı diğer rizikoların yani; infilak, yıldırım, deprem, fırtına, toprak kayması,
uçak ve uçaktan bir cismin düşmesi, vasıta çarpması, grev, kargaşalık ve halk hareketleri
ile kötü niyetli hareketler ve sabotaj rizikolann meydana gelmesi ihtimali diğer enerji sant-
rallan ile aynı riziko tahakkuk ihtimalini taşımakla beraber, bu rizikolann tahakkunun so-
nuçları diğer enerji santrallerinin uğrayabileceği zararlar ile mukayese edilmeyecek kadar
büyük olur.

Bilhassa, kâr kaybı ve kısmi bulaşmaların temizleme masrafları da sigorta edilmiş ise si-
gortacılann ödeyecekleri miktarlar korkunç boyutlara ulaşır ve çoğu ahvalde sigorta be-
delinin tamamına erişir.

Bir nükleer santralın yangın sigortası yapılır iken şu hususların göz önüne alınması la-
zımdır.

1) Reaktör'ün tipi,

2) Yakıtın cinsi,

3) Moderatör'ün cinsi,

4) Isı transferi yapan maddenin cinsi,

5) Kontrol mekanizmalan,

6) Alınan emniyet tedbirleri ile bulaşmayı önleyecek önlemlerin neler olduğu,

7) Nükleer santralın jeolojik durumu ile bölgenin meteorolojik raporlan ve şartlan,

8) Operatörlerin çalışma için tespit edilmiş talimatnameleri ile, uygulanan di-
siplinlerin neler olduğu,

9) Reaktörün ne zamandan beri faaliyet göstermekte olduğu,

10) Çalışma devresi zarfında her hangi bir kaza veya yangın başlangıcı olup olmadığı.

Sigorta teminatı verilirken bilinmesi gereken Ana hüküm, radyoaktiv bulaşmanın mutlak
surette sigorta teminatı dışı olduğudur. Yani; her hangi bir kaza sonucu tesisler radyoaktiv
maddeler ile bulaşacak olur ve tesislerin de bu sebeple kullanılması artık mümkün gö-
rülmez ise, bu husus kati olarak sigorta şirketlerince temin edilmemektedir. Esasına yangın
sigorta umumi şartlanna ilaveten; hemen bütün sigorta nevilerinin umumi şartlannda rad-
yoaktiv bulaşmalar teminat dışı tutulmuştur.
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Yukarıda da işaret edildiği üzere sızıntı miktarı tesisi artık kullanılmayacak kadar kir-
letmemiş ise ve temizlenmesi de mümkün görülüyorsa; ayrıca daha önceden radyoaktiv
maddelerden tesisin temizlenmesi teminatı da satın alınmış ise, ancak temizleme masrafları,
muafiyeti tenzil edilerek ödenir. Aksi halde reaktör küçük bir dağ teşkil edecek şekilde top-
rakla örtülerek gömülür.

Bu sebeple yukarıda belirtilen soruların reaktöre yangın ve ona bağlı rizikolar teminatı ve-
rilirken mutlaka sorulması ve rizikonun çok iyi bir şekilde önceden etüt edilmesinden sonra
tqpiinat verilmesi sigorta şirketleri için hayati ehemmiyet arz eder.

Bilhassa uzun zamandan beri faal olan nükleer santrallarda göz önüne alınması lazım gelen
bazı hususlar da mevcuttur ki; bunların belli başlıları ise şunlardır :

Basınçlı Termal Şok :

Reaktörü içinde barındıran kalın çelik kap, içinde yüksek sıcaklıkta su bulunması yü-
zünden doğal olarak çok sıcaktır. Tahminen 300 °C . Bir işleyiş hatasına bağlı olarak içerisi
aniden soğuk su ile dolarsa, kap bir termal şoka uğramış olur.

Bunun sonucu olarak kap yüksek basınca maruz kalırsa, bu olaya basınçlı termal şok olayı
denir. Eğer kap içinde küçük çatlak veya hata varsa, gittikçe artan bir çatlama eğilimi gös-
terir. Bunun sonucu dışarıya sızacak radyasyon biyolojik dokuya zarar verebildiği gibi,
Atomların ve elektronların normal konumdan çıkmalarına neden olarak, çeliğe de hasar ve-
rebilir. Radyasyonun reaktörün kabına verdiği bu tahribat, onun basınçlı termal şoka olan
duyarlılığını da arttırır.

Bu sorun en az 20 seneden beri bilindiği için mukavemetin arttırılmasını teminen basit bir
önlem alınmış ve kabın üretildiği çelik içindeki kurşun miktarı düşürülmüştür.

1971'de uygulanan bu önlemden sonra üretilen reaktör kaplarının basınçlı termal şok ile il-
gili problemleri hemen hemen kalmamıştır. Ayrıca sorun çıkarmaması için reaktör kaplan
periodik incelemeye tabi tutulurlar.

Diğer taraftan, termal şok sorununu azaltmanın bir yolu da yakıtın reaktör içindeki di-
zilimini değiştirmektir. Böylece kabın duvarlarına çarpan radyasyon miktarını azaltılır.
Bugün bir çok santralda bu uygulanma yapılmaktadır.

Basınçlı termal şoka karşı diğer bir önlemde, ani su enjeksiyonlarının yol açacağı termal
şoku asgariye indirmek için, su depolarını sıcak tutmaktır. Bu da bugün uygulanmaktadır.

Diğer bir önlem ise, son derecede pahalı olmasına rağmen en mükemmel olanıdır. O da re-
aktör kabını çok yüksek bir sıcaklığa (460 °C) kadar ısıtarak radyasyonun vereceği hasarı
telafi etmektir. Ayrıca bu ameliye kabı yenisi kadar iyi hale getirmektedir.

Reaktörlerin normal işletme devresi sigortalarında göz önüne alınması gereken hususlardan
birisi de; zorlama aşınması sonucu boruların kırılması ve buhar üretici borusundaki ka-
çaklardır.

Zorlama Aşınması Sonucu Boruların Kırılması:

Kaynar su reaktörlerindeki borularda çatlakların görüldüğü bazı durumlar olmuştur. Bir
borunun kırılarak açılmasına LOCA "Loss of coolant accident" denir. Bu soğutucu kaybı ka-
zasına neden olan oldukça kritik bir duruma sebep olur.
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Esasında bu tür çatlamalar çok yavaş olarak oluşur ve genelde ultrasonik testler ile ilk aşa-
mada tespit edilir.

Eğer zamanında çatlaklar tespit edilemez ise, bu takdirde sızıntılar yavaş yavaş artar ve zor-
lamadan dolayı aşınan boruların kırılmasına sebep olur.

Boruların tamir edilebilmesi için reaktörlerin kapatılması gerekir ki; bu da enerji üre-
tememek ve dolayısı ile para kayb etmek demektir. Eğer reaktör için yangınla beraber ma-
kine kırılması ve kâr kaybı sigorta teminatı da verilmiş ise, bu işlem sigortacıya oldukça pa-
halıya mal olan bir hasar ödenmesine sebep olacak demektir. Bu sebeple verilecek
teminatın hudud ve şümulü rizikonun büyüklüğü göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde
önceden tespit edilmelidir.

Buhar Üretici Borusundaki Kaçaklar:

Reaktörler dizayn edilir iken, reaktör içindeki suyun kaynayıp buhar oluşturmasını ön-
leyecek şekilde basınç altında tutulması göz önüne alınarak imal edilirler.

Buhar üreticisinin boruları içinden, ısının ayrı, ikincil bir sistemden gelen suya aktarıldığı
yere pompalanır ve ısının aktarıldığı su kaynayarak buhara dönüşür.

Bu sistemin en büyük avantajı, reaktörden gelen ve radyoaktif kirleticiler içeren suyun asla
istasyonun diğer kısımlarına (türbin, kondansatör v.s.) ye geçmemesidir. Bu sebeple bu kı-
sımlarda radyoaktivite kontrolüne gösterilecek özen azalır ve dolayısı ile de maliyet ucuzlar.

Ancak bütün bu emniyet tedbirlerine rağmen, yine de buhar üretici borulanndaki sızıntılar,
bu kısımlara ulaşabilir ve radyoaktivite kontrolü de en düşük düzeyde olduğu için rahatlıkla
çevreye sızabilir.

Bir buhar üreticisinde bu boruların binlercesi vardır. Dolayısı ile sızıntı yapan borular, re-
aktörün işleyişini etkilemeden kolayca iki yanından tıkanabilir. Ancak tıkanacak boruların
sayısının tüm borular sayısının % 20'sini aşmamasına özen gösterilmelidir. Aksi halde re-
aktörün tamirat için tamamen kapatılması lazım gelir.

Güvenlik açısından bakıldığında, bu sahada dikkate alınmaya değer en kötü kaza, bir kaç
borunun birden ve aniden bütünü ile kırılmasıdır. Bu kırılma arkasından radyoaktiv bu-
laşmayı getirebilir.

Buhar borularının basınç sonucu kırılmaları veya diğer bir tabir ile infilakının yangın po-
liçesi teminatı içinde bulunduğu da unutulmamalıdır.

Bugün beynelmilel uygulamalarda reaktörlerde sızıntı testlerinin sık sık yapılması mecburi
hale getirilmiştir ve testlerin sonuçlarına göre ve icap ediyor ise; reaktörler tamir için ka-
pattırılmaktadır.

Bir nükleer enerji reaktöründe yangın rizikosuna ilaveten göz önünde bulundurulması ge-
reken diğer bir rizikoda deprem teminatıdır. Ülkemizin deprem kuşağı içinde bulunduğu ve
bu teminatın katiyen rekabet konusunu kaldırmayacağı asla unutulmamalıdır. Sağlam Re-
asürörler bulunmadıkça ve tanzim edilecek sigorta mukavelenamesinin özel şartları çok iyi
tetkike dayanarak hazırlanmadıkça, sırf şirketin prim hacmini arttırmak ve işi almak için
gayret göstermesinin sonucunun hüsran olabileceğini özellikle belirtmek isterim.
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Nükleer reaktörler hattı zatında son derece tehlikeli işletmelerdir. Nitekim yakın tarihlerde

bu büyük tehlikenin acı bir misali de görülmüştür. Kitabımın sonuna çernobil nükleer ka-

zasını ve onun sonuçlarını teferruatı ile anlatan ayrı bir kısım ilave edilmiştir.

Ayrıca 1957 senesinde Sigorta Tatbikatçılar Cemiyetinde nükleer rizikoların sigortası, o za-

manki adı ile, Atomik Enerji ve Sigorta adlı bildirim de yine kitabın sonuna ilk konuşma

metnindeki halini muhafaza ederek ilave etmiş bulunuyorum.

O tarihte nükleer enerji rizikosunun ve bununla ilgili olarak yangın sigorta teminatının ne

şekilde verilebileceği hakkındaki görüşlerimi hemen hemen; aradan kırk senelik bir zaman

geçmesine rağmen aynen muhafaza etmekte olduğumu da bilhassa belirtmek isterim.

Radyoaktiv Maddelerin ve Atıkların

Nakliyat Sigortası

Radyoaktiv maddelerin Nakliyatı büyük özen gösterilmesi gereken bir konudur.

Nükleer yakıtların enerji santrallanna getirilmesinin yanı sıra; radyoaktiv atıkların santral

dışına çıkarılması ve depo edileceği yerlere nakli de çok dikkat edilmeyi gerektiren bir ko-

nudur. Keza radyoaktiv izotaplann endüstrinin diğer kullanılış yerlerine götürülmeleri de

özel bir ambalajın yanı sıra, depo ve istif etmede de ayrıca özellikler ve işaretler gerektirir.

Radyoaktiv maddelerin kendilerine ait özel işaretleri olduğu unutulmamalıdır.

Bilhassa kullanılmış yakıtın, reaktörlerden alınarak yeniden işleme tesislerine götürülmesi

ve çıkan yüksek seviyeli atığın da gömülmesi için bir depoya taşınması lazımdır.

Bu taşıma esnasında potansiyel tehlikeler mevcuttur. Hiç olmazsa radyoaktivite, tesislerde

iken toplumdan uzaktadır. Fakat Nakliyat esnasında halk içinden geçmesi engellenemez.

Buna ek olarak nakliyat sırasında doğan kazalara da sık sık rastlanılmaktadır.

Bu sebeple dikkatimizi en çok kullanılmış yakıt artıklarına vermemiz icap etmektedir. Genel

bir güvendik kuralı nakliyeyi elden geldiğince erteleyerek kısa süre içinde radyoaktivitenin

bozulmasını beklemektir.

Ancak, en önemli güvenlik; atıkların içinde taşındığı silindirik kaplardır. Genelde bu kap-

ların maliyeti bir kaç milyon dolardır fakat sağlamlıkları garanti altına alınmıştır. Bu kaplar;

saatte 140 kilometre sür'atle bir duvara çarptırılmış, buna yakın bir süratle seyreden lo-

komotiflerle çarpıştırılmış; ancak içerisindekiler dışarıya sızmamıştır.

Ayrıca kaplar benzin alevinde 30 dakika müddetle tutulmuş, 8 saat boyunca suda bek-

letilmiş ve yine içindekilere bir şey olmamıştır.

Gerçekte bu kaplar 35 seneden beri tüm ülkelerde atık yakıtların taşınmasında kul-

lanılmaktadır. Onları taşıyan trenler ve tırlar tahmin edilebileceği gibi her çeşit kazalar ile

karşılaşmışlardır. Sürücüler ölmüştür. Kaplar etrafa saçılmışlardır. Fakat hiç bir zaman

çevreye radyoaktivite yayılmamıştır ve toplumun hiç bir ferdi bu kazalar sonucu rad-

yasyona maruz kalmamıştır.

Atıkların bir şehrin içinden geçmesi esnasında, teröristlerin atık kaplarını havaya uçurması

üzerinde de tartışmalar olmuştur. Bu hususu araştırmak üzere yüksek patlama gücü olan
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maddelerle labaratuarlarda oldukça ayrıntılı testler yapılmıştır. Varılan sonuç bir kaç yüz
kilo kaliteli patlayıcı kullanılsa dahi, radyoaktivite sızıntısı sonucu beklenecek ölüm nis-
petinin en kalabalık bir yerde dahi 0.2 olacağı şeklindedir.

Daha önemli bir etki de otoyollarda radyoaktiv atık taşıyan TIRların yanından geçen ki-
şilerin maruz kalabilecekleri cüz'i radyasyondur. Çünkü radyoaktiv maddenin yaydığı
gamma ışınlarının bir kısmı, kabın cidalannı aşarak çevreye yayılabilir. Ancak bu da bir mi-
lirem'in çok çok ufak bir miktarı olacaktır ki tehlike hudutlarının tamamen dışındadır.

Hatırlanması gerekecek diğer önemli bir hususta taşınan malların ve taşıyıcıların radyoaktif
maddeleri ile bulaşması sonucu uğrayacakları zarar ve ziyanları beynelmilel tatbikat icabı
sigorta teminatı dışında olduğu keyfiyetidir.

Nakliye esnasında ancak nakil vasıtası dışında bulunan şahısların; can ve mallarının rad-
yoaktiviteye maruz kalarak zarar görmesi bahis konusu olabilir ki; bu konu da nükleer ri-
zikolardan doğan umumi Mali Mes'uliyet sigortası bahsinde geniş bir şekilde tetkik edi-
lecektir.

Radyoaktiv Maddelerin Sebep Olduğu
Üçüncü Şahısların Zarar ve Ziyanını Temin Eden

Mali Mes'uliyet Sigortalan

Radyoaktiv maddelerin sigortasında en önemli konuyu hiç şüphesiz ki bu rizikoya muhatap
olabilecek üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar teşkil eder.

Bir radyoaktivite sonucu doğacak zarar ve ziyanın tazmini yani Mali Mes"uliyet sigorta te-
minatı verilmesi bahis konusu olduğu zaman; sigortacıların aşağıda belirtilen hususları
mutlaka göz önünde bulundurmaları lazımdır.

1) Genellikle umumi Mali Mes'uliyet sigortalarında da radyoaktiv bulaşmalar teminat dı-
şındadır.

2) Eğer sigorta teminatına radyoaktiv bulaşmaların üçüncü şahıslara ika edeceği zararların
da temini istenmiş ise bu takdirde; rizikonun takdir ve değerlendirilebilmesi için; öncelikle
Reasürörlerinin bulunup teminatın %100'ünün plase edilmesi kayıt ve şartı ile reaktör hak-
kında yangın sigortalan bahsinde göz önüne alınması gereken hususlar ve sorulması lazım
gelen sualler (yani; reaktörünün tipi, yakıtın cinsi, moderation'un cinsi, ısı transfer yapan
maddenin cinsi v.s. gibi) sorulmalıdır. Ancak bu sorulardan sonra reaktörün hangi şartlar
ile sigorta edilebileceği veya rizikonun ret edileceği hususu belli olur.

3] Reaktörün meskûn mahallere olan yakınlığı ile, bulunduğu mahaldeki nüfusunun ke-
safeti yani herhangi bir kaza sonucu rizikoya maruz kalabilecek insan sayısı ile bina ve te-
sislerin adedinin ve değerlerinin ne kadar olduğu tespit olunmalıdır.

4) Reaktörün bulunduğu bölgede esen rüzgarların hızı ve istikameti ve radyoaktiv bulutların
sürüklenebileceği azami uzaklık yani zarar ve ziyanın tesir bölgeleri tespit olunmalıdır.

Ayrıca, civardan geçen nehir, ırmak veya göllerin bulunup bulunmadığının tespiti şarttır.
Çünkü kaçaklann suları kirletmesi ve kirliliğin çok uzaklara kadar taşınması ihtimali, eğer
akar sulara kirlilik bulaşacak olursa kuvvetle muhtemeldir.
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Büyük kütlelerin taleplerine muhatap olabilecek bir umumi Mali Mes'uliyet sigortası dı-
şında; reaktör işleticisinin, çalışan işçilere ve memurlara karşı olan sorumluluğunu temin
eden İşveren Mali Mes'uliyet sigortalan için beynelmilel tatbikatta bir tahdit getirilmemiş ve
şahıs adedlerinin azlığı göz önüne alınarak eğer böyle bir teminat verilecek ise bu takdirde
primlerinin normal işveren sigortalarından daha yüksek bir meblağ olarak tespiti ön-
görülmüştür. Bu rizikonun temin edilmesi Sigorta Şirketlerinin inisiyatif ve cesaretlerine bı-
rakılmıştır.

Umumi Mali Mes'uliyet sigortasına gelince, eğer teminatına radyoaktiv bulaşma ve ze-
hirlenmelerinde ilavesi suretiyle tanzim edilecek ise, böyle bir sigorta mukavelenamesinin
ilk önce muhatap olacağı kitlenin çok büyük olacağı, büyük can ve mal kaybı zararlarının
ödenmesine karşı teminat verebileceği göz önüne alınmalıdır.

Bu sigorta nev'i daima üzerinde en çok konuşulan ve münakaşa edilen bir konu olmuştur.
Fiyatlarının tespitinde sigortacılar katiyen başı boş bırakılmamıştır. Hatta teminatın ve-
rilmesinde çoğu zaman bir koassürör veya reassürör gibi devletin de yardımı istenmiştir.

Radyoaktiv bulaşma riskinin bütün her cins sigorta teminatından çıkarılarak istisna edil-
mesinin sebebi; bulaşmanın derhal olmasa bile zaman içinde mutlaka ölümle so-
nuçlanmasıdır. Çünkü bulaşma insan hücrelerinin karakterini de değiştirerek kansere se-
bebiyet vermektedir.

Bu sebeple, Hayat, Ferdi Kaza, Hastalık sigortalarda radyoaktiviteye muhatap olma ve onun
sonuçlan tamamı ile teminat dışında tutulmaktadır. Çünkü som1 % 100 belli bir rizikonun
sigortası da bahis konusu olamaz.

Ancak, reaktör işleticilerinin Mali Mes'uliyet sigortası yapılacak ise, sigortacılann göz önün-
de almaları gereken diğer hususlar da şunlardır:

- Reaktör sigortalannın adetlerinin azlığı sebebi ile; sigortacılığın esasını teşkil eden büyük
adetler kanununu tahkik edecek miktarda sigortalının bulunmadığı ve ayrıca kafi derecede
istatistiki done elde edilemediğinden fiyat değerlemesi yapılmasının zorluğu ve verilecek fi-
yatlann bu sebeple bir kumar ve bahis mahiyetini taşıyacağıdır.

- Ayrıca elde olunan prim miktarının vukua gelebilecek zarar ve ziyanları karşılamaya yeterli
bir fonun teşkiline imkan vermeyeceğidir.

- Reaktörlerin dizaynlannın, kullanış gayelerinin çok çeşitli olduğu ve aynı tip reaktörleri
bularak aynı değerlemeyi yapmanın zorunluğudur.

- Son olarak verilen teminatın meblağının büyüklüğü ve rizikoya muhatap olan şahıslann ve
maddi değerlerin adedinin çokluğudur. Eğer bir radyoaktiv bulaşma kazası olursa sigorta
bedelinin tamamının ödenmesinin de kaçınılmaz olacağıdır.

Bütün bu sebebler göz önüne alınarak reaktörlere Umumi Mali Mes'uliyet teminatı verildiği
zaman sigorta şirketleri tek başına hareket etmezler ve rizikoyu müştereken taşımak üzere
bir pool kurarlar ki, bu pollere ileride Reasürans kısmında geniş bir şekilde değinilecektir.

Reaktör Mali Mes'uliyet sigortalannda en tehlikeli konunun radyoaktiv bulaşma ve onun
insan bünyesinde yaptığı tahribat olduğuna değinmiştik.

Şimdi biraz daha geniş bir şekilde bu konuya dönmek ve radyasyonun insan bünyesine olan
tesirleri üzerinde durmak istiyorum.
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RADYASYONUN İNSAN BÜNYESİNE TESİRLERİ

Bilindiği gibi; diğer enerji kaynaklarının geride bırakıldığı ve nükleer enerji çağının başladığı

günümüzde artık radyoaktif maddelerin çeşitli sahalarda kullanılması esas itibari ile yaygın

bir gelişme göstermeye başlamış bulunmakta ve bu maddelerin uygulama alanlarına her

gün bir yenisi daha eklenmektedir.

İnsanlar yaratıldıklarından beri esasen güneş vasıtası ile tabii radyoaktiviteye maruz kal-

mışlardır. Radyoaktiv cisimler keşfedilip sun'i izotoplar yapıldığından beri de, hem tabii ve

hem de sun'i radyoaktiviteye maruz kalma ihtimalleri devamlı surette artmaktadır.

Bugün insanlar radyoaktif izotoplardan tıp, endüstri, tarım, hayvancılık, arkeoloji gibi çeşitli

alanlarda faydalanılmaktadır. İzotoplar ayrıca bilimsel ve teknik araştırmaların çoğu ah-

valde temel dayanaklanndandır. Bunlardan başka dünyada gün geçtikçe artan enerji ih-

tiyacını karşılamak için bilinen enerji kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle; nükleer

enerjiden yararlanma cihetine gidilmesi ve nihayet nükleer silahlar insanlar ve insan dahil

diğer bütün canlıları daha büyük şiddette radyoaktivite ile karşı karşıya getirmiş bu-

lunmaktadır. Bunun sonucu olarak da insanlar ve diğer canlılar her gün çeşitli derecede

radyasyonlara maruz kalmaktadırlar. Radyasyonların en önemli tehlikesi, insanlar ve diğer

canlılar üzerinde zararlı biyolojik etkiler yaratmasıdır.

Bununla beraber, mademki günümüzde radyoaktivite, yaşantımızın bir parçası haline gel-

miştir ve onunla birlikte yaşamak durumundayız, o halde çağdaş insan da radyoaktivite ve

radyasyonun tesirleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve eğer bu rizikoya teminat verecek ise

neticelerinin neler olabileceğini hesaplamalıdır.

Buna ilaveten radyasyonun getireceği zararları ve bu zararların sınırlarını bilmeli, ona göre

tedbirlerini almalıdır.

Daha evvelki bahislerde de belirttiğim üzere, her radyasyon sonucu doğan parçacıklar a, (î,

p ve nötronlar olmak üzere ışın kümelerine ayrılmaktadır.

Alfa parçacıkları da yine bildiğimiz gibi, helyum atomunun çekirdekleridir. Bu çekirdekler

yüklü parçacıklar olduklarından geçtikleri yollar üzerinde yoğun iyonlaşmalara sebep olur-

lar. Beta parçacıkları da temelde elektronlar olduklarından yine yüklü parçacıklardır ve

maddelerin arasında geçerken iyonlaşmaya sebep olurlar.

Gamma ışınları ise, elektromagnetik radyasyonlardır. Tanecik karakteri olarak evvelce de

belirtildiği üzere, fotondurlar ve elektrik yükü olmayan birimlerdir. Gamma ışınlan direkt

iyonlaşma yapmamakla beraber, çarptıkları atomlarla etkileşme yaparak elektrik yüklü par-

çacıkların meydana gelmesine sebebiyet verirler.

Nötronlar ise, canlı dokularda da tıpkı reaktör yavaşlatıcısında olduğu gibi çarpışmalara

sebep olup enerjilerini diğer atom çekirdeklerine aktarırlar. Canlı doku; bol miktarda hid-

rojen içerdiğinden, bu atomların çekirdekleri, yani protonlar, nötronlardan aldıkları ener-

jilerle kuvvetli iyonlaştırıcı olarak etrafa saçılırlar ve yollar üzerine çıkacak hücrelerde yoğun

iyonlaşmalara sebep olurlar.

Esasında iyonlaştırıcı radyasyonlar, herhangi bir madde içinden geçerken o ortamdaki

atomlar ile etkileşerek enerjilerini içinden geçtikleri maddeye aktarmaktadırlar. Bu suretle

radyasyon enerjisinin emildiği ortamda gözle gözlenebilir etkiler meydana gelmektedir. Bu

etkiler herhangi bir noktadaki radyasyon miktarını (dozunu) ölçmede de kullanılabilir.
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Maddelerin emmiş olduğu dozu ifade eden bir de "soğurulmuş doz" birimi vardır ve bu so-
ğurulmuş doz birimine "Rad" denir.

1 rad, maddenin bir gramı başına 100 erg'lik enerji meydana getiren bir radyasyon mik-
tarıdır. Emilen dozun biyolojik etkisi ise, radyasyonun cinsine göre farklıdır. Canlı do-
kulardan en büyük zararları alfa ışınlan ve hızlandırılmış protonlar meydana getirirler.
Gamma ve beta radyasyonları bu ışınlara nazaran daha az zararlı olmaktadırlar.

Radyasyonların, insanlara olan etkisi ise, canlı hücrelerle etkileşmesi esasına dayanır.
Hayat olaylarının oluştuğu en küçük canlı birimi bilindiği üzere hücredir. Yetişkin bir in-
sanın vücudunda 4xlO13 hücre bulunmaktadır. Bu hücrelerin şekil, görev ve büyüklükleri
ise birbirinden çok farklıdır.

Radyasyonların hücreye olan etkilerini daha iyi anlayabilmek için kısaca hücrenin yapısı ve
çoğalma şekillerini öncelikle hatırlamak yararlı olacaktır.

Hücrenin Tapısı

însan vücudunu meydana getiren hücrelerin şekil ve görevleri birbirinden farklı olduğu gibi
büyüklükleri de çok farklıdır.

Vücudumuzda üç mikron (10~3 mm) çapında hücrelerin bulunmasının yanı sıra 100 mikron
çapında olan hücreler de vardır.

Bazılarının bir metreye varan kolları da bulunur. Ortalama büyüklükte bir hücrenin çapı ise
10 mikron (0.01 mm) kadardır. Bir hücre esas itibariyle üç kısımdan meydana gelmiştir.
Hücrenin ortasında bir çekirdek, bunun etrafında stoplazma denilen ve çekirdeğe göre daha
az yoğun bir kısım ve en dışta da hücre zan vardır. Hücrenin %70-90 kadannı su oluşturur.

Hücrenin stoplazma (veya sadece plazma da denilebilir) kısmı ise, hücre zanndan giren'
maddelerin atomlanndan o moleküllerin yapıldığı ve enerji üretiminin meydana geldiği kısım
olduğu bilinmektedir. Plazmanın içinde dağılmış vaziyette bulunan ve "mitakondria" denilen
çekirdek şeklinde küçük parçacıklann ise, hücre metabolizmasının kontrolünde önemli gö-
revleri olduğu malûmdur.

Hücrenin ortasındaki yoğun kısım olan hücre çekirdeğinde ise, kalıtım maddesi olan "kro-
matin" bulunmaktadır. Bilindiği üzere çekirdek, hücrelerin bölünerek çoğalmasını sağ-
lamaktadır. Hücre tamamen aynı olan yeni bir hücre meydana getirmek üzere bölünerek
hücre sayısının artmasını temin eder.

Hücrenin çekirdeği ile stoplazma arasında gelişen hayati olaylar, birbirini tamamlayıcı ni-
telikte olan hadiselerdir. Hücre çok küçük boyutlarda bir canlı olmakla beraber içinde çok
sayıda atomlardan meydana gelmiş 1014 miktannda molekül bulunmaktadır. Bu itibarla
hücre faaliyetleri son derece kanşık ve bilimin henüz tamamıyla çözümleyemediği en ilgi çe-
kici problemlerden birisi olma durumunu halen muhafaza etmektedir.

Yukanda yetişmiş bir insan vücudunda 4xlO13 hücrenin bulunduğu belirtilmişti. Vücudun
çeşitli organlannı meydana getiren ve her birinde değişik sayılarda olan hücreler, yine bi-
lindiği üzere çeşitli görevler yapmaktadırlar. Başlangıçta anne ve babadan gelen ve her biri
23 kromozom taşıyan "gametlerin birleşmesinden "zigot" denilen ilk hücre meydana gel-
mektedir. Bu hücre ilk 46 kromozomu ihtiva eden bir hücredir. Bu ilk hücrenin "mitoz" bö-
lünmesinden de hücre sayısı çoğalarak çeşitli aşamalarla, bireyin vücudu oluşmakta ve
hücre sayısı yeni doğmuş bir bebekte 2xlO12'ye ulaşmaktadır. Bu hücreler daha sonra ço-
ğalarak ergin bir insanda yukanda belirtilen rakama kadar artmaktadırlar.
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"Mitoz Bölünme" veya Fiyon bir hücre üreme şeklidir ve bu çeşit bölünme ile hücre ken-

disinin tamarpiyle aynı olan iki hücreye ayrılır. Kısaca söylemek gerekirse ilk hücrenin ta-

mamiyle aynı olan kopyalan üremektedir. Mitoz bölünmede hücre çeşitli evrelerden (profaz,

metofaz, anofaz ve telofaz) hallerinden geçerek bölünme devam etmektedir. Profaz saf-

hasında, hücre çekirdeğind îki kromatin maddesi "kromozom" denilen, belirli sayıda ipliksi

parçalara ayrışmaktadır.

Hücrelerin genetik maddesi ise, kromatindir ve bu madde hücrelerin gelişmesi, bölünerek

çoğalması, dolayısıyla da bireyin gelişmesini yönetmektedir. Hücrede organizmanın ge-

lişmesi sırasında kullanılmaya hazır çok sayıda bilgi kromatinlere depo edilmiştir. Bu bil-

giler, kromozomlarda bulunan binlerce "gen" tarafından yeni hücrelere taşınmaktadır. Bir

tek kromozomda ise, binlerce gen bulunmaktadır ve genler kromozomlarda belirli yer işgal

etmektedirler. Genler, bireyde meydana çıkan özellikler ve bu özelliklerin ayrıntıları ile ilgili

birimlerdir. Genlerin oluşumunda rol alan en önemli molekül "dioksiribo-Nüklerik Asit'tir.

Buna tıp ilminde (D.N.A.) da denilmektedir. Bu hücrelerin genetik bilgileri taşıdığı tespit

edilmiştir. D.N.A. molekülünün daha küçük moleküller olan şeker ve fosfatın oluşturduğu

bir çift sarmal şifreli molekül helezonlarından ibaret bulunduğu da tespit olunmuştur.

Daha önce de belirtildiği gibi, bir hücrede çok büyük sayılarda atom ve moleküller bu-

lunmaktadır. Bu moleküllerin düzenlenişi hücre yapısı ve fonksiyonunun gelişmesi ba-

kımından son derece de önemli olmaktadır.

Üreme hücrelerinin haricinde, insan vücudunu meydana getiren hücreler, yukarıda izah

edildiği gibi mitoz bölünme ile çoğalarak bireyin gelişmesini ve yıpranan hücrelerin ye-

nilenmesini sağlarlar. Hücre bölünmesi en fazla 50-55 kez tekrarlanmaktadır ve neticede

hücre ölmektedir ki, canlının ölümü denilen tabii olayın da artık yenilenmemekten kay-

naklandığı tıp otoritelerince belirtilmektedir.

Hücre çekirdeklerinde bulunan kromozom çiftlerinde, aynı özellikleri taşıyan karşılıklı iki

gene "alel" adı verilir. Bunlar birbirlerinin aynısı veya farklı olabilirler. İki "alelin" aynı ol-

maması halinde hangi özelliğin ortaya çıkacağı genlerin "dominant" (hakim) veya "resesif"

(çekingen) olmaları ile açıklanmaktadır.

Ancak, bir "alelin" dominant, diğerinin ise resesif olması halinde, her bireyin hücrelerinde

resesif gen bulunsa dahi dominant özellik ortaya çıkacaktır.

Hücre hakkında edinilen bu bilgilerin ışığı altında radyasyonun hücrelere ve dolayısıyla

insan vücuduna olan etkilerini anlamak çok daha kolay olacaktır.

Eğer; iyonlaştırıcı bir radyasyon, bir hücre içinden geçecek olursa, bu radyasyon hücreyi

meydana getiren atom ve moleküllerde etkileşerek bir takım zincirleme olayların meydana

gelmesine neden olan olayları başlatır. Radyasyonun çarptığı moleküller az sayıda atom ih-

tiva eden (su molekülleri gibi) hücre bileşenleri olabileceği gibi, DNA gibi çok önemli ve kar-

maşık molekül yapılarında bileşenleri de olabilir. Böylece radyoaktivite nesillerden nesillere

aktarılabilecek değişikliklere yol açarlar.

İyonlaştırıcı radyasyonun canlı hücreye çarpması ile başlayan olaylar dizisi, gözle gö-

rülebilen biyolojik olayları meydana getirinceye kadar başlıca şu dört safhadan geçmektedir.
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Bunlar:
1. Elektriksel etkiler,

2. Fiziki-Kimyasal etkiler,
3. Kimyasal etkiler,
4. Biyolojik tesirlerdir.

1- Radyasyon, insan hücrelerine çarptığı zaman, hücrenin atomları ile 10~13 saniye kadar
bir süre içinde elektriksel etkileşmeler yaparak yolu üzerinde çarptığı atomları iyon-
laştınr. Yani atomların elektron yörüngelerinden elektron sökerek geride pozitif yüklü
atomlar bırakır. Sökülen elektronların bir kısmı yeni olaylar meydana getirirken bir
kısmı da diğer atomlarla birleşebilir.

Bundan başka herhangi bir hücre atomuna çarpan radyasyon, yörüngesindeki elekt-
ronlarından birini sökmeye yeterli enerjide olmayabilir. Bu durumda enerjisini atoma
vererek onu sadece uyarılmış duruma geçirmiş olur.

2- Radyasyonun elektriksel olarak tesirleri sonucu meydana gelen pozitif ve negatif iyonlar
oldukça kararsız durumda kalır ve saniyenin milyarda biri mertebesindeki bir süre içe-
risinde birbirleri ile veya çevre molekülleri ile kompleks olaylar dizisini meydana ge-
tirirler ve yeni moleküller oluştururlar.

Oluşan bu yeni moleküller elektron yörüngeleri ve uyarılmış elektronlardan dolayı çok
fazla aktiftirler ve hücrede zararlı etkiler oluştururlar. Hücrenin %70-90 kadarı sudan
oluştuğundan, iyonlar su moleküllerine çarptıklarında hidrojen ve OH grupları meydana
getirirler.

3- Hücre içerisinde meydana gelen yeni moleküller saniyenin milyonda biri kadar kısa bir
süre içerisinde kendi kendileri ve diğer moleküller ile etkileşmeye girerler. Böylece mo-
leküllerde hücre fonksiyonları için önemli olan değişikliklere sebep olurlar.

4- Hücrede, radyasyona maruz kalma sonucu oluşan olaylar, hücre fonksiyonlarının bo-
zulmasına ve dolayısıyla değişimlere sebep olurlar. Bu şekilde gelişmeye başlayan bi-
yolojik değişiklikler saniye mertebesinden, 20-30 yıla kadar uzanan bir zaman ara-
lığında gelişerek biyolojik rahatsızlıkların ortaya çıkması sonucunu verirler. Bu biyolojik
etki radyasyonun hücre içinde verdiği zarara ve hücrenin önemine göre az veya çok de-
recede öldürücü olabilir.

Hücre radyasyona maruz kaldıktan sonra, biyolojik fonksiyonlarında aşağıda belirtilen de-
ğişiklikler görülebilir.
1- Hücresel hareketler yavaşlayabilir veya durabilir,

2- Hücrenin çoğalma kabiliyeti, (mitoz çoğalması) yavaşlayabilir veya durabilir, yahut da
bazan "anormal mitoz"lar meydana gelir,

3- Canlının büyümesi ekseriya gecikmeli bir periyoddan sonra yavaşlar veya durur.

4- Metabolizma değişir ve kanser hücrelerinin anormal metabolizmasına benzer durum
meydana gelir.

5- Hücre zarının geçirgenliği değişir.
Böylece iyonlaştırıcı radyasyonların vücut hücrelerine etki ederek bu hücrelerin atom ve
moleküllerinin iyonlaşmasına sebep olur ve zincirleme olaylar birbirini izleyerek ölüme
kadar gidebilecek çeşitli zararlı etkiler meydana gelir.
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Bundan başka radyasyon üreme hücrelerini de etkileyebilir. Radyasyonun etkisi ışınlanan

kişide değil fakat onun neslinde (çocuk, torun, vs.) görülebilir. Bu etkilere radyasyonun "Ge-

netik etkileri" veya "Kalıtımsal etkileri"de denir. Genetik etkiler çok büyük bir ihtimalle ne-

gatif yönde olur. Yani katılımın bozulmasına ve mutasyonların meydana gelmesine sebep

olur.

Büyük ve akut bir radyasyon dozuna maruz kalmanın tesirleri kişiden kişiye büyük ölçüde

değişmektedir.

Maruz kalınan radyasyon miktarı arttıkça gösterdiği tesirler de artmakta ve 600 remlik bir

vücut dozu artık öldürücü olmaktadır. Bununla beraber vücudun sadece küçük bir kıs-

mının tedavi amacıyla büyük bir radyasyon dozuna maruz kalması fazla tehlikeli ol-

mayabilir. Mesela; vücudun sınırlı akınlarına kısa zaman süresi içinde 1000-10000 rem ci-

varında radyasyon dozları tedavi amacıyla verildiği de olmaktadır. Ancak, bunlar çok ciddi

şekilde hesaplanmış dozlardır.

Mesalâ; yukarda da belirtildiği gibi, hücre çekirdeğinde bulunan 23 çift kromozomdan her

birinin üzerinde binlerce gen bulunmaktadır. Kromozomlar üzerindeki yerleri belirli olan bu

genlere meydana gelecek bir değişiklik bölünme ile diğer hücrelere de aktarılacaktır.

Radyasyonların genetik etkileri esas olarak genleri teşkil eden en önemli molekül olan

DNA'nın yapısında meydana getireceği değişiklikten ileri gelmektedir. DNA zincirinde mey-

dana gelecek bir değişikliğe ise "mutasyon" denir. Radyasyon doz şiddeti ile mutasyonların

meydana gelme şanssızlığı orantılı olduğundan, en küçük bir dozun bile mutasyon yapacağı

kabul edilmektedir.

Radyasyonun genetik etkileri, yalnız germinallerin veya gametlerin radyasyona maruz kal-

ması halinde meydana gelecektir. Diğer hücrelerin bölünmesiyle mutasyonlar meydana gel-

mekle beraber, bu sadece bu hücrelerden türeyen vücut hücrelerini etkileyecektir. Bir

gamet veya zigotta meydana gelecek herhangi bir değişiklik ise, bütün hücrelerde devam

edecektir. Zira daha önce de belirtildiği gibi zigot, insanı meydana getirmek üzere oluşan ilk

46 kromozomlu hücredir ve gelişmiş bir insanda bulunan milyarlarca hücre bu orjinal hüc-

renin bölünmesi ile başlatılan hücrelerin tekrar ve tekrar bölünmesinden meydana gel-

mektedir. Bu itibarla gelişmesinin ilk evrelerinde olan bu birey radyasyonun vereceği ha-

sarlara karşı son derece duyarlıdır.

Mutasyonlar gelişmenin ilk evrelerinde meydana geldiği takdirde, karma bir durum olu-

şacaktır. Mutasyona uğramış hücrelerden türeyenler değişmiş şekilleriyle kopya edi-

leceklerdir. Sağlam hücrelerden türeyenler ise değişmemiş olarak üreyeceklerdir. Mu-

tasyonun organizma üzerinde hiç bir gözlenebilir etkisi olmayacağı gibi çok ciddi etkileri de

olabilir.

Mutasyonlar genel olarak zararlıdırlar. Genler tarafından taşınan bilgilerin çok karmaşık ol-

ması nedeni ile, esasen böyle bir sonuç da beklenmektedir. Genlerdeki moleküllerde mey-

dana gelecek tesadüfi değişikliklerin bunları daha gelişmiş bir mesaj taşıyacak şekilde de-

ğiştirmesi ihtimali ise çok zayıftır.

Bilindiği gibi yeryüzünde hayatın başlaması ve cinslerin oluşumu daima radyasyonun mev-

cudiyeti altında olmuştur. Bu tabii radyasyon kaynakları ise; güneşin kozmik ışınlarından

başka tabiatta bulunan radyum, karbon-14 ve potasyum-40 gibi radyoaktif izotoplardır. Yer



61

küresinin kendisinden kaynaklanan radyoaktivite ise; kayalar ve topraktaki radyoaktif mad-

delerden ileri gelmektedir. Uranyum-238 serisi, toryum-232 serisi ve potasyum-40, başlıca

gamma ışını yayan radyoaktif elementlerdir. Bu demetlerin yer küresindeki dağılımı da koz-

mik ışınlarda görülen değişiklikler gibi değişebilmektedir.

Kozmik ışınlardan ileri gelen radyasyon dozu ve miktarı geomagnetik enlem dairesi ve ya-

şanan bölgenin yerden olan yüksekliğine göre değişim göstermektedir.

Böylece; radyoaktivitenin ve bundan en çok etkilenen canlı insan vücudunda ve hüc-

relerinde sebeb olabileceği değişikliklerin neler olabileceğini kısa bir şekilde gördükten

sonra, Milyonlarca insanı etkileyebilecek bir radyoaktiv bulut kaçağı sonucu doğacak fe-

laketi tasavvur etmek ve anlamak her halde daha kolaylıkla mümkün olacaktır.

Bu etkileme direkt olarak vukua gelebileceği gibi; en direkt olarak da yiyecek ve içecekler va-

sıtası ile de insan vücuduna girerek zararını yapar.

Radyasyonlu otlan yiyen hayvanların etleri de, aldıkları radyoaktiviteyi insan vücuduna ge-

çirirler.

Bu sebeple nükleer reaktörlere verilecek olan bir Mali Mes'uliyet sigortasının; yanlız bedeni

değil; Maddi zararlar rakamları da böylece korkunç boyutlara ulaşır ve canlı, cansız her

türlü besin maddelerinin imhası ile sonuçlanan maddi tazminat ödemelerine sebep olur.

Rizikonun Analizi ve Değerlendirilmesi

Bir nükleer enerji reaktörünün sigortası bahis konusu olduğu takdirde sigortacı; sigorta ko-

nusu olan tesislerin uğrayabileceği zararın muhtemel değerinin çok büyük olabileceğini, ci-

vara verilecek zarar ve ziyan ile bundan doğacak son derecede büyük hukuki mes'uliyetin

evcut bulunduğunu göz önüne almalıdır. Bu sebeple sigortacı sigorta ettiği rizikoyu çok iyi

bir şekilde değerlendirmeye ve vereceği teminatın hudud ve şümulünü önceden tespit et-

meye mecburdur.

Bu sebeple, sigortacı, kendi eksper ve mühendisleri vasıtası ile sigortalıya çok detaylı sualler

sorar ve bu detaylı suallerde konusunda ihtisas sahibi profesyoneller tarafından tahlile tabi

tutulur. Bu tahlilerin sonucunda varılacak neticeye göre sigorta mukavelesinin şartlarının

tespiti ile uygulanacak prim miktarı ve nispeti tespit edilir.

Şu husus peşinen bilinmelidir ki, hiç bir zaman bir reaktör diğerine benzemez ve önceden

başka bir reaktör için tespit olunan esasların diğer bir reaktöre uygulanması ve o fiyat ve

şartların sigorta edilecek olan enerji reaktörüne uygulanması doğru olmaz.

Bu sebeple sigorta edilecek her reaktörün ayn ayn mütehassıslarca görülüp tetkik edilmesi

ve alınacak raporlardan sonra sigortasına karar verilmesi şarttır. Bu tetkikatın ayrıca re-

aktörü projelendiren firma ile görüşülerek onlardan alınacak resmi bir Emniyet Raporu ile

de takviye edilmesi lazımdır. Aynca nükleer reaktörün kati kabulü yapılmış ise, buna dair

Resmi mercilerce verilen kafi kabul raporunun bir kopyesinin de istenmesi mutlaka gerekir.

İlk önce sigortacının ve eğer bir Milli Pool mevcut ise onun eksperlerinin, çalışmalarını enerji

üretecek bu Pool'e teksif etmeleri ve reaktör hakkında elde edilecek minimum malumatı

temin etmeleri lazımdır ki, bu malumatın aşağıdaki hususlan ihtiva etmesi lazımdır.
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TEKNİK BİLGİLER

1- Reaktörün detayları,

a) Reaktörün tipi ve kullanılış gayesi,

b) Reaktörün bir prototip olup olmadığı, eğer yeni dizayn edilmiş ise n e gibi yenilikler

ihtiva ettiği, eğer mevcut reaktör tiplerinden birisi ise b u n u n da açıkça belirtilmesi,

c) J e n e r a t ö r ü n ü n u m u m i bir şekilde tarifi, kor tazyik tankı, kor 'un kendis ine ait detaylı

bilgi verilmesi,

d) H u s u s i ile birinci, ikinci ve ü ç ü n c ü soğutucu sistemler ile, b u n l a r a ilaveten dolaşım

pompaları , tazyik tankları, sıcaklık değiştiriciler "heat exchangers", türbinler ve do-

laşıma dahil diğer sistemler h a k k ı n d a bilgi verilmesi,

e) Normal bir işletme e s n a s ı n d a kontrol çubuklar ın ın ne şekilde çalışacağı ile çu-

buklar ın tarifi, reaktör kritik bir d u r u m a gelirse, bunlar ın ne şekilde devreye gireceği

h u s u s u n detaylı izahı.

f) Reaktör kritik d u r u m a girince, çalışacak olan a larm sistemleri h a k k ı n d a izahat,

g) Eğer bir kaza olursa bu takdirde öngörülen tedbirlerin neler olabileceği h a k k ı n d a de-

taylı bir rapor ile; b u n a ilaveten enerjinin detayları, sıcaklık, tazik d u r u m u ve Fizyon

y a p a n yakıtın boşalt ı lmasının muhtemel neticeleri,

h) Yakıt do ldurma ve boşa lmanın ve yakma işleminin nasıl yapılacağına dair teferruatlı

izahat,

i) Emniyeti ilgilendiren diğer tali soğutucu dolaşım sistemleri;

(i) Kor'a s u bası lması sistemi,

(ii) Kor'a su p ü s k ü r t m e sistemi,

(iii) Bulaşmayı önleyici sistemler,

(iv) Temizleyici dolaşım sistemleri,

h a k k ı n d a izahat.

j) Reaktöre elektrik veren sistemler ile, acil elektrik verici s istemler ve b u n l a r ı n ekip-

manlar ı h a k k ı n d a izahat,

2- Reaktörün değişkenleri (parametreler)

B u n l a r h a k k ı n d a aşağıda sorulan h u s u s l a r asgari olup; bu k o n u l a r d a da detaylı m a l u m a t

elde edilmelidir.

a) İsı g ü c ü n ü n hususiyetleri ve fonksiyonu,

b) Elektrik g ü c ü n ü n hususiyetleri ve fonksiyonu,

c) Soğutucu sistemin, tazyik ve sıcaklığıyla beraber hususiyetleri,

d) Zenginleştirilmiş yakıtın detayları ile o n u n muhafaza şekli,

e) Servis e s n a s ı n d a ulaşı lan azami sıcaklık ve bu yanıcı m a d d e tüpler içinde muhafaza

edilirken elde edilen azami sıcaklık derecesi,

f) Kontrol çubuklarının adedi, yapıldığı maddeler, herbirinin devreye sokulduğu zaman

göstereceği reaksiyonlar,

g) Moderetorlann kullanılış tarihi,

h) Reflektörlerin kullanılış tarihi,

i) Nükleer koesfiyanlarm beklenen değerleri.

Maddi Zararlar ve Mesuliyet Sigortaları Bakımından Sorulacak Sorular

İlk önce reaktör sigortasının değerlendirilmesi bakımından yukarıdaki soruların mutlaka so-

rulması lazımdır. Buna ilaveten Mali Mes'uliyet teminatı verilebilmesi için sorulacak diğer

sorular ise;
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A- Genel Detaylar

1- Montajı yapan Operatörlerin isimleri

2- Mal sahibinin ismi (Birden ziyade ise isimleri)

3- Ana müteahhidin ismi

4- Tesisin tam adresi

5- Tesisin kuruluşunun gayesi hakkında detaylı malumat

6- Nükleer yakıt ve maddelerin işyerine vanşınm tarihi veya muhtemel tarihi

7- Nükleer reaktöre yakıtın konulmaya başladığı tarih

8- Kritik noktaya ulaştığı tarih

9- Müteahhit veya operatörlerce tesisin işleticiye devredildiği tarih

B- Tesisin Yerleşim Teri
1- Arazinin geografik ve hidrolojik bakımdan genel bir tarifi ile, buna ilaveten Meteorolik

şartların durumu hakkında izahat, Bölgedeki rüzgarların esiş kuvveti ve geçmişteki
erişmiş olduğu azami hızlar, su baskınları ve zelzele hakkında gerekli izahatlar.

2- Civariyet hakkında detaylı bilgi verilmesi,

a) Civardaki şehir ve köyler ile tesise olan uzaklıkları,

b) Bölgede ikamet eden nüfusun adedi,

c) Civarda bulunan binaların cinsi ve yaklaşık değerleri,

Ekili arazi olup, olmadığı,

d) Su yollan. Kanallar, Nehirler, Göller, Su rezervuarlan veya civarda deniz varsa bil-
dirilmesi,

e) Normal uçak yollanna yakınlığı ve hava alanı mevcutsa uzaklığı,

Bu rapora bölgenin tafsilatlı bir haritasının eklenmesi lazımdır.

Reaktörlerin meskûn bölgeye olan uzaklığı, reaktörün büyüklüğü ve ürettiği elektrik enerjisi
ile ilgili olarak "Commission permenente du risque Atomique" tarafından aşağıdaki tablodan
görüleceği üzere tehlikeli ışımalar muhtelif bölgelere aynlmıştır.

Kurulmuş Reaktörün
Termik olarak Toplam

Elektrik Gücü
10 kw ya kadar ise

lOkwila
51 kwila

121 kwila
601 kwila

2.501 kwila
6.001 kwila

15.001 kwila
60.001 kwila

120.001 kwila
300.001 kwila

600.000 kw üstü
olarak tespit edilmiştir.
Reaktörün gücüne göre
mektedir.

50 kw ise
120 kw ise
600 kw ise

2.500 kw ise
6.000 kw ise

15.000 kw ise
60.000 kw ise

120.000 kw ise
300.000 kw ise
600.000 kw ise

bu mesafelerin

Tehlikeli Işımanın
Yerleşim Bölgesine

olan Uzaklığı
6 km.
8 km.

10 km.
15 km.
20 km.
25 km.
30 km.
40 km.
50 km.
60 km.
70 km.
80 km.

dışındaki sahalar emniyetli bölge kabul edil-
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C- Binalar

1- Bütün civar bu binaların kullanılış maksatları, inşa tarzı fabrika ve diğer binaların
tesise uzaklıkları ile yaklaşık değerleri.

Bu meyanda civar binalardan çok daha detaylı bilgi, reaktör binası hakkında verilmelidir.

Bilhassa sıcak ve soğuk tesislerin inşaat nevi, durumu ile laboratuarlar hakkında verilen

bilgilerin yanı sıra orada ne gibi işler yapıldığı hususu bildirilmeli, Nükleer ameliyenin cer-

yan ettiği ana bina ile nükleer yakıt binaları hakkında da çok iyi bilgi alınmalıdır.

Ayrıca nükleer ameliyenin ceryan etmediği binaların hangileri olduğu, inşa tarzları ve de-

ğerleri de teferruatlı olarak bildirilmelidir.

Rapora mutlaka nükleer tesisin bir yerleşim planı eklenmelidir.

D- Reaktör veya Reaktörler

1- Reaktörün adı,

2- İnşaatçı firmanın adı,

3- Isıtma kapasitesi, yakıtın cinsi, Moderatorlan, Soğutucuları, Normal çalışma sıcaklığı
ve tazyiki, Emniyet tedbirleri, Kazanların ve tankların muhtevası, konulan Biolojik
kalkanlar hakkında çok geniş bilgi verilmesi lazımdır,

4- Çalışma müsaadesini veren otoritenin adı,

5- Çalışma esnasında uygulanacak kaideler, talimatı ile; bu talimatnamenin kim ta-
rafından hazırlandığı belirtileceği gibi, talimatnamenin bir kopyası da rapora ek-
lenmelidir.

E- Diğer Nükleer Ekipmanlar

Kritik ve yarı kritik tesislerin detayı ve yerleri hakkında izahat verilmesi lazımdır.

F- Nükleer Yakıt

1- Yakıtın cinsi, zenginlik derecesi ve bununla beraber kullanılacak diğer dolgu mad-
delerinin cinsi,

2- Yakıtı veren firmanın ismi,

3- Reaktör içine konan miktarı,

4- Ambarlarda bekleyen yakıt miktarı ile depolama şartlan ve bulunduğu bölge,

5- Kullanılmış yakıtın reaktörden çıkarılması şartlan ve talimatı ile, bu atık maddelerin
soğutulması, istif ve depolama şartlarının nasıl yapıldığı.

G- Radyoaktiv Atıklar

Radyoaktiv maddelerin ne şekilde istifleneceği ve reaktör sitesinden ne zaman dışanya çı-
karılacağı ve muhafaza şekilleri hakkında bilgi verilmesi,

a) Bunların katı,

b) Likid,

c) Gaz olup olmadığı.
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H- Emniyet Tedbirleri
Emniyet tedbirleri olarak aşağıdaki bilgilerin de verilmesi lazımdır.

a) Reaktör binası civarındaki havanın devamlı kontrollü ve numuneler alınması,

b) Devamlı surette çalışan elemanların ve ziyaretçilerin sağlık durumunun kontrol edil-
mesi,

c) Radyoaktif bölgede, nükleer yakıt ve atık depolarında alınan emniyet tedbirleri ile, bu
bölgelere yetkililerden başkalarının girmemesi için alınan önlemler ve bilhassa hırsız
ve teröristlerin tesise sızmamaları için alınan önlemlerin neler olduğu,

d) Bu konuların devamlı kontrolü için, yetkili bir ekibin mevcut olup olmadığı ve kont-
rolün ne sıklık ile yapıldığı,

e) Acil durumlarda uygulanacak ve önceden hazırlanmış bir planın mevcut olup ol-
madığı ve var ise bu tedbirlerin detayları bildirilmelidir.

İ- Memurlar ve İşçiler

Nükleer reaktörde çalışan ve radyoaktif maddeleri kullanan memur ve müstahdemlerin te-
ferruatlı olarak bildirilmesi;

a) Fizikçi, Kimyager, Mühendislerin adetleri,

b) Diğer kontrol elemanlarının adetleri,

c) Emniyet tedbirleri komitesinde çalışan personelin detaylı bir şekilde isim ve gö-
revlerinin tarifi ve tecrübe dereceleri hakkında bilgi verilmesi.

Ancak; elde olunacak bütün bu teferruatlı bilgilerden ve soru formlarının doldurulmasından
sonra, hem reaktörün normal çalışması esnasında uğrayacağı zarar ve ziyana karşı sigortası
için fiyat ve şartlar tespit edildiği gibi; ayrıca Umumi Mali Mes'uliyet ve Makine kırılması ri-
zikoları ile verilecek ise; kâr kaybı ve temizleme masrafları teminatının da fiyat ve şartlan bu
bilgilere dayanılarak tespit olunur.
Bu meyan da; rizikonun değerlendirilmesi için bilinmesi lazım gelen önemli bir hususta çok
sıcak, sıcak ve soğuk bölgelerin hangileri olduğu ve bu bölgelerdeki makine ve tesislerin be-
delleri ile, yüksek radyoaktiviteye maruz, alçak radyoaktiviteye maruz ve tehlikesiz böl-
gelerin hangileri bulunduğu ve buralardaki tesislerin hangileri bulunduğu ve bedellerinin
tespiti hususudur.
Bir tazyikli su reaktöründe:

Yüksek Radyoaktiviteye Maruz Bölgeler
- Reaktörün tazyik tankı ve gövdesi,

- Yakıtı,

- Reaktörün içi,

- Kontrol çubuklarıdır.

Alçak Radyoaktiviteye Maruz Bölgeler İse;

- Sıcaklığı taşıyan tesisler, buhar boruları,

- Dolaşım pompalan,

- Kontrol çubuklannın kontrol mekanizmalan,

- Çatıya monte edilmiş seyyar vinç,

- Sıcak su tanklan,

- Havalandırma üniteleri,

- Nükleer yakıtı yükleyip, boşaltan makineler

dir.
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Tehlikesiz Bölge ise;

- Turbo alternatorler,

- Kontrol panelleri

- Pompa ve tekrar ısıtıcılar,

- Kondansatörler,

- Transformeler

dir.

AĞIR SU İLE ÇALIŞAN REAKTÖRDE

Diğer bir misal olarak da, ağır su ile soğutulan ve moderator olarak da Ağır su kullanılan ve

teknik tabiri ile (CANDU) diye anılan bir reaktörün tehlikeli bölgeleri misal olarak alınmıştır.

Buna göre;

Yüksek Radyoaktiviteye Maruz Bölgeler,

- Calandria tanklar,

- Kontrol çubukları,

- Tazyik tüpleri ve yakıttır.

Alçak Radyoaktiviteye Maruz Bölgeler ise,

- Ağır su moderatörü ile soğutucular,

- Kontrol çubuklarını çalıştıran mekanizmalar,

- Reaktör binasındaki havalandırma sistemleri,

- Sıcaklık değiştiricileri,

- Diğer dolaşım sistemleri

- Yakıt taşıyan makineler,

- Boşaltma tankları

dır.

Tehlikesiz Bölgeler ise,

- Turbo alternatorlar,

- Kontrol ekipmanları

- Tekrar ısıtıcılar,

- Vakum binası,

- Vakum pompaları ve onlara bağlı ekipman,

- Kondansatörler,

- Transformerler,

- Su soğutucu ekipmanlar

dır.

Bütün bu bilgilerin ışığı altında sigortacı rizikoyu değerlendirip uygulanacak olan fiyatı tes-

pit eder.

Ancak, tekrar belirtmeyi son derecede mühim ve önemli gördüğüm bir hususu bir defa daha

tekrarlamak isterim ki, o da bir nükleer reaktörün, katiyen diğer bir nükleer reaktöre ben-

zemediği ve her birine ayrı ayrı fiyat uygulanmasının hayati önem taşıdığı hususudur.
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Rizikonun Değerlendirilmesi
ve

Fiyat Uygulanması

Nükleer enerji rizikolarının kabulüne başlandığı ilk devrelerde, Sigortacıların elinde bu ko-
nuyu değerlendirebilecek herhangi bir istaüstiki veri ve tecrübe olmadığından; hareket nok-
talan kendilerinin çok iyi bildiği yangın, infilak, fırtına, kasırga, deprem v.s. rizikolarından
hareket ile, bunların rizikoya göre tahmini bir şekilde değerlendirilmesi ve riskin kabul edi-
lebilmesi için yaklaşık fiyatların aranması olmuştur.

Böylece nükleer rizikoların kabulü için ilk uygulanabilir tecrübi fiyatlar elde edilmeye baş-
lamıştır.

Bundan sonra 1958'de Londra'da yapılan Pool Başkanları, toplantısında. Atomik rizikoların
ekspertiz merkezi kurulmuş ve diğer ülkelerin poolleri ile fikir alış verişine başlanılmıştır.

Bu tetkiklerin sonucu, umumi bir görüş noktası ortaya çıkmıştır. Bu görüşe göre, enerji
üreten Atomik Reaktörlerde, Rizikonun değerlendirilmesi onların inşaat planlarındaki farklı
elemanların değerlendirilmesi esasına bağlanmıştır. Amerikan pool'ü de benzer şekilde bir
değerlendirmeyi uygulamaya başlamıştır.

Zamanla İngiliz pool'ü, bütün nükleer enerji kullanan ülkelerin poollerinden gelen sonuçları
değerlendirerek bu konuda en tecrübeli pool olarak fiyat ve şartların tespitinde öncülük et-
meye başlamıştır.

Bir nükleer enerji santralın sigorta fiyatını tespit edebilmek için ilk nazarı itibare alınacak
husus Reaktörün inşa edildiği yerin durumudur. Çünkü nüfusu kalabalık mahallerde yakın
olarak inşa edilecek bir reaktör, potansiyel olarak büyük tehlike taşır. Ayrıca reaktörün in-
şaatında güdülen gaye de çok mühimdir. Bir araştırma ve etüt reaktörü tehlike bakımından
bir enerji reaktöründen çok daha az tehlikeli olarak görülmektedir.

Ayrıca, reaktörün gücü de çok önemlidir. Buhar üreten bir reaktörde 0 ila 5 megawat ara-
sında elektrik elde edilmesini sağlayan reaktör ile 1000 MW elektrik üreten bir reaktör ara-
sında da tehlike farkı oldukça büyüktür.

Bu sebeple İngiliz Atom pool'ü rizikoları gruplandınrken aşağıda gösterilen bir sistematiğe
göre hareket etmektedir.

l'inci Grup sınıflama üretilen güce göre yapılmaktadır.
1- Radyoaktivite bakımından kritik olan bütün tesisler,
2- Oldukça emniyetli olan 0 ila 100 kw'a kadar güç üreten reaktörler,

3- Havuzlu, tanklı ve diğer tiplerden olup 100 kw'den I MW'a kadar güç üreten re-
aktörler,

4- Havuzlu, tanklı ve diğer tiplerden olup (1 MW'dan 5 MW'a) kadar güç üreten re-
aktörler,

5- Son olarak muhtelif dizaynlarda inşa edilmiş olup, elektrik üretmek maksadı ile kul-
lanılan ve 5 MW'dan 1000 MW'a kadar güç üreten reaktörler.

2'inci Grup sınıflama reaktörün dizaynına ve çalışma şekline göre yapılmaktadır.
1 - Alçak tazyikli normal su ile soğutulan ve moderatörü da su olan reaktörler,

2- Gazla soğutulan, moderatörü karbon veya ağır su olan reaktörler,
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3- Karbon moderatörü olup, organik "yapay" sıvılar ile soğutulan reaktörler,

4- Tazyikli su ve kaynayan su reaktörleri,

5- Çok hızlı çalışan diğer reaktör tipleri.

Reaktörler bu şekilde tasnif edildikten sonra, bunların arz ettikleri tehlikenin derecesine

göre bir takım emsal değerler verilmektedir.

Mesela, linçi grup sınıflamaya girenler daha az tehlikeli görülerek, tehlike dereceleri asgari

2 ile 25 puan arasında olduğu kabul edilmektedir.

İkinci grup ile sınıflandırmada ise, en az 20 puandan başlayarak 75 ve daha fazlası puanlar

ile değerlendirilme yapılmaktadır.

Bu değerlemeden hareketle, Eksperlerin tanzim ettiği raporlara da dayanarak yapılan tet-

kikler ve bilhassa alınan emniyet tedbirleri de göz önünde tutularak rizikonun fi-

yatlandınlmasına geçilmektedir.

Bu arada, değerlendirmede en önemli hususun dizayn faktörü olduğunun da göz önünde

tutulması icap eder. 1 ve 2'inci grup değerlendirmelerde, daha önceden tespit edilen puanlar

aşağıda belirtilen diğer kriterler de dikkate alınarak rizikonun taşıdığı ağırlığı da göz önünde

tutularak yeniden değerlemeye tabi tutulurlar.

- Yakıt ve yakıtın bulunduğu muhafazalar,

- Kontrol ve emniyet çubukları,

- Soğutucular ve ilk ısı değiştiricileri ile moderatörler,

- Soğutucu moderatörün cinsi,

- Enerji üreten ısı değiştiriciler ve bunların reaktörle olan bağlantıları,

- Mekanik ekipmanlar,

- Dahili yanma ve infilak tehlikeleri,

- Reaktörün inşa yeri ve bakım planı, gözetim sistemi,

- Diğer hususlar.

Bütün bu tetkikler çok ince bir şekilde değerlendirildikten sonra, bir enerji reaktörüne as-

gari 20 ile 100 puan arasında, bazen de 100 puandan daha fazla değerleme emsalleri verilir

ve bu değerlemeden sonra reaktöre uygulanacak olan fiyat skalası elde edilmiş olur.

Bu verilerden hareketle, tamamen teorik olarak, bir modern PWR "Pressur Water Re-

aktör"ün tipik bir dizaynı da bulunduğu farz edilerek fiyatlandınlmasını yapacak olursak;

Bu hesaplamada teknisyenlerin yukarıda bahs edilen değerlendirmeleri de yaparcik 60 pu-

anlık bir risk faktörünü tespit ettiklerini farz edelim.

Normal yangın ve ona bağlı rizikoların, bir betonarme bina için fiyatını da %o 15 olarak tes-

pit edildiği düşüncesinden hareketle, bu reaktörün atomik riziko primi normal yangın ve

ona bağlı riziko primlerinin 60 emsali ile çarpılması sonucu elde edilir.

Bu arada reaktörün en tehlikeli bölgesi ile, daha az tehlikeli olan bölgeleri de değerlemeye

tabi tutularak hesaplama yapılır. Tabii bu türlü değerlendirmede en sıcak, sıcak ve soğuk

bölgeler ile bunlara verilen puanlar ve alınmış söndürme ve emniyet tedbirleri de daima göz

önünde tutulur.

Yine yukarıdaki misalimizde ele aldığımız reaktörün çok sıcak bölgesinin 60, sıcak böl-

gesinin 40 ve soğuk bölgesinin de 15 puanla değerlendirilmiş olduğunu ve soğuk bölgedeki
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emniyet tedbirlerinin kifayetli görülmeyerek bu bölgeye %o 1.5 yerine %o 2.5 fiyatının uy-
gulanmasının kararlaştığını farz edelim. Ayrıca reaktörün çok sıcak bölgede bulunan te-
sislerinin değeri 375.000.000 US $, sıcak bölgedeki tesislerin değeri 100.000.000 US $ ve
soğuk bölgede tesislerin değeri 300.000.000 US $ ise; bu takdirde bu reaktöre uygulanacak
fiyat ve sigortalıdan istenecek prim şu şekilde hesap edilmiş olur.

Çok Sıcak Bölge: Binde %o

Atomik tehlike primi (60 x 1.50) .... 9. -
Normal rizikolar primi 1.50

10.50

Sıcak Bölge :
Atomik tehlike primi (60x1.50)'in 3.60
Normal Riziko primi 1.50

5.10

Soğuk Bölge
Atomik tehlike primi (60xl.50)'in % 15i 1.35
Normal riziko primi 2.50

3.85
Bu fiyatlandırmadan sonra alınacak prim ise:

Çok sıcak bölge : 375.000.000x10.50 = 3.975.500 US $
Sıcak Bölge : 100.000.000 x 5.10 = 510.000 US $
Soğuk Bölge : 300.000.000 x 3.85 = 1.155.000 US $

775.000.000 5.640.500 US $

5.640.500 US $ senelik prim hesap edilmiş olur.
5.640.500

Paçal prim ise = %o 7.28 olarak elde edilir.
775.000.000

Genellikle, nükleer reaktör primlerinin çok yüksek ve pahalı olduğuna işaret etmek ve bu
primlerinde konusunda mütehassıs olmuş pooller vasıtası ile tespit edildiğini tekrar be-
lirtmekte faide vardır.
Esasında, nükleer rizikoların normal Reasürans tretelerinin istisnası içinde bulunduğunu
ve Reasürörlerin treteler yolu ile gelen bu kabil rizikoları kabul etmediklerini tekrar be-
lirtmek ve bunun için de ister istemez bir nükleer elektrik santralının sigortası bahis ko-
nusu olduğu takdirde, işin fakûltativ Reasürans yolu ile plasmanının mümkün olacağını bil-
mek lazımdır.
Ancak; bugünkü sigorta tatbikatında, sigorta poliçesinin tanzimi ve rizikonun plasmanı ko-
nusunda; tek sigorta şirketinden ziyade, Resürörler genellikle Milli Poolleri karşılarında gör-
mek istemekte ve Mukavelenin tanzimi bu konuda kompetan bir şirket tarafından yapılmış
olsa dahi, işin diğer ülkelere Reasürans yolu ile plasmanında genellikle Milli Pooller görev al-
maktadır.

Yukarıda da değinildiği üzere, nükleer reaktörlerin sigorta primleri taşıdıkları büyük tehlike
dolayısı ile oldukça pahalı bulunmaktadır. Bu sebeple reaktör işleticileri kendilerinin ta-
hammül edebilecekleri bir kısım hasan kendi üstlerinde tutarak sigortacılardan prim ten-
zilatı yapılmasını da istemektedirler.
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Ancak; muafiyet uygulanan, reaktör sigortalarında diğer sigorta nev'ilerinde zannedildiği ve
uygulandığı gibi bu muafiyet miktarı ufak meblağlar değildir.

Uygulanan muafiyetler genellikle, 1.000.000 US $'dan başlamak üzere 50.000.000 US S"a
kadar ulaşabilmektedir. Bu derecede büyük bir muafiyetin sebebi i?-\ "contamination" ris-
kinin mevcut oluşudur. Bulaşma rizikosu ve en ufak bir radyoaktiv kaçakta dahi, hasarın
ve tamir masraflarının hudud ve şümulünü çok büyük miktarlara ulaştırabilmektedir.

Diğer önemli bir faktör ise, ufak ve sık vukua gelen hasarların reaktörlerde mevcut ol-
maması ve radyoaktiv hasar vukua gelecek olurs?, bunun miktarının küçümsenemeyecek
kadar büyük meblağlara ulaşması ihtimalidir.

Reaktörlerin sigortasında, primlerin indirilmesinin son derecede kısıtlı olmasına mukabil, fş-
letme döneminde teknik komitece tespit edilmiş primleri arttıran faktörler üzerinde de dur-
mak faideli olacaktır.

Bunlar ise;

a) Yeni bir tesisin tecrübe edilmesi:

Yeni inşa edilmiş bir enerji reaktörüne nükleer yakıt yüklenerek faaliyete geçirildiği tak-
dirde; genellikle inşaatı yapan ve tecrübe devresinden sonra reaktörü işleticisine devir ede-
cek firma sıcak tecrübe ile reaktörün tam kapasite çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Bu
tecrübe süresi genellikle bir ay kadardır.

Tecrübe devresi; işletmenin en kritik safhası olduğundan bu devre için ek bir prim yük-
lemesi yapılır ki; bu da genellikle uygulanan primin % 20si nispetindedir.

b) Bina İnşaatları:

Eğer mevcut bir reaktörün yanında veya civarında yeni tesisler yapılıyor ise veya tesiste
esaslı bir tamirat ameliyesi başlamışsa, bu da rizikoyu arttıran önemli bir faktör sayılır ve
bu kabil inşaatlar mevcut tehlikeye ilaveten yeni rizikolar doğuran bir hadise olarak kabul
edilir.

İnşaatın sürdüğü veya tamirin yapıldığı devre içinde ek bir prim alınması gerekir.

c) Reaktörün Eskiliği:

Eğer bir reaktör devamlı olarak 15 sene veya daha fazla bir müddetten beri kullanılmış ise;
yaşlanma ile beraber gelen eskimeler göz önüne alarak; emniyet tedbirlerini de arttırmak su-
retiyle reaktörün sigortasına yaşı ile mütenasip bir sürprim ilave etmek de gerekir.

Çok yüksek sıcaklık ve tazyik a'.tında çalışan nükleer reaktörlerde, parçaların normal olarak
büyük bir aşınma ve yıpranmaya uğrayacakları asla unutulmamalıdır.

Reaktörlerin arz ettiği tehlike durumuna göre, alınmakta olan sürprimlerin yanı sıra; teh-
likenin azaldığı devrelerde prim iadesi de yapılmaktadır ki; bunun en belli başlısı yalnız rad-
yoaktiv riziko primlerinden iade yapılan nükleer faaliyetlerin durdurulduğu devredir.

Nasıl tekne sigortalarında açık deniz tehlikelerine muhatap olan teknelerin 'Time Clause
Hull" esasına tabi sigortalarında, limanlarda tamirli ve tamirsiz yatmaları durumunda
"Laid-up Return" adı altında, açık deniz tehlikelerinin azalmasına mukabil muayyen yüz-
delerle prim iadesi yapılıyor ise veya Endüstriyel yangın sigortalarında Şomaj devresi için
muayyen bir miktar prim iadesi öngörülüyorsa; reaktörlerinde zaman zaman muayyen bir
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müddet için faaliyetinin durdurulması mümkündür ve bu husus tatbikatta uy-
gulanmaktadır.

Bu kabil durdurmalar, rutin bakım ve tesislerin gözden geçirilmesinde veya nükleer yakıtın
boşaltılması ve yeniden yakıt konulması sırasında yapılmaktadır ve genellikle durdurma
müddeti de 30 günü geçmemektedir.

Reaktörlerin zaruri olarak durdurulmaları durumu prim hesaplannda nazari itibare alınır.
Ancak; reaktörün yakıtı boşaltılıp, tekrar radyoaktiv yakıtla doldurulduktan sonra, faaliyete
geçirmenin de kendisine mahsus büyük tehlikesi olduğu bu meyanda gözönünde tutulur.

Reaktörün faaliyetinin durduğu müddete tekabül eden, en fazla bir aylık nükleer riziko pri-
minin %40 ila %50'si sigortalıya iade edilebilir.

Ancak bu iadenin yapılabilmesi için; sigortalının, sigortacıya her türlü emniyet tedbirlerini
aldığını da ispat etmesi lazımdır.

Eğer bir reaktör vukua gelen ve sigorta teminatına girmeyen ve ayrıca tazminat ödenmesini
icap ettirmeyen bir sebepten dolayı uzun bir müddet, mesela bir sene veya bir seneyi aşkın
bir müddet için kapatılmış ise; bu takdirde yapılacak prim iadesinin tespiti ve reaktörün si-
gortasına hangi şartlar ile tekrar devam edileceğine karar verilmesi için konu bütünü ile ye-
niden tetkik edilmeye alınarak, reaktörün tehlike emsalleri yeni baştan değerlendirilir.

Bu arada; tenzilat konusu olan diğer bir uygulamayı da belirtmek faideli olacaktır.

Eğer elektrik üreten bir nükleer santralde birden ziyade nükleer reaktör mevcut ise bu tak-
dirde ana prim hesaplannda ticari bir tenzilat yapılması da mutad olmuştur.

Çünkü; bu kabil reaktör grubuna uygulanan ve büyük bir miktara ulaşım olan prim hac-
minden sigortalıya ticari bir tenzilat yapılmasının uygun olacağı sigortacılarca dü-
şünülmektedir.

Ancak; bu tenzilat nispetinin de çok büyük miktarlar olmayacağını peşinen belirtmekte
faide vardır. Çünkü birden ziyade reaktörün bir arada bulunduğu bir tesiste ünitelerin bi-
risinde doğacak bir hadisenin, sigorta poliçesi müemmen meblağın tamamına yakın bir mik-
tarı tazminat olarak sigortacıların karşısına çıkarabileceği daima gözönünde tutulmalıdır.

Nükleer reaktörlerin fiyatlandınlması konusuna burada son verirken; tekrar bir konuyu
önemle belirtmek isterim. Radyoaktiv rizikoların under writing'inde, hiçbir sigorta şirketi
veya sigorta teknisyeni fiyatlandırma için kendi başına karar veremez ve mutlaka nükleer ri-
ziko konusunda ihtisas sahibi olan mahalli ve beynelmilel pooller ile işbirliği yapmak zo-
runluğundadır.

Aksi halde, hem verdiği fiyat kabul edilmez ve hem de verdiği fiyatla bu rizikonun Re-
asüransını yapma şansı hemen hemen hiç olamaz.
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NÜKLEER SİGORTA MUKAVELENAMESİNDE
BULUNMASI GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR

Nükleer rizikoları temin eden bir sigorta mukavelenamesinde, bulunması gereken umumi
şartlar klasik sigorta mukavelelerinde bulunan umumi şartlardan çok farklı değildir.

Primlerin ödenmesi, prim ödenmemesinin neticeleri, iptale ait hükümler, sigortanın baş-
laması ve nihayete ermesi; hasarın tespiti, ihbar müddeti, ihtilafların halli, hakem sistemi
v.s. gibi bütün sigorta mukavelelerinde bulunması muhtad olan hükümler, nükleer enerji
sigorta mukavelelerinde de aynen bulunur.

Farklı hükümler; ancak hususi şartlar ile tespit edilir ve bu şartlar nükleer rizikoların özel-
liğinden kaynaklanan hükümlerdir.

Bunlar ise, kısaca aşağıda tarif ve izah edilen Tehlike nev'üeri için tespit edilmiş olup, özel
hükümler halinde sigorta mukavelenamelerine ilave edilirler.

Nükleer Rizikolar

Bu rizikonun tarifi hudud ve şümulünün ne olduğu, her ülkede değişik şekilde yapılmakta
ve ülkeden ülkeye değişmektedir.

Çünkü her ülkede kulanılan nükleer reaktörlerin tipleri değişik olduğu gibi; bazı ülkeler
radyoaktiv bulaşmayı temin ederken; bir kısım ülkelerde bu rizikoyu temin etmemektedir.

Ayrıca, aşın ısınma halinde farklı tarifler ile sigortanın teminatını daraltıp, genişlet-
mektedirler.

a) Aşın ısınma teminatı:

Aşırı ısınma teminatının tarifi ilk defa İngiliz sigortacıları tarafından kaleme alınmıştır. İn-
giliz sigortacıları bu rizikoyu;

"Bir nükleer reaktörde, sıcaklığın birden bire ve kontrol dışında doğup; dikkatlerin dışında
ve devamlı artışla büyük bir ısı enerjisinin meydana gelmesi sonucu soğutma sisteminin
kısmen veya tamamen tahrip olması" şeklinde tarif etmişlerdir.

Diğer ülkelerde yapılan aşırı ısınma tarifi ise;

"nükleer fision esnasında sıcaklığın süratle artması ve normal operasyonlarda görülmesi
mutad olan bir seviyenin üstüne çıkarak; doğan aşırı enerjinin serbest kalması sonucu
kazai bir şekilde; soğutma sisteminin kısmen veya tamamen tahrip olması" şeklinde kaleme
almışlardır.

Aşın ısınma neticesi nükleer enerji reaktörünün soğutma sisteminin tahribi, sigorta te-
minatına dahil olduğu için, aşırı ısınmanın tarifinin yukarıdaki hükümler gözönüne alı-
narak yapılması lazımdır.

Bana göre ikinci tarif daha uygun görülmektedir.

b) Radyoaktiv bulaşma:

Tıpkı aşırı ısınmada olduğu gibi, radyoaktif bulaşma teminatının da sigorta mu-
kavelenamesine ilavesinde ülkeden ülkeye değişen farklı tarifler mevcut bulunmaktadır.
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Fakat bu konuda en tecrübeli pool olan İngiliz sigorta poolünün yapmış olduğu tarif ka-
nımca en iyisidir.

İngiliz poolünün tarifine göre radyoaktiv bulaşma şu şekilde tarif edilmiştir.

"Radyoaktiv bulaşma; bir kaza sonucu ionize olmuş radyasyonun nükleer reaktörden veya
her hangi bir nükleer yakıttan kaçması sonucu etrafına vereceği zarar ve ziyan olup bu za-
rarın;

1- Nükleer reaktörün dış ve iç cidarlarında ve ilk dolaşım sisteminde,

veya;

2- Sigorta mukavelenamesinin teminatını ve temin edilen değerleri gösteren ve belirten
shedul'ünde gösterilen ve nükleer reaktörün iç ve dış cidan ile ilk dolaşım sistemi dı-
şında bulunan diğer kıymetlerde, zarar ve ziyana sebep olmasıdır" diye tarif etmişlerdir.

Bugün, radyoaktiv kontaminasyona maruz cisimlerin bünyesine işleyen ionize olmuş rad-
yoaktiv şualar, genellikle maddelerin kimyasal bünyesini de bozmakta ve onları artık kul-
lanılmaz hale getirmektedir. Bu sebeple ağır bir şekilde radyoaktiv bulaşmaya maruz de-
ğerlerin, genellikle tam ziyaa uğradıkları kabul edilmekte ve sigorta değerlerinin tamamı
ödenmektedir.

Radyoaktiv bulaşma rizikosu; reaktörlerde umumiyetle konvansionel teminat nev'ilerinin
yanı sıra ek riziko olarak verilmektedir.

Yani; bir nükleer reaktörün sigortası bahis mevzuu olduğu takdirde, verilecek yangın, in-
filak, deprem, su basması, dahili su hasarları, grev, kargaşalık ve halk hareketleri, fırtına ve
kasırga v.s. muhataraların yanı sıra; radyoaktiv bulaşma teminatı da, sigorta mu-
kavelenamesine eklenebilmektedir.

Bu arada, teminata ilavesi istenebilecek olan sabotaj ve terörizm konusuna; nükleer re-
aktörlerin arz ettiği fevkalade büyük tehlike dolayısı ile, çok dikkatli olunması gerektiğini
özellikle belirtmek isterim.

Bu riziko genellikle reaktörler için; halen hemen hemen hiçbir ülkede verilmemektedir.

Teminatta Grev, Lokavt ve Halk Hareketleri teminatı ilave edilmesine rağmen, terörizmin so-
nuçlarını kabul eden ülkeler bugün için hemen hiç yok gibidir ve bu konuyu Reasürörleri
bulunmadıkça ve şartlan tespit edilmedikçe sigortalı ile konuşmak dahi doğru değildir.

c) İlave Masrafları Sigortası:

Bir nükleer reaktörün sigorta mukavelenamesine genellikle sigorta bedelinin daha düşük
veya mahdud limitli bir sigorta bedeli ile "Decontaminasyon", izalasyon, radyoaktiv mad-
delerle bulaşmış maddelerin kaldırılması "enkaz kaldırma" ve benzeri operasyonların ge-
rektirdiği masrafların sigorta teminatı da ilave edilebilir.

Bu teminat genellikle, temizleme masraflarını, bulaşmış tesislerin yıkım masraflarını, Mimar
ve Eksperlerin ücretlerini, zarar ve ziyanı azaltmak için yapılan çeşitli masrafları da kapsar.

Eğer, teminata ek bir sürprim alınmak suretiyle ilave edildiği takdirde, fevkalade işçi üc-
retleri ile, fazla mesai ücretleri ve seri nakliyat masrafları da karşılanabilir.
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Ancak, gözönünde bulunması gereken çok önemli husus, yukarıda belirtilen iş bu teminatın

işleyebilmesi için bir kazanın vukua gelmesi ve kaza sonucu doğan bir radyoaktiv kaçağın

zarar ve ziyana sebep olması şarttır.

Normal faaliyetler sonucu doğan bulaşmalar mutlak surette sigorta teminatı haricindedir.

Nükleer reaktörde hususiyet arz eden ve özel dikkat gösterilmesi gereken bir teminat nev'i

ise; kâr kaybı ve dolayısı ile vukua gelen kayıplar "Consequential Loss" sigortalarıdır. Bu si-

gorta nev'ine de kısaca değinmek istiyorum.

"CONSEQUENTIAL LOSS INSURANCE" DOLAYISI İLE VUKUA GELEN ZARARLARIN

SİGORTASI:

Bir kazai iş durması sonu işleyecek olan kâr kaybı sigortası verilirken; bu teminatı verecek

sigortacının bakacağı ilk şey, maddi zarar poliçesi teminatının mevcut olup olmadığıdır.

Eğer mevcut ise, bu mukavelenamede sigorta bedelinin hakiki bedele uyup uymadığı ve uy-

gulanan muafiyet miktarının limitlerinin ne olduğunun tespitidir.

Bu konuların mutlaka tetkiki kâr kaybı sigorta teminatı verecek sigorta şirketi için uğ-

ranılan zarar ve ziyanın ne kadar kısa bir zamanda gidileceğinin tespiti bakımından mü-

himdir.

Eğer eksik sigorta mevcut ise veya çok büyük muafiyet limitleri uygulanıyorsa, uğranılan za-

rarın tamirinin uzun zaman alacağı ve bunun neticelerini de kâr kaybı teminatı veren si-

gortacının çekeceği aşikardır.

Bu sebeple, eksik sigorta mevcut ise, aynı şekilde kâr kaybı zararlarının da eksik öde-

neceğine dair bir klozun mukaveleye konması mutad olmuştur.

Aynı şekilde; büyük muafiyetlerde; kâr kaybından mütevellit sigortalarda gözönüne alınır ve

böylece kâr kaybı muafiyetleri uzun muafiyet günleri olarak poliçeye derç edilir ve dolayısı

ile büyük bir muafiyet müddeti bu kabil sigortada daima uygulanmaya çalışılır.

Ayrıca, kâr kaybı mukavelenamesi net kâr ve ilave olarak sabit masrafların ödenmesi şek-

linde teminat veriyor ise; sabit masrafların ne olduğunun teker teker sorulması ve bunların

bir evvelki yıllara bakarak, sigorta edilen senede ne miktara ulaşabileceğinin de önceden te-

sepiti ve masraf miktarlarının poliçede gösterilmesi lazımdır.

Keza, bu masraflar da eğer herhangi beklenmedik bir artış görülürse bunun da nükleer bir

kaza sonucu doğup doğmadığı da ödeme yapılmadan önce mutlaka incelenmelidir. Bu

husus bilhassa brüt kâr esasını ön gören kâr kaybı sigortalan bakımından çok önemlidir.

Kâr kaybı sigortalarında, diğer önemli bir faktörde, bir nükleer kaza sonucu tamiri yapılan

reaktörün tekrar faaliyete geçmesi için verilecek müsaade için yetkili mercilerin yapacakları

emniyet kontrolleri ve tekrar faaliyete geçme izni için kayb edilen müddetlerdir.

Bu müddetlerin ancak makul olan bir kısmı, kâr kaybı sigortaları için kabul edilmekte,

müddetin anormal olarak uzatılması veya Adli ve Resmi mercilerce uzayıp giden tetkikler ve

uzun zaman alan izin verme müddetleri genellikle sigorta teminatı haricinde tutulmaktadır.
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Nükleer Rizikolar
Reasürans ve Pooller

Bütün Reasürans anlaşmaları nükleer rizikoları ve radyoaktiv bulaşmaları, verilecek sigorta
teminatı içinde kabul etmediği ve istisnaları meyanında tuttuğu için, Reasürans treteleri
yolu ile bir reaktörün sigorta mukavelenamesini plase edilmesine imkan olmadığı yu-
karıdaki bahislerde belirtilmiştir.

Bu sebeple, nükleer teminat veren ülkelerin sigorta şirketleri bir araya gelerek kendi "Kon-
servasyonlannı" yani bir rizikoda azami kendi üzerlerinde tutabilecekleri miktarlan bir-
leştirerek, ülkelerinde inşa edilecek olan veya edilmiş bulunan reaktörlerin ve diğer rad-
yoaktiv tehlikelerin sigortalan için, Milli Nükleer riziko havuzlarını yani; beynelmilel tabiri
ile nükleer riziko poollerini meydana getirmişlerdir.

Bugün genellikle nükleer rizikolar bu poollerin yardımı ile plase edilmekte ve pooller kar-
şılıklı olarak birbirlerinden iş alıp ve vererek, nükleer rizikoların bütün Milli Pooller arasında
paylaşılmasını ve böylece sigortacılığın ana kaidelerinden birisi olan, rizikoyu toz etme yani
çok küçük parçalara ayırarak hasar vukuunda ödenmesi kolay hale getirme ve dayanışma
işlerini sağlamaktadırlar.

Esasında sigorta poolleri, normal rizikolar için değil, bir sigorta şirketi kendi başına yük-
lendiği takdirde bütün teknik neticelerini bozabilecek tehlikeli ve büyük meblağlı rizikolar
için kurulur ve aynı riziko o ülkede çalışan yerli, yabancı bütün sigorta şirketleri tarafından
paylaşılarak bu büyük tehlikeye teminat verilmesi sağlanır.

Ayrıca, poollerin, hasar vericiliği çok yüksek olan rizikoların Pazar içinde kontrol edi-
lebilmesini sağlamak ve hatalı fiyat uygulamasını önlemek ve diğer taraftan da bu kabil ağır
rizikoların sigortasız kalmasını önlemek maksadı ile kuruldukları da görülmektedir.

Bir ülkede, nükleer rizikoların sigortalanabilmesi ve bu rizikonun diğer ülkeler poolleri va-
sıtası ile reasüransının plase edilebilmesi için o ülkenin beynelmilel nükleer anlaşmalarını
imza etmiş olması ve alınacak asgari tedbirleri gösteren kanunları da çıkarmış bulunması
lazımdır.

Ülkemizde henüz nükleer santraller kurulmamış olmamasına rağmen bu yolda yapılan ça-
lışmalar sürmekte ve atom enerji kurumu kurulduğu gibi, radyoaktiv rizikolar için
13.7.1982 tarih ve 2690 sayılı kanun ile ona ek nizamnameler ve talimatnameler çıkarılmış
bulunmaktadır ki; bu kanun ve talimatnameler de bu kitabın sonuna ayrı bir bölüm halinde
eklenmiştir.

Türkiye uzun zamandan beri, ileride doğabilecek elektrik ihtiyacı sıkıntılarını önleyebilmek
için, nükleer santrallerin ihalesi ve inşası konusu üzerinde çalışmaktadır.

Nitekim Mersin İli hudutları içinde, kurulması düşünülen Akkuyu Nükleer Santralı üze-
rinde çalışmalar nihaî safhaya gelmiş olup; yakında inşaatının ihalesi yapılacaktır.

İhale tarihi olarak hali hazırda 4 Eylül 1997 tarihi belirlenmiştir.

Daha önce bir kaç defa tehir edilen bu inşaat ihalesi, eğer herhangi başkaca bir engel çık-
maz ise 4 Eylül 1997 tarihinde yapılacaktır.

Projeye talip olan firmalardan; Westinghouse, (ABD) Mitsubishi, (Japonya) Raythorn, Enka
İnşaat konsorsiyum'unun yanı sıra. Kanada ve Güney Kore firmaları da mevcuttur.
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Dünyada geliştirilen ve kullanılan bütün nükleer santral teknolojilerine açık olan ihalede;
basınçlı sulu (PWR), kaynar sulu (BWR), basınçlı ağır sulu (PHWR) reaktör teklifleri ve-
rilebilecektir.

Şartnamede yer alan sözleşme gereğince, santralın birinci ünitesi 2005 yılında, diğer üni-
teler ise birer yıl ara ile işletmeye girecektir. Santralın ilk önce 620 MW gücünde olacağı dü-
şünülür iken, son ihalede bu gücün / 1000 MW olması da kararlaştırılmıştır.
Bu santralın inşaasında görülen husus odur ki;; Türk Sigorta Şirketleri arasında işi almak
için bir rekabet savaşından ziyade, güçlerini birleştirerek bu milli davaya beraberce teminat
verme anlayışı içinde olacakları gerçeğidir.

Bu sebeple, halen mevcut Türk Atom pool'ünün hem iştirakçilerinin ve hem de teknik ko-
mitesinin yeniden gözden geçirilmesi ve hatta icap ediyor ise demokratik bir seçimle yeniden
teşkili, pool statüsünün gözden geçirilerek; jeran şirketinin de yeniden belirlenmesi icap
edebilecektir.

Son derece teknik bir konu olan nükleer enerji ve onun sigortasının konuyu çok iyi bilen ki-
şilerce yönetilmesi işin sağlığı için şarttır ve bu konu asla alelade bir rizikonun kabulü için
yapılan ve bugün sık sık misalleri görülen hatalı rekabet anlayışını kaldıramaz.

Halen Dünyada kurulmuş ve faaliyette bulunan ve adedi 26'ya ulaşmış olan nükleer po-
ollerin milliyetleri ve kuruluş tarihleri ise aşağıda gösterilmiştir.

Amerika
Almanya
Avusturya
Avusturalya
Belçika
Brezilya
Danimarka
Finlandiya
Filipinler
Fransa
Güney Afrika
Hollanda
İtalya

(1956- 1957)
(1957)
(1984)
(1959)
(1957)
(1977)
(1957)
(1957)
(1983)
(1957)
(1978)
(1958)
(1957)

ispanya
İsveç
İsviçre
İngiltere
Japonya
Kanada
Kore
Norveç
Mısır
Portekiz
Tayvan
Türkiye
Yugoslavya

(1968)
(1956)
(1957)
(1957)
(1960)
(1958)
(1971)
(1957)
(1983)
(1964)
(1974)
(1962)
(1979)

"Yugoslavya nükleer pool'ünün son iç savaşlardan sonra faaliyet durumu belli değildir."

Genellikle 1957'de kurulmuş olan mahalli atom poolleri 1962'de Brüksel'de yapılan bir top-
lantıda bir araya gelmişler ve "Euratom" adı altında bir convension meydana getirmişlerdir.

Bu birlik nükleer sigortaların şartlarını tespit etmeye başlamıştır.

Pooller arasında karşılıklı iş alış verişinin yarattığı kapasite dışında ve mahalli poollerin li-
mitlerini aşan kısımların karşılayıcısı ise genellikle yine kendi devletleri olmaktadır.

Devlete ait mütehassısların da iştiraki ile imza edilen Euratom convension'un imzalayıcısı
devletler ayrıca Paris'te 29 Temmuz 1960'da tekrar buluşmuşlar ve üçüncü şahıslara karşı
mali mes'uliyetin tabi olacağı sigorta esaslarını da tespit etmişlerdir. Bu anlaşmayı imza
eden Avrupa ülkeleri ise;
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Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda,
İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere'dir.

Atom enerji komitesi; nükleer enerji konusunda bugüne kadar ciltlerce neşriyat yapmıştır ve
halen de yapmaktadır.

Konuyu daha detaylı incelemek isteyenler bu neşriyata başvurmalarını özellikle tavsiye
ederim.

Nükleer enerji ve sigorta ismini verdiğim kitabıma, Sayın Turhan Selçuk'un 18 Mart 1996
tarihinde. Milliyet Gazetesi'nde neşredilen ve söz çizginin adı altında; insan vücudunun öl-
çüleri (Leonardo da Vinciden esinlenme) adlı çok güzel çizgisi ile son vermek istiyorum. Bu
meyanda kendilerine çizgilerini kitabıma almak hususunda vermiş olduğu nazik müsaadeye
de alenen çok teşekkür ederim.

Bir atomun bünyesi önce de belirttiğim gibi, ayrı bir güneş sistemi olduğu gibi; bizatihi in-
sanın vücudu da başlı başına milyarlarca atom galaksilerinden meydana gelmiş bir ka-
inattır.

İnsanın zekası ve dahası ise, bu sonsuz küçükler aleminin kapılarını iyi ve kötü yönleri ile
medeniyet adı altında, insanlığın kullanımına sunmuş bulunmaktadır. Eğer onu iyi kul-
lanabilirsek ne mutlu...

soz ÇIZGININ Turhan Selçuk

İNSAN VÜCUDUNUN ÖLÇÜLERİ (LEONARDO DA VİNCİ'DEN ESİNLENME)
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Nükleer Enerji Rizikolarında
Karşılaşılan Kısaltmalar

ve
Atomik Terimler Sözlüğü

AEA : İngiliz Atom Enerjisi Otoritesi

AIF : Atom Indüstrisi Formu (ABD)

AGR : Advanced Gaz Soğutmalı Reaktör

BI (AE) C : İngiliz Sigortacıları Atom Enerjisi Komitesi

BWR : Kaynar Su Reaktörü

CANDU : Kanada Menşeli Dötoryum - Uranyum Tip Reaktör

CGARA : Atomik rizikolar Genel Komitesi (Commite General d'Assurance du Risque
Atomique)

EURATOM : Eurapean Atomic Enegy Community

FBR : Fast Breeder Reaktör

GCR : Gazla Soğutulan Reaktör

HWR : Ağır Su Reaktörü

IMO : Beynelmilel Nakliyat Organizasyonu

INLA : Beynelmilel Nükleer Hukuk Birliği

LOCA : Soğutucunun Kaybı Sonucu Doğan Kaza

LWR : Hafif Su ile Çalışan Reaktör

NIREX : Nükleer Sanai Radyoaktiv Atıklar İcra Şirketi

NSSS : Nükleer Steam Suplay System "Nükleer Buhar Takviye Sistemi"

PWR : Tazyikli Su Reaktörü

REM : Röntgen Eküvivaları

WHO : Dünya Sağlık Teşkilatı
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Atomik Terimler Sözlüğü

= A =
V

Absorbe edilen Doz: Grays (q) olarak herhangi bir ionizasyonda alınan enerji miktarı.

Ağır çekirdek: Çok sayıda proton ve nötron ihtiva eden çekirdekler.

Aktif detektör: Üzerine gelen radyasyonu hemen sayılabilen veya ölçülebilen büyüklüklere

çevirebilen detektörlere denir.

Akseleratör: Enerji partülerlerini çok yüksek derecede hızlandıran makine.

Akut ışınlanma: Kısa sürede yüksek dozda iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma.
Alfa ışınları: Hızla hareket eden helyum atomu çekirdekleri, yüksek iyonlama kabiliyetine
sahiptir. Fakat giriciliği az olan ışınlardır.
Alfa parçalanması: Radyoaktif maddenin alfa ışınları çıkararak parçalanması

Anafaz: İnsan hücresinin mitoz bölünme şeklinin gelişmesi esnasında geçirdiği evrelerden
üçüncüsü.

Anti-nötrino: Nötronun parçalanması, yani proton ve elektronlara ayrılması esnasında,
enerji ve momentumun korunumunu devam ettirmek üzere çıkan yüksüz parçacıklar.

Atomun koru: Atom çekirdeğine atomun koru da denilmektedir. Reaktörlerde de radyoaktiv
işlemin olduğu kısma reaktörün koru denir.

Atom numarası: Bir elementin atomlarındaki elektron sayısını veya atom çekirdeğindeki
proton sayısını belirten rakam.

= B =

Bağlanma enerjisi: Bir çekirdeğin bağlanma enerjisi, bünyesinde bulunan proton ve nöt-
ronları bir arada tutan enerjidir.

Becquerel: Saniyede bir parçalanmaya tekabül eden aktivite miktarıdır.
V

Bu aktivite miktarı (q) ile gösterilir ve kurt yerine ikame edilmiştir ve bir saniyede 2.7x1011

parçalanmayı gösterir.

Beta ışınlan: Radyoaktif çekirdeklerden çıkan ve yüksek hızlarla hareket eden elektron
veya pozitronlardan herbirine denir. Alfa ışınlarının daha çok girici fakat, daha az iyonlayıcı
ışınlardır.

Beta ışığı yayan cisim: Beta ışını çıkaran radyoaktif maddelere denir.

Beta parçalanması: Bir radyoaktif madde parçalandığında beta parçacığı çıkarması olayına
denir.

Biyolojik eliminasyon: insan vücuduna giren radyoaktiv maddelerin idrar, dışkı, nefes
verme ve ter yoluyla vücuddan atılması olayıdır.

Biyolojik yarı ömür: Herhangi bir vasıtayla vücut içine giren radyoaktif madde miktarının
vücuddan yansının atılması için geçen zamana denir.

Biyolojik örtü: Bir nükleer reaktörde, radyoaktiv ışımaları emen ve reaktör dışına çık-
masına ve dolayısı ile insanlara zarar vermesine engel olan kaplamalara denir.
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Blanket "Battaniye": Uranyum ile çalışan bir reaktörde hızlı devreye girişi sağlamak üzere

Reaktörün kor'u "çekirdeğin" ne konan besleyici maddelere denir. Bunlar Neutronları top-

layarak yeni fisyon maddesi yaratan kimyasal tertiplerdir.

Besleyici Reaktör: Yakıt olarak kullandığı radyoaküv maddeden daha fazlasını üreten re-

aktörlere denir.

Bohr yörüngesi: Atom çekirdeğinin etrafında dönen elektronların üzerinde dolaştıkları yö-

rüngelerden çekirdeğe en yakın olanı ve hemen hemen dairesel olduğu kabul edilen iki

elektronlu yörüngeye denir.

Bombardıman etmek: Belirli bir atomun çekirdeğini hızlı parçacıklarla dövme işlemine ve-

rilen isimdir.

= C =

Cladding: Nükleer yakıt maddesinin üstünü örten koruyucu tabaka.

Curie: Saniyede 3.7xlO10 radyoaktif parçalanmaya tekabül eden radyoaktivite birimi.

Cyclotro: Bir manyetik saha içinde spiral bir şekilde parçacıkları hızlandıran aletin adıdır.

Çekirdek: Atomun ortasında bulunan ve nötron ve protonlardan meydana gelmiş pozitif

elektrik yüklü yoğun kütledir.

Çekirdek bölünmesi: Atom çekirdeğinin nükleer etkileşmeler sonucu iki veya daha çok par-

çaya ayrılması olayıdır.

Çekirdek osilasyonu: Çekirdeğin maruz kaldığı bir etki veya içine giren yeni bir parçacık

(nükleon)dan dolayı bozulan dengesini yeniden tesis etmek için çekirdekte oluşan çal-

kantılara denir.

Çekirdeğin parçalanması: Çekirdeğin alfa veya beta parçacıkları çıkararak proton ve nöt-

ron sayılarının değişime uğraması dolayısıyla bir başka çekirdeğe dönüşüm olayıdır.

= D =

Decay: Bir radyoaktiv maddenin devamlı surette değişikliğe uğraması ve radyoaktivitesinin

azalmasıdır.

Decay sıcaklığı: Radyoaktiv değişikliğe uğrama esnasında hasıl olan harekete verilen isim-

dir.

Decomtaminasyon: Radyoaktiv bulaşıkların temizlenme işlemine verilen addır.

Dulege sistemi: Yangın kontrol veya söndürme sistemleri içinde kullanılan baş tarafı açık

sprinklere verilen isimdir.

Demet tübü: Ekseriya reaktör kalbinden "kor'undan" reaktörün dış holüne açılan ve içinde

nötron ve gamma ışınlarının geçtiği, 15-20 cm. çapında radyasyon tünelidir.

Detektör: Radyasyonların sayılına ve ölçülmeleri için yapılmış gaz, sıvı, fotoğraf esasına da-

yanan veya kristalli cihazlardır. Bu aletlere "sayıcf'da denilmektedir.

Doğal radyasyon kaynakları: Tabiatın kendisinde mevcut olan radyasyon kaynakları. Bun-

lar kozmik ışınlar, yer küresindeki radyoaktif elementler ve vücudumuzda tabii olarak bu-

lunan radyoaktif izotoplardır.

Dominant: Üstün, hakim, kalıtımla geçişte üstün olan karakterlere verilen isimdir.
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Depleted uranyum: Tabii uranyum U 235'den %o 7 nispetinde daha az uranyum ihtiva
eden maddeye denir.

Direkt dönüşüm sistemi: Reaktörün kor'unda elde olunan buharlaşmanın doğrudan tür-
binlere gitmesi ve sonra tekrar kora dönmesi şeklinde çalışan reaktör sistemi.

Doz: Radyasyon miktarı, bu miktarı belirten ölçü birimi.

Doz eşdeğeri: Canlı doku tarafından soğurulmuş doz ile çeşitli ışınların farklı etkinliklerini
belirten Biyolojik Etkinlik katsayısının çarpımı ile ifade edilen miktar.

Dozimetre: Radyasyon bölgesinde çalışan şahısların üzerlerinde taşıdıkları, içinde film ile
çeşitli metalik filtrelerin bulunduğu ve taşıyan kişinin maruz kaldığı radyasyon doz mik-
tarını belirlemeye yarayan pasif detektörlerdir.

= E =
Efektif yarı-ömür: Bir organda yerleşen radyoaktif bir elementin radyoaktif parçalanma ve
biyolojik eliminasyon yoluyla %50'sinin atılması için geçen zamandır.

Elektriksel deşarj: Elektriki birikmiş yükün, birden atlama yaparak boşalması.

Elektron: Atomu meydana getiren temel birimlerden biri olup, çekirdeğin etrafında belirli
uzaklıklardaki yörüngelerde dolaşan ve taşıdığı elektrik yükünün en küçük elektriksel yük
birimi olduğu kabul edilen parçacıklardan her biri.

= F =

Fallout: Bir radyoaktiv infilak hadisesinde, kaza sonucu radyoaktiv cisimlerin havaya ka-
rışması hadisesidir.

Fast reaktör: Bu tip reaktörlerde fisyon direkt olarak netronlann çabuk bir şekilde ameliye
dahil olması ile çalışır ve genellikle moderator bulunmaz. Bunlara ayrıca "Fast Breeder Re-
aktörler" de denir.

Fisyon: Atom çekirdeğine dışardan verilen küçük bir enerji vasıtasıyla ikiye veya daha çok
parçaya ayrılması olayı.

Fisyon reaktörü: İçinde kontrollü şekilde çekirdek bölünmelerinin yaptırıldığı sistemdir.

Fisyon ürünü: Atom çekirdeğinin bölünmesi neticesinde meydana gelen yeni elementlerdir.

Flask: Çok güçlü bir kabuk haline getirilmiş, radyoaktiv maddeleri taşıyan muhafazalara ve-
rilen isimdir.

Fotomültiplikatör: Sintilasyon sayıcılarında, radyasyonların hasıl ettiği zayıf ışık pa-
rıltılarını elektiriki atma (puls) şekline çeviren kısım.

Foton: Elektromagnetik radyasyonlar parçacık karakterli olarak tarif edildiğinde göz önüne
alınan enerji parçacığı veya elektromagnetik radyasyonların enerji mermileri olarak da va-
sıflandırılırlar.

Füsyon: Hafif kütle numaralı çekirdeklerin yüksek sıcaklıklarda birbirleri ile kaynaşması
olayı.

Füzyon reaktörü: İçinde yüksek sıcaklıklarda kontrollü olarak hafif çekirdek kar-
naşmalannın yaptırılması planlanan sistemlerdir.
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= G =

Garnet: Cinsiyet hücresi (yumurta ve spermatozoidlerden her biri).

Gamma Işınları: Muayyen radyoaktif elementler tarafından yayınlanan elektromagnetik
radyasyonlardır. Işık hızı ile hareket ederler ve çok kısa dalga boyuna sahip radyasyonlar
olup çok giricidirler.

Gamma ışıyıcıları: Gamma ışınları çıkaran radyoaktif maddelere denir.

Gazlı detektör: Radyasyon ölçümlerinde radyasyonun içinde iyonlaşma hasıl ettiği ortamı
gaz olan detektörlere verilen addır.

Germinal: Üreme hücrelerini (gametleri) üreten hücreler.

Gray: Herhangi bir maddenin kilogramı başına 1 jüllük enerji soğurulması meydana getiren
radyasyon miktarıdır. Alınan doz "Rad" gözönüne alındığında 1 Gray (Gy) = 100 Rad'dır.

= H =

Hafif çekirdek: İçinde proton ve nötron sayıları az olan çekirdeklere denir.

Heary Water "Ağır Su": Deuterium oksit (D2O). Burada su içindeki hidrojen yerine ağır
hidrojen ikame edilmiştir. Ağır su çok iyi bir moderator rolü görür ve normal sudan çok
daha iyi bir şekilde ağır netronlan tutar.

= İ =

İlerlemiş gazla soğutulan reaktör: Bu reaktör tipi İngiliz Magnox reaktör tipinin ge-
liştirilmiş şeklidir. Yakıtı az miktarda uranyum oksit ile zenginleştirilmiştir.

İyonlaşma: Nötr durumdaki atom veya moleküllerin dış tabakalarından elektron sökülmesi
neticesinde, elektrik yüklü atom veya moleküllerin hasıl olması hadisesine denir.

irradiation: Maddelerin radyasyona maruz kalmalarına verilen isimdir. Bilhassa Nöron ve
Gama ışınlarına maruz kalma hadisesi bu şekilde anılır.

İzobar: Eş kütleli fakat proton ve nötron sayıları farklı çekirdeklere verilen isimdir.

İzomer: Proton ve nötron sayılan aynı olduğu halde, farklı enerji seviyelerinde bulunan çe-
kirdeklere verilen addır.

İzoton: Aynı sayıda nötron ihtiva eden çekirdeklere denir.

İzotop: Proton sayıları aynı fakat, nötron sayılan farklı olan çekirdeklere verilen isimdir.

İzotopik karışım: Bir elementin çeşitli izotoplarının bir araya gelerek meydana getirdikleri
karışıma denir.

= K =

Kalandria: Muhafaza içine alınmış ve borular vasıtası soğutulan ve böylece likitlerin diğer
maddelerle bulaşmasını önleyen kapalı sistemin adıdır.

Kan "can" veya Konserve: Nükleer yakıt çubukları veya paletlerinin muhafazasına verilen
isimdir.
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Kanada sistemi Deuterium-Uranyum tipi reaktör: Bu tip reaktörler Kanada'da ağır su

(D2O) kullanılmak suretiyle geliştirilmiştir. Ağır su hem moderator ve hem de soğutucu rolü

oynar ve bu reaktörlerde tabii uranyum oksit yakıt olarak kullanılır ve yatay tazyik tüpleri

içine konur ve bu tüpler bir kalandria ile çevrilmiş olarak bulunur.

Kararlı izotop: Üzerlerinde fazla bir enerji bulunmayan ve zamanla kendiliklerinden de-

ğişmeye uğramayan çekirdeklerdir.

Kararsız izotop: Üzerlerinde fazla enerji bulunan çekirdeklerdir. Bu çekirdeklere radyoaktif

çekirdekler de denir.

Kollektif doz: Toplumların maruz kaldığı doz miktarı olup bu durumu belirlemede kul-

lanılan terimdir.

Kondansör: Nükleer reaktörlerde soğutma devresinde dolaşan suyun buharlaşıp türbini ça-

lıştırdıktan sonra tekrar yoğunlaşarak biriktiği depo.

Kontaminasyon: Radyoaktif bulaşıklık, radyoaktif kirlenme.

Konvansiyonel güç: Nükleer ve kimyasal silahların dışındaki bütün diğer silahların teşkil

ettiği güç.

Kontrol çubukları: Nötron tutan çubuklardır. Bunlar genellikle bor ve kadmiyumdan ya-

pılır ve reaktörün içine ve dışına doğru hareket eder ve fısyon esnasında meydana gelen nöt-

ronların aşırı derecede artmasını önler ve kontrol ederler.

Kritik: Normal şartlar altında devam eden zincirleme reaksiyonun; birden bire anormal de-

recede artması hadisesine denir.

Kristalli detektör: Radyasyon sayımlarında temel sayma ortamı yan-iletken olan de-

tektörlere denir.

Kritik kütle: Fisyon yapabilen maddelerin kütleleri için tarif edilmiş öyle bir büyüklükte

kütleler vardır ki madde miktarı o büyüklüğe ulaştığı zaman patlama vuku bulur. Bu küt-

leye kritik kütle denir.

Kritik organ: Bir radyasyona maruz kalma sonucu vücutta en büyük hasan gören organa

denir.

Kromatin: Hücrenin çekirdeğinde bulunan ve hücrenin bölünerek çoğalması ve genetik ka-

rakterlerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan maddeye denir.

Kromozom: Hücre çekirdeğinde bulunan kromatin maddesinin, hücrenin profaz evresinde

parçalara ayrılması ile meydana gelen ipliksi birimlerden her biri.

Kronik ışınlanma: Uzun zaman boyunca düşük dozlarda radyasyona maruz kalma.

Kuvantum: Işık veya elektromagnetik radyasyonlar tanecik karakterli olarak kabul edil-

diğinden her bir tanecik veya enerji paketine "kuvantum" denir. Bu kuvantumlann enerjisi

E= hv ile ifade edilir, v radyasyonunun frekansı, h Planck sabitidir. Bu ışık kuvantumlannın

diğer ismi ise "foton"dur.

Lüsit: Sintilasyon sayıcılarında kristal ile fotomültiplikatör arasında yer alan kristalde olu-

şan ışınlan toplayarak fotokatoda ileten yan-geçirgen kısım, ışık borusu.
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= M =

Magnox: Tabii uranyum yakıt çubuklarının "cladding"i muhafazası olarak kullanılmak

üzere; magnezyum ve az bir miktarda berliyum ve aleminyum karışımı ile yapılan ala-

şımlardır.

Magnoz reaktör: Bu reaktörler gaz soğutucu ile işleyen ve moderator olarak da grafit kul-

lanılan tiplerdir. Bunlar Magnox-clad yakıtı kullanırlar.

Maksimum müsaade edilen doz: Bir insanda ömür boyunca hiçbir zaman önemli bir vücut

arızası ve aşın bir genetik etki meydana getirmesi beklenmeyen iyonlaştırıcı radyasyon do-

zuna muhatap olması hadisesine denir.

Maksimum müsaade edilen konsantrasyon: Solunum, sindirim ve deri yoluyla vücuda gir-

mesi muhtemel radyoaktif maddelerin, vücuda giren esas maddelerde de bulunduğu tak-

dirde, vücuda zararlı olmayacağı azami miktarlarına denir.

Meiosis: Üretme hücrelerinin bölünme şekli.

Me t af az: Hücrenin mitoz bölünmesi esnasında geçirdiği dört evreden ikincisi.

Meta-stabil hal: Çekirdek radyoaktif parçalanmaya uğradıktan sonra, hemen radyasyon ya-

yınlayarak kararlı hale dönmeyebilir ve yüksek enerji seviyesinde uzun ömürlü olarak ka-

labilir. Bu üst enerji seviyesindeki duruma çekirdeğin meta-stabil hali denir. Buna ayrıca

uzun ömürlü kararsız hal de denir.

Mev: Milyon elektronvolt değerindeki enerji birimidir.

Mitoz bölünme: Üreme hücreleri dışındaki bütün vücud hücrelerinin üreme şekli. Bu

üreme şeklinin dört fazı şöyledir: profaz, metafaz, anafaz ve telofaz.

Moderator: Yavaşlatıcı; özellikle fisyon olayının ceryanı esnasında doğan hızlı nötronları ya-

vaşlatmak için kullanılan ve bol hidrojen içeren maddelere denir.

Mutasyon: Genetik yönden değişikliğe uğramış birey. Normal hücre veya yapının değişmesi

hadisesidir.

= N =

Negatif iyon: Elektron kaparak, nötr halden negatif hale geçen atom veya moleküllerdir.

Negatron: Elektron.

Nötrino: Elektriki olarak nötral ve kütlesi elektron kütlesinin 1/25'ine eşit olan parçacık.

Nötron: Atom çekirdeğini oluşturan iki temel parçacıktan biri olup, elektrik yükü yoktur ve

kütlesi de yaklaşık olarak proton kütlesine eşittir.

Nükleer: Atom çekirdeğine ait demektir.

Nükleer enerji: Ağır çekirdeklerin bölünmesi veya hafif çekirdeklerin kaynaşmaları ile açığa

çıkan enerji. Çekirdek enerjisine verilen isimdir.

Nükleer atıklar: Bir reaktörde kullanıldıktan sonra; eğer zenginleştirme yolu ile tekrar kul-

lanılmasına imkan yoksa, imha edilmek üzere gömülen radyoaktiv maddelerdir.

Nükleon: Proton veya nötronların her birine genel olarak verilen isimdir.

Nukleus veya Nüklid: Herhangi bir atomun çekirdeğine genel olarak verilen isimdir. Pozitif

elektrik yüklü olarak bulunur.
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= O - Ö =

Outage: Bir nükleer reaktörde, çalışmanın tamamen durduğu ve enerji üretilmediği devreye
denir.

Ölü-zaman: Detektörler bir olayı saydıktan sonra muayyen bir zaman için hassasiyetlerini
kaybederler. Bu zamana "ölü-zaman" denir.

Özel relativite: Einstein tarafından geliştirilen kuram'ın adıdır.

= P =
Parçalanma sabiti: Her radyoaktif maddenin kendine özgü bir sabiti olup, gözönüne alınan
radyoaktif maddenin yan-ömrü Tl/2 olmak üzere X = 0.693/T1/2 değeri ile tarif edilir.

Prezisyon: Hassasiyet, incelik ölçmelerdeki hassasiyet.

Pozitif elektron: Pozitron, elektrik yükü pozitif olan elektron.

Proton: Atom çekirdeğinin temel öğelerinden biridir ve elektrik yüklü bir elektron yüküne
eşit olup, kütlesi ise 1.6724x 10 2 4 gramdır.

Prototip güç reaktörü: Aynı örnek göz önüne alınarak imal edilen güç reaktörlerine verilen
isimdir.

Puls: Elektriki atma veya atlaması, elektrik yüklerinin birleşerek bir sinyal şeklinde kendini
belli etmesi hadisesidir. Buna nabız da denir.

= R =

Rad: Soğurulmuş doz birimi olup 1 rad =100 erg/gram veya 0.01 gray'dir.
Radikal: Bir çok kimsayal reaksiyonda muayyen atom grupları birbirlerine bağlı olarak kal-
maktadırlar. Ayrılma ve iyonlaşma gibi reaksiyonlarda böyle gruplara "radikaller" veya daha
tam olarak, "radikal iyonlar" denir.

Radyasyon: Işın, burada radyoaktif maddelerin çıkardıkları ışınlar anlamında kul-
lanılmaktadır.

Radyasyon dozu: Radyasyon miktarı.

Radyasyon toleransı: Bir insanın ömrü boyunca alacağı iyonlaştırıcı radyasyon dozuna
karşı vücudun kendi kendini yenileyebilme kabiliyeti, bu radyasyon dozuna müsaade edi-
lebilir radyasyon miktarı da denilmektedir.

Radyoaktif bozulma: Radyoaktif maddelerin parçalanarak başka bir element haline dö-
nüşmesi olayıdır.

Radyoaktifisin: Radyoaktif maddelerden çıkan ışınlar; alfa, beta ve gamma ışınlan.

Radyoaktif parçalanma: Radyoaktif bozulma, elementlerin-parçacık çıkararak başka bir
element haline dönüşmesi olayı.

Radyoaktif seri: Radyoaktif elementlerin teşkil ettikleri element grupları.

Radyoizotop: Proton sayılan aynı, fakat nötron sayılan farklı radyoaktif çekirdekler.

Radyonüklid: Radyoaktif çekirdek.

Reaksiyon: Etkileşme, tepkime.
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Reaksiyon çevrimi: Belirli tepkimelerin madde bünyesinde bir dönüşüm meydana ge-

tirmesi.

Reaktör: İçinde kontrollü olarak çekirdek reaksiyonlarının yaptırıldığı ve enerji üretimi veya

araştırma amaçlı sistemlerdir. Bu sistemlere kuruluş amaçlarından dolayı "Nükleer pil" de

denilmektedir.

Reaktör kalbi: Reaktör koruna denir.

Reaktör koru: Reaktörün yakıt elemanlarına topluca verilen isimdir.

Reaktör soğutucusu: Bunlar gaz, su ve likit metal olup, reaktör koru içinde dolaşırlar ve bi-

rinci dolaşım diye isimlendirilirler. Bunlar taşıdıkları ısıyı kazanlara taşırlar ve orada sı-

caklıklarını kazanda oluşacak buhara devr ederler ki, bu buhar türbinleri çalıştırır. Buna da

ikinci dolaşım denir.

Relativite: İzafiyet kuramı.

Rem: Radyasyon doz birimi.

Resesif: Ana-babadan yavruya geçen ve onda kendini belli etmeden kalan, kalıtımsal ka-

rakter.

Röntgen: Bir gram havada 1.61 x 1012 iyon çifti hasıl eden (x) veya gama ışın miktarıdır.

Sarı pasta: Ham uranyum okist olup taşınabilmesi için getirildiği konsantre hale denir.

Seram: Tehlike anında reaktörün tamamı ile kapatılması hadisesine verilen isimdir.

Sıvı sintilatör: Organik bir sintilatörün uygun bir sıvıda çözülmesiyle elde edilen bir sin-

tilatör şekli.

Sievert: Doz eşdeğeri birimi olup 1 Sv= 1 Joule/kg veya 1 Sv = 100 rem değerindedir.

Sintilasyon sayacı: Üzerine gelen radyasyonları görünür ışık parıltıları haline dönüştürerek

bu ışınlan da elektron sökülmesi sağlamak suretiyle elektrikli pulslann oluşturulması esa-

sına dayanan radyasyon sayacı.

Soğurma: Yutma, absorpsiyon.

Soğurulmuş doz: Maddelerin soğurdukları radyasyon dozu. Bunu ifade etmede Rad veya

yeni birim adı ile Gray kullanılmaktadır. 1 rad - 100 erg/sn dir veya 1 Gy = 100 rad dır.

Spontone fisyon: Fisyon yapabilme kabiliyeti olan elementlerin kendi kendilerine fısyon

yapması hadisesidir.

Sub-critical: Zincirleme reaksiyonun ilave bir netron kaynağı olmaksızın devam etmesi ha-

disesine denir.

= T =

Tabii-fon: (Belirli bir konumda) tabiatta mevcut radyoaktiviteden ileri gelen radyasyon mik-

tarı.

Tazyik tüpü: İçinde nükleer yakıt bulunan tüplere verilen isimdir. Bunlar içinde so-

ğucunun aktığı çok sayıdaki tüplerin ortasına konur.
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Tazyik tankı: Çok kalın cidarlı yapılmış tanklar olup; büyük iç tazyiklere dayanıklı olarak
imal edilirler. Bunların içinde; reaktörün koru, gazı, ağır veya hafif su soğutucuları ile mo-
deratörleri ve kontrol çubukları bulunur.

Telofaz: Hücrenin mitoz bölünme evrelerinin sonuncusuna (dördüncüsüne) verilen isimdir.

Termo-nükleer reaksiyon: Yüksek sıcaklıklarda vuku bulan çekirdek kaynaşmalarına
genel olarak verilen isim.

Tesir kesiti: Herhangi bir çekirdek reaksiyonu vuku bulma ihtimalinin ölçüsü olup, bo-
yutlu cm2 veya barn (I barn = 10 2 4 cm2) ile verilir.

Transuranic eleman: Uranyumdan daha ağır çekirdekler ihtiva eden suni elemanlara ve-
rilen isimdir.

TNT: Tri-Nitro-Toluen.

Türbin: Bir akışkanın veya buharın enerjisini alarak dönen ve mekanik güç üreten ma-
kinaya verilen isimdir.

= X =
X-Işınlan: Kısa dalga boylu elektromagnetik radyasyonlardır.

= V =

Verimli element: Fisyon yapmaya elverişli elementler. Bunlar başlıca dört tanedir. U-235,
U-238, Pu-239 ve U-233'dür.

Verimlilik (detektör): Detektörden alınan pulslann sayısının detektöre gelen parçacıkları
sayısına oranı olarak tarif edilir.

Tapma izotop: Yüksek enerjili taneciklerle, atom çekirdeklerinin bombardıman edilmesi ne-
ticesinde oluşan çekirdek dönüşümleri ile yapay olarak meydana getirilen radyoaktif ele-
ment veya izotoplara denir. Aynı zamanda bunlar sun'i izotoplar diye de bilinir.
Yan-ömür: Tetkik edilmekte olan bir radyoaktif maddenin, parçalanmamış atomlarının sa-
yısı A ise bu sayının yarıya ininceye kadar parçalanmasının devamı esnasında geçen süreye
verilen isimdir.

= Z =

Zenginleştirme: Burada tabii uranyumun uranyum-235 bakımından zenginleştirilmesi
yani tabii uranyum içerisindeki uranyum 235 atomlarının sayısının arttırılması işlemine
denir.

Zigot: Dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesinden oluşan ilk 46 kromozomlu hücrenin
adıdır.

Zincir reaksiyonu: Fisyon olayında hasıl olan nötronların, yeni fisyonlar oluşturarak bu
olayların fisyon maddesi boyunca zincirleme olarak devam etmesi olayına denir.

Zircaloz: Nükleer yakıtın cladding'i için, zirconyum veya kalay karıştırılarak yapılan ala-
şımın adıdır.
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ÇERNOBIL NÜKLEER KAZASI

"Tubitak Neşriyatı olan Bilim ve Teknikten Alınmıştır"

Yazan: Bezen Çetin

On yıl önce: 26 Nisan 1996'da Ukrayna'daki Çernobil güç santralinin 4 numaralı re-

aktöründe şiddetli bir patlama meydana geldi; 1000 ton ağırlığında ve 64 cm kalınlığındaki

çelik kapak ve onu çevreleyen reaktörün hafif konstrüksiyon çatısı patladı. Patlamayla bir-

likte, reaktörün çevresine uranyum ve grafit parçacıkları saçıldı. Aynı anda, reaktördeki gra-

fit, içeri dolan havayla temas ederek yanmaya başladı.

Patlama anında, biri patlamanın şiddetiyle duvardan düşerek, diğeri ise yanarak olmak

üzere iki kişi hayatını kaybetti. Takip eden aylarda, çoğu yangının çevredeki reaktörlere sıç-

ramasını engellemeye çalışan itfaiyecilerden oluşan 30 kişi daha, reaktörün eriyen ko-

rundan çıkan gama ve beta ışınlarına maruz kaldıklarından radyoaktif yanma ve hastalıklar

sonucu öldü. Bunun yanı sıra, reaktörün patlamasına yol açan kaza sonucu pek çok kişi

yüksek dozda radyasyon alarak çeşitli radyasyon hastalıklarına yakalanmış; Belarus, Uk-

rayna, Rusya ve pek çok bölge geniş ölçüde kirlenmeye maruz kalmıştır.

Kazadan sonraki bir kaç gün boyunca, santralin çevresindeki 30 km çaplı alanda yaşayan

yaklaşık 135.000 kişi tahliye edildi, toprağı ve çevreyi etkisi altına alan kirlenmenin kontrol

edilmesi için çalışmalara başlandı. Tüm bunlar olurken, reaktördeki yangının söndürülmesi

ve daha fazla radyoaktif maddenin sızmaması için reaktörün kapatılması işlemleri sür-

dürülüyordu. 5000 ton kadar boron, dolomit, kum, kil ve kurşun, radyoaktivitenin daha

fazla yayılmasını önlemek için helikopterlerle yanmakta olan korun üzerine boşaltıldı.

Takvimler 6 Mayıs'ı gösterdiğinde, korun sıcaklığı oldukça düşmüş ve radyoaktif malzeme

yayılması büyük ölçüde azalmıştı.

Sovyet yetkilileri, 30-50 milyon Ci radyoaktif maddenin yayıldığını belirtti; ki bu da, re-

aktörün çekirdeğindeki toplam miktarın ancak yüzde bir kaçına denk geliyordu. Patlamayla

birlikte, başta sezyum (Cs-137, Cs-134) olmak üzere Sr-90 ve 1-131 gibi radyoaktif mad-

deler önemli miktarlarda dışarı saçıldı. Patlama bir dakikadan az sürdü; ancak kaza ile ilgili

olarak hazırlanan Sovyet raporu ve Batılı uzmanların araştırmalarına göre, patlamanın top-

lum sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri yıllarca sürebilir.

Kaza Geliyorum Dedi

Peki ama bu kaza nasıl meydana geldi? 25 Nisan'da Çemobil'deki 4 no.lu reaktörde ça-

lışanlar, reaktörün tamamen kapatılması halinde, türbinlerin ne kadar süreyle döneceği ve

güç üretileceğinin belirlenmesi için bir deney yapmaya başladı. Söz konusu deney, bir elekt-

rik kesintisi halinde turbojeneratörlerden birinin, reaktörün güvenlik sistemlerinin elektrik

gücü gereksinmesini sağlayıp sağlayamayacağını saptamak üzere planlanmıştı.

Standart operasyon prosedürleri, reaktör çalışırken herhangi bir zamandaki gücün, toplam

güç kapasitesinin %20'sinin altına düşmemesini öngörür.
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Ancak bu deneyde operatör, reaktörün gücünü %7'lere indirdi. Operatör, aynı zamanda,
otomatik kapatma mekanizmalarını da içeren güvenlik sistemini deneyin yapılmasını zor-
laştıracakları ve deney süresini uzatacakları gerekçesiyle devre dışı bıraktı.

Reaktörde, gücü artırmak için kontrol çubuklarını korun dışına çeken mekanizma harekete
geçirildi, basınç tüplerindeki su akışı azaltıldı. Bu aşamada reaktör kararsız durumdaydı ve
bu işleme cevap veremedi. Ancak operatör kontrol mekanizması ile oynamaya devam ettikçe
oluşmayla başlayan zincirleme reaksiyonla güç artmaya başladı. Su buharlaşmaya ve buhar
da daha az yoğun olması nedeni ile daha az nötron yutmaya başladı ve sadece bu işlem ile
zincirleme reaksiyon için gereken nötron miktarını fazlasıyla artırdı. Saniyelerle öl-
çülebilecek bir zaman içinde, artık neredeyse kontrol edilemeyecek bir güçle karşı karşıya
kalınmıştı. Operatör, kontrol çubuklarını iterek reaktörü kapatmaya çalıştı ancak çubuklar
korun dışına çıkmıştı ve yeniden yerlerine yerleşebilmeleri için gereken zaman, devam et-
mekte olan reaksiyonu engellemek için gerekenden kat kat fazlaydı, Bu sürecin sonunda
ise, zincirleme reaksiyon acı bir sonla noktalandı. Bir anda oluşan güç yükselmesini izleyen
buhar patlaması, reaktörün üst kapağını yerinden fırlatmıştır. Birkaç saniye sonraki ikinci
patlama ile reaktörden salınan Cs-137, 1-131, Sr-90 gibi radyoaktif maddeler 1200 m'yi
aşan yüksekliklere çıkmıştır.

Atmosfere salınan bu radyoaktif gaz ve maddeler, yüksek sıcaklıkları nedeniyle hızla yük-
selerek 1000-1500 m yüksekliğe ulaşmış ve radyoaktif bulutlar oluşturmuştur. Bu rad-
yoaktif bulutlar, meteorolojik koşullara bağlı hareket ederek Avrupa üzerinde yayılmaya
başlamış ve sadece Avrupa'yı değil, hemen hemen tüm kuzey yarıküreyi etkilemiştir.

Çemobil'den salınan radyoaktif maddelerden oluşan bulut, güneyden kuzey-batı yönünde
esen rüzgarlarla kuzeye doğru ilerleyerek İskandinavya'nın güney Ve orta bölgelerine eriş-
miştir. İsveç'in doğu ve orta bölgelerinde normalden 14 kat fazla radyasyon düzeyinin öl-
çülmesi, bu büyük nükleer kazayı dünyaya duyurmuştur. Çernobil'deki bu önlenemez güç
artışı, nükleer mühendislerin pozitif boşluk katsayısı olarak adlandırdıkları bir kavram so-
nucu oluşmuştur. Çernobil sonrasında, İngiliz nükleer enerji uzmanları böyle bir kazanın
Batı'da olamayacağını, çünkü kaynamış su ile işleyen grafit modaratörlü reaktörlere asla li-
sans verilmeyeceğini söylediler. Diğer uzmanların düşüncesi ise, Çernobil'de herhangi bir
kaza esnasında radyoaktif madde sızmasının önlenmesi için bir koruma kabuğunun ol-
madığı yolundaydı. Bu görüş, Çernobil ile yine benzer tipte bir reaktör olan Three Miles Is-
land'la arasındaki farklara dayanıyordu. Three Miles Island'daki kazada pek çok radyoaktif
madde ve özellikle de sezyum, koruyucu yapı sayesinde çevreye yayılmamıştı. 1986 Ağus-
tos'unda Viyana'da yapılan toplantıda Sovyet yetkililer, bu şiddette bir patlamaya da-
yanabilecek bir koruma kabuğunun olmayacağını iddia ettiler.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Bir çok organizasyon, Çernobil kazasının sağlık ve çevre üzerindeki etkileriyle ilgili rapor ha-
zırladı, ancak 1986'dan önceki sağlıkla ilgili doğru istatiksel bilgilerin azlığı yüzünden, bu
raporlar yeterince güvenilir değildi.

1986'da Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yerel doktorların radyasyonun etkileri konusunda tec-
rübeli olmadıkları ve çeşitli biyolojik ve sağlık etkilerini yanlış yorumlayarak radyasyona mal
edilebileceklerini ortaya attı.
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1991'de IAEA (Uluslararası Atom Enerji Kurumu) tarafından yapılan ve 100'den fazla uz-

manın katıldığı araştırmanın sonuçları, daha önceden yapılanlara oranla oldukça güvenilir

bulundu. Bu araştırma sırasında, 1986 öncesi verilerin bulunamadığı durumlarda, rad-

yasyona maruz kalanlarla karşılaştırılabilecek bir kontrol grubu oluşturuldu. Sonuçta, her

iki grupta da belirli sağlık bozukluklarına rastlandı ancak o aşamada hiç biri radyasyona

bağlı görünmüyordu.

O zamandan beri Ukrayna, Rusya ve Belarus'da yapılan araştırmalar, radyasyona maruz

kalan çocuklar arasında görülen tiroid kanseri artışını doğrulamaktadır.

1995'in sonlarına doğru, WHO, çocuklar ve yetişkinler arasında görülen 700 tiroid kanseri

vakası ile Çernobil kazası arasında bir bağlantı kurdu ve bunların arasında görülen 10

kadar ölüm vakası, kaza sırasında doğan radyasyona bağlandı.

Yapılan araştırmalar patlamayla birlikte 100 milyon Gi tehlikeli radyoaktif maddesinin at-

mosfere yayıldığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna, Belarus ve Rusya'da yaşayan

4.9 milyon insanın radyoaktiviteden etkilendiğini tahmin ediyor. Ancak bunun sonuçlan,

bazı durumlarda oldukça trajik olsa da, tamamen açıklığa kavuşmuş değil.

Kazadan on yıl sonra, günümüzde, radyasyonun insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri ta-

mamen görünür hale gelemedi. Bu etkilerin ilerideki on yıl sonra tamamen ortaya çıkması

bekleniyor. Şimdiye kadar görülenler şunlar:

- Akut radyasyon hastalığı ve yaklaşık 200 kişide beta radyoaktivitesine bağlı olarak

görülen beta yanıkları;

- Belarus, Ukrayna'nın kuzey kesimleri ve sınır bölgeleri ile Rusya'da yaşayan ço-

cuklarda görülen tiroid kanseri;

- Yaşam tarzındaki mecburi değişikliklerin ve radyasyona bağlı hastalıklardan birine

yakalanma olasılığının yarattığı gergin ortamdan kaynaklanan psiko-sosyal etkiler.

Geçmişteki tecrübeler baz alındığında radyasyonun şimdiki etkileri daha kolay ortaya çı-

karılabilir. Tiroid ve ilikle birlikte, radyasyona karşı en hassas olan doku, göğüs. İyodin izo-

topları, hamilelik süresince ya da hamilelikten sonraki bazı evrelerde göğüs dokusunu et-

kiliyor.

On yıl önce Çernobil'de olanlar, yeterli özen ve dikkat gösterilmediği takdirde, teknolojinin

insan ve çevreye ne denli zararlı olabileceğinin bir göstergesi. Temiz havayı içimize çekip

yemyeşil doğanın o doyumsuz güzelliğini izleyemediğimiz, taze sebze ve meyvelere do-

kunamadığımız bir dünyada yaşamayı hangimiz isteriz ki? Teknoloji, yaşam standardını sü-

rekli yükseltiyor, ancak onun nimetlerinden yararalanırken dikkatli olmak, her şeyden önce

çevreye ve insan sağlığına değer vermek gerek. Daha da önemlisi, büyüklerimizin de dediği

gibi, "Dünya bize dedelerimizden kalan bir miras değil, torunlarımıza bırakacağımız bir ema-

nettir."

Son olarak diyebiliriz ki; nükleer güç santralleri, güvenliğe ve çevre sağlığına gereken önem

verildiğinde "ucuza" elektrik enerjisi üretebilecek santrallerdir. Aksi takdirde, etkisi ku-

şaklar boyunca hissedilecek yeni Çemobillerin yaşanması işten bile değildir.
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Radyasyonun Erken Etkileri (Nonstokastik Etkiler)

Soğurulan Doz (Sv) Biyolojik Etkiler

0-0.25 Gözlenebilir bir hasar yoktur.

0.25-05 Kanda geçici hafif değişiklikler ile gecikmiş etkiler olabilir. Sağlıklı bir kişide
ciddi hasar olasılığı çok azdır.

0.5-1 Mide bulantısı ve kusma kanda daha sonra iyileşen değişiklikler olur, normal
yaşam süresinde kısalma olasılığı vardır.

1-2 24 saat içinde bulantı ve kusma, belirtisi, bir haftadan sonra saç dökülmesi,
ishal, kan tablosunda orta derecede değişiklikler olur, kan yapan organlar dı-
şında birkaç haftada iyileşme mümkündür.

2-4 1-2 saat içinde mide bulantısı ve kusma, iç kanama, ağız ve boğazda ciddi en-
feksiyonla birlikte kan tablosunda değişiklikler, saç dökülmesi, ishal ve hızlı
kilo kaybı olur. 2-6 hafta içinde bazı ölümler, sonunda ışınlanan kimselerin
%50'sinde ölüm olasılığı vardır.

4-6 Bir saat içinde bulantı ve kusma, 1 hafta sonunda ishal, ağız ve boğazda en-
feksiyon, ateş, iç kanama, saç dökülmesi, kan tablosunda ciddi değişiklikler,
hızla zayıflama olur ve ışınlananların %80-100'ü 2 ay içinde ölürken, sağ ka-
lanların iyileşmesi çok uzun zaman alır.

Kaynak: G. Gürcan Yülek. Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma
SEK Yayınlan 1992.
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ÇERNOBİL GÜÇ REAKTÖRÜNÜN TANITILMASI

Yazan: Hatice Akkurt

H.u. Nükleer Enerji Mühendisliği

Çernobil güç reaktörü RBMK "Kaynayan su ile çalışan, grafit moderatörlü reaktör" tipinde

bir reaktör olup, bu tip reaktörler dünyada sadece Rusya'da kullanılmaktadır. RBMK re-

aktörlerinin ilki 1954 senesinde kritik olan ve dünyanın ilk nükleer reaktörü olarak bilinen

Obnisk reaktörüdür. Halen Rusya'da aynı tipten 15 adet RBMK reaktörü çalışır du-

rumdadır.

RBMK hafif su soğutmalı, yavaşlatıcı (moderator) olarak grafit kullanan basınç tüplü re-

aktörlerdir. Yakıt olarak % 1.8 zenginliğinde UO2 kullanılmaktadır ve reaktör çalışırken

yakıt değiştirmek mümkün olmaktadır.

Bu tip reaktörlerde reaktivite boşluk katsayısı pozitiftir. Nominal çalışma gücünün %20 ve

daha altındaki değerler için güç katsayısı da pozitiftir. Güç katsayısı, güç değişimlerine

karşı reaktörün davranışını tayin eden bir büyüklüktür. Bu katsayı negatif olduğunda, güç

yükseldiği zaman negatif bir reaktivite oluşarak gücün yükselmesini sınırlamakta ve reaktör

kararlı duruma gelmektedir. Güç katsayısının pozitif olması durumunda, gücün yükselmesi

pozitif bir reaktivite oluşumuna ve gücün daha da yükselmesine neden olur. Bu güç yük-

selmesi, dış etkenlerle reaktör durdurulana veya reaktör tamamen tahrip olana kadar

devam eder. Güç katsayısının çeşitli bileşenleri vardır. RBMK tipi reaktörler için bunların en

önemlileri, yakıt sıcaklığının güç üzerine olan negatif etkisi ile kaynamanın pozitif et-

kileridir. Bu iki bileşkenin toplamı olan güç katsayısı, reaktörün kararlılığı bakımından her

zaman negatif olmalıdır.

RBMK reaktörlerinde, nominal çalışma gücü şartlarında (3.200 MWth) yakıt sıcaklığının güç

üzerine olan negatif etkisi, kaynamanın pozitif etkisinden daha fazla olduğu için güç kat-

sayısı negatiftir. Fakat nominal gücün % 20 (640 MWth) ve daha altındaki değerlerde güç

katsayısı pozitif olmaktadır RBMK reaktörlerinin böyle düşük güçlerde çalıştırılması, sis-

temi kararsız kılmakta ve realtor güvenliği açısından son derece tehlikeli sonuçlar do-

ğurabilmektedir. Ruslar bu kararsız ve tehlikeli duruma karşı teknik ve donanım olarak

kontrol sistemlerini geliştirmek yerine, idari talimatlarla reaktörün düşük güçlerde ça-

lışmasını yasaklamışlardır. İdari talimatların ihlaline karşı herhangi bir önlem ise alın-

mamıştır.

RBMK reaktörlerinde güvenlik açısından diğer bir zayıf unsur ise, reaktör kontrolünün ağır-

lıklı olarak operatör müdahalesi ile gerçekleştirilmesidir. Bu reaktörde 211 adet kontrol çu-

buğu bulunmaktadır. Bunlardan 72 tanesi otomatik olarak kumanda edilirken, diğerlerine

reaktör operatörü tarafından kumanda edilmektedir. Kontrol çubuklarının sayısı ve kora

giriş hızı yetersizdir. Reaktörü durduracak ikinci bir kapatma sistemi de mevcut değildir.

Nükleer güç reaktörlerinde fisyon ürünlerinin atmosfere geçmeden önce, en önemli en-

gellerinden birisi de reaktör koruma kabuğudur (containment). RBMK reaktörlerinde batılı

reaktörlerde görülen ön gerilmeli betonarme reaktör koruyucu kabuğunun bulunmaması
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çok önemli bir tasarım eksikliğidir. Kazanın sonuçlarının bu denli büyük olmasının önemli
nedenlerinden birisi de, koruma kabuğunun olmayışıdır. Normal işletme şartlarında dahi
RBMK tipi reaktörlerden bırakılan radyoaktif gazların toplam aktivitesi batı reaktörlerine na-
zaran çok daha yüksektir. Buna izin verilmesinin nedeni de, bu ülkedeki güvenlik re-
gülasyonlannın, batı ülkelerindeki güvenlik regülasyonlanna uymaması ve daha gevşek tu-
tulmasıdır. Eğer Çernobil reaktörü de batıda geliştirilmiş olan nükleer güvenlik felsefesi
normlanna göre koruyucu bir kabuk içine yerleştirilmiş olsaydı, sebep olduğu felaket (Three
Miles Island nükleer kazasında olduğu gibi) hiç olmayabilirdi.

Three Miles Island kazasında reaktör, 1970'lerde geliştirilen batı anlamında nükleer gü-
venlik normlanna uygun olarak 1-1.5 m. kalınlığında betonarme bir kabul içine yer-
leştirilmiş olduğundan hapsedilmiştir. Böylelikle çevre ve çevrede yaşayanlar radyasyonun
etkilerine maruz kalmamışlardır. Aynca RBMK tipi reaktörlerde, reaktör gövdesini içinde
bulunduran kısım (vessel) batı tipi reaktördeki reaktör kabı ile mukayese edilemeyecek
kadar ince bir çelikten yapılmıştır. Doğu tipi reaktörlerin tasanmındaki en zayıf nokta, re-
aktör kabının bütünlüğünün korunmasının her türlü kaza senaryoları için dikkate alın-
maması ve bunun sonucu olarak açığa çıkan radyoaktif ürünlerin doğrudan atmosfere
geçme ihtimalidir. Nitekim Çernobil kazasında reaktör kabı parçalandıktan sonra, artık rad-
yasyonu tutacak başka bir ortam kalmadığı için radyasyon doğruca atmosfere sahnmıştır.

Bütün bu önlemler, doğaldır ki, reaktörün maliyetini artırmaktadır. Batı standartlannda,
nükleer güvenlik normlanna uygun bir reaktörün maliyetinin yaklaşık %40'ını güvenlik har-
camalan oluşturmaktadır. Yani bu önlemler, aynı güçteki ve aynı tipteki bir reaktörün nük-
leer önlemler olmaksızın erişeceği maliyetin 2/3'ü kadardır.

Çernobil Reaktör Kazası

Çernobil nükleer reaktör kazası, tasanmdan gelen eksiklikler, reaktör kontrol sistemlerinin
yetersizliği ve bir dizi operatör hatası sonucu meydana gelmiştir.

Çernobirde bulunan nükleer güç santralının 4. Ünitesi yıllık bakım için durdurulduğu
zaman türbin jeneratörü ile ilgili bir deneyin yapılmasına karar verilmişti. Bu deney hatalı
ve işletme kurallan ihlal edilerek yapılmış ve bunun sonucunda kaza olmuştur. Deneyin
amacı 4. Üniteyi beseleyen gücün kaybı veya reaktörün durdurulması esnasında türbin je-
neratördeki motorun mekanik enerjisinin ünitenin kendi ihtiyacını karşılayabilirliğini test
etmekti. Bu elektrik enerjisi acil kor soğutma sistemine kesintisiz enerji sağlamak üzere ta-
sanmlanmıştı.

Deney sırasında reaktörün işletme talimatlannm ihlal edilmiş olması ile, kastedilen reaktör
gücünün 200 MWth'e indirilmesidir. Yukanda açıklandığı üzere bu tip reaktörlerde güvenlik
açısından 700 MWth'in altında çalıştınlmasına izin verilmemektedir. Reaktörün bu gücün
altında termal-hidrolik dengesizlikler göstereceği bilinmesine rağmen operatörler bu ta-
limata uymamışlardır.

Merkezi bilgisayar sistemi operatörlere reaktörün durumu hakkında gerekli bilgiyi sağ-
layarak, reaktörün kapatılması gerektiğini ihtar etmişse de bu husus göz ardı edilmiştir.
Güç katsayısının bu bölgede pozitif olmasından dolayı, reaktör güç seviyesi 4 sn içinde 100
katına ulaşmıştır. RBMK tipi reaktörlerde reaktör durdurma sistemlerinin yavaş çalışması
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nedeniyle, kontrol çubuklarının aşağı doğru hareket etmesi de hızlı güç yükselişini en-
gelleyememiştir.

Gücün kontrolsüz bir şekilde yükselmesi sonucu yakıt parçalanması ve çok hızlı buhar
oluşması reaktör korunun çok ciddi hasar görmesine neden olmuştur. Buhar patlamasının
meydana getirdiği şok 1000 tonluk reaktör kapağını fırlatmıştır. Tüm kanallar bu kapağa
bağlı olduğundan, sağlam kalan kanallarda parçalanmış, kontrol çubukları kordan dışarıya
fırlamıştır. Kor içindeki yakıtın yaklaşık % 30 kadarı eriyip parçalanmıştır. Birinci pat-
lamanın ardından birkaç saniye sonra ikinci patlama olmuştur.

Yapılan hatalar zincirine kazanın; eski SSCB tarafından dünya kamuoyuna hemen açık-
lanmamış olması da eklenmiştir. 28 Nisan 1986 günü İsveç'liler kendi nükleer güç re-
aktörlerinde bulunan radyasyon erken uyan sistemleri ile normal düzeyin üzerinde rad-
yasyon ölçmeye başlamışlar ve bu durumun kendi reaktörlerinden kaynaklanıp
kaynaklanmadığını kontrol etmişlerdir. Kendi reaktörlerinde her şeyin normal olduğunu gö-
rünce, bu radyasyon yükselmesinin nereden kaynaklandığını araştırmaya başlamışlar ve bu
durumu diğer ülkelere haber vermişlerdir. Sovyet yetkilileri 30 Nisan 1986 günü Çemobil'de
bulunan ve elektrik üretiminde kullanılan nükleer reaktörlerinde kaza meydana geldiğini
açıklamak zorunda kalmışlardır.

Çernobil nükleer reaktör kazası reaktör güvenliği meselesinin önemini bir kez daha ortaya
koymuştur. Bu reaktör kazası sonucunda doğu ve batı reaktörleri arasındaki farklar çok
açık bir biçimde görülmüştür. Çernobil reaktör kazası sonrasında Rusya uzmanları da
RBMK reaktörlerini güvenlik yönünden geliştirme zorunluluğu duymuşlardır. Kazaya yö-
nelik çalışmalar devam etmektedir.
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ÇERNOBİL REAKTÖR KAZASININ TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE
GENEL BAKIŞ

Yazan: 1. Hakkı Ankan

Korhan Ertürk

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Eski SSCB'nin Kiev kenti yakınlarındaki Çemobil Nükleer Güç Reaktörünün 4. Ünitesinde
26 Nisan 1986 günü erken saatlerde meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere
büyük miktarda fizyon ürünleri salındığı hususu 30 Nisan 1986 günü tüm dünya ta-
rafından öğrenildi. Kazadan kaynaklanan radyoaktif salınım, 28 Nisan tarihinde kuzey-batı
yönünde esen rüzgarlarla İskandinavya'nın güney ve orta bölgelerine yönelmişti. 3 Mayıs
Cumartesi günü bulaşmış (kontamine) hava kütlesi Avrupa'nın büyük bir kısmı ile birlikte
Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Trakya'yı da etkisi altına aldı.

ikinci bir salınımla Çernobil'den doğuya sürüklenen bulaşmış hava kütlesi 7-9 Mayıs ta-
rihlerinde Kırım Yanmadası'nm kuzeyinden Karadeniz üzerinden geçerek Türkiye'nin kuzey-
doğu kıyılarına ulaştı.

Radyoaktif bulutun yaptığı hareket, mevcut atmosferik koşullardan ve hakim rüzgar yön-
lerinden kaynaklanmaktaydı. Bu nedenle, radyoaktif etki homojen bir dağılım gös-
termemekteydi. Bu durum, şimdiye kadar meydana gelmiş en büyük nükleer reaktör ka-
zasından büyük bir şans eseri Türkiye'nin büyük bir kısmının etkilenmeden çıkmasını
sağladı. Ancak, tüm dünyada ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar yaratan etkileri, kazanın
üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen halen süregelmektedir.

Bulutun geçtiği sırada, etkisi altındaki ülkelerde yağış olması, o ülkenin radyoaktif bu-
laşmaya maruz kalmasındaki en önemli sebebi oluşturmaktadır. Bundan dolayıdır ki Tür-
kiye, bulutun üzerinde seyrettiği tarihlerde Trakya ve Doğu Karadeniz Bölgeleri'nde yağış
alan yerlerde, özellikle Karadeniz Bölgesi'nin fındık, tütün ve çay üretimi yapılan kı-
sımlarında, yağış alması sebebiyle, Çernobil reaktöründen kaynaklanan radyoaktivitenin et-
kisini ağırlıklı olarak hissetti. Dolayısıyla radyasyon etkilerinin hafifletilmesi için gerekli ön-
lemler de Trakya ve Karadeniz bölgelerinin bazı kısımlarına yönelik olarak alındı. Radyoaktif
bulutun geçiş döneminde Trakya'da çok kısa yarı ömürlü 1-131 radyoizotopuna karşı, et-
kilenen bölgelerde, meradaki hayvanların radyoaktif yağıştan etkilenmiş otlan yemesini ön-
lemek üzere ahırlarda tutularak bulaşmamış kuru ve suni yem ile beslenmesi; bulaşmış bir
kısım sütün (Edirne ve yöresinde) toplatılarak beyaz peynir yapılmasını önlemek gibi bir dizi
önlemle müdahale edildi. Radyoaktiv yan ömür hesaplanna göre fiziksel yan ömrü çok daha
uzun olan rodezyum ile, özellikle Karadeniz bölgesinin en önemli tanm ürünü çayda mü-
cadele edildi. Yapılan kontrollerde, Türk insanının büyük bir kısmının vazgeçilmez alış-
kanlığı olan çayın bulaşmasının sağlığa zararlı olmadığının belirlenmesine rağmen, spe-
külatif yorumlara fırsat vermemek için büyük bir ekonomik kayıp göze alınarak, 58.000 ton
çayın imhası ile sonuçlanan bu denetim programı sonucunda, radyoaktif bulaşmanın et-
kilerinin giderilmesine yönelik basan sağlandı.
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin diğer iki önemli ürünü olan fındık ve tütün ise; Türkiye'nin bu

iki tarım ürünü bakımından dünya rekoltesine önemli katkı sağlaması sebebiyle hiçbir zor-

lukla karşılaşılmadan, tütün başta ABD olmak üzere, ithalatta değişik limitler uygulayan ül-

kelere, aktivitelerine göre tasnif edilerek ihraç edildi.

Dİğer Avrupa ülkeleri arasında kazanın etkisi en az düzeyde hissedilen Türkiye'de çay dahil

akla gelebilecek tüm tanm ürünleri ile İthal edilen gıda maddeleri ve hayvan yemleri ve so-

lunum ya da sindirim yolu ile Türk insanına ek risk getirecek tüm maddeler radyoaktif bu-

laşma yönünden titizlikle denetlendi ve halen de denetlenmeye devam edilmektedir.

Meydana gelebilecek bir nükleer kazanın sınır tanımazlığı Çernobil kazası ile açık bir şekilde

ortaya çıkmıştır. 1000-1500 metre yükseklikteki hava dinamiğine göre hareket eden rad-

yoaktif bulutun atmosfer hareketlerine bağlı olarak serbest dolaşımını engelleyebilecek her-

hangi bir mekanizma mevcut değildir. Ancak alınacak bir dizi önlem ile radyasyon et-

kilerinin hafifletilebilmesi mümkündür. Bu ise, bir nükleer kaza durumunda ortak

mücadele verebilecek ilgili kuruluşların etkin koordinasyonu ile sağlanabilir. Böyle bir kaza

durumunda halkın sağduyu ile davranarak mevcut durumun ciddiyeti paylaşabilmeleri için

işbirliğini desteklemeleri ve spekülasyonlara değer vermemeleri beklenir. Çernobil Nükleer

Kazasının ardından geçen 10 yıl dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye'de de ben-

zeri tehlike durumlarına yönelik tavır almadan çok şey öğretilmiştir.

Çernobil kazası sonucunda radyoaktif kirlenmeden dolayı insanlar, radyoaktif bulutun ge-

çişi esnasında buluttan ve yerden dış ışınlamaya, solunum ve sindirim yolu ile de iç ışın-

lamaya maruz kaldılar. Çernobil kazasından kaynaklanan radyoaktif bulutun atmosferde

taşınmasının 10 günlük bir süreyi kapsaması ve bu süre zarfında bulut kon-

santrasyonunun oldukça geniş bir bölge üzerinde seyretmesi, ayrıca bu hareketinin at-

mosferin üst tabakalarına taşınması göz önüne alındığında Türkiye'yi diğer Avrupa ül-

kelerine göre daha az etkilediği anlaşılmaktadır.

Bu sebeple, Türk toplumunun Çernobil kazası sebebiyle maruz kaldığı etki, Türk insanının

yaşadığı bölge dolayısıyla maruz kaldığı doğal radyasyon etkisine kıyasla önemsiz olarak ni-

telendirilebilir.
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ATOMİK ENERJİ VE SİGORTA

İnsanın dünyaya gelişinden devrimize kadar geçen zaman içinde muhtelif çağlar seyrini yap-

mış ve tarihini kapamıştır. Taş devri, demir devri, buhar devri, elektrik devri gibi.. Halen

içinde bulunduğumuz devre ise hiç çekinmeden atom devri diyebiliriz. Çok yakın bir za-

manda kömür, petrol ve elektrik sahasını atomik enerjiye terkedecek ve kömür galerilerinin,

petrol kuyularının ve garajların yerini atom reaktörleri alacak gibi görünmektedir.

Mütemadiyen neden ve niçini ariyan insan dehası muhtelif devirleri kısa bir zamanda ka-

pıyarak bu güne gelmiş bulunmaktadır. İlk çağlarda kâinatın seyri ve hadiseler yalnız ruhi

tecellilere ve az çok insana benziyen ilâhların heves ve ihtiraslarına atfolunurdu. Nitekim

yağmurun yağması, fırtına ve gök gürlemesi gibi tabii hadiseler mitolojik hikâyelerle izah

edilmeğe çalışılarak netice ilâhların gazap veya lûtfuna bağlanırdı.

Sonraları Greklerin, tabiat bilgilerini arttırmaktan ziyade, tekevvün eden hadiselerin neden

dolayı başka suretle cereyan etmediği meselesi üzerinde durduklarını ve müphem mütalâa

ve münakaşalarla vakit geçirdiklerini biliyoruz.

Ancak, Galile devrindedir ki, ilim münakaşadan tecrübeye intikal edebilmiştir. Bundan

sonra mekanik devrinin başladığı görülür. Bu devri takip eden süre içinde alimler ilmi de-

terminizm prensiplerine aşın derecede sadık kaldılar ve aynı tecrübeyi tamamen aynı şartlar

içerisinde aynı maddelerle tekrar edecek olurlarsa aynı neticeyi alacaklarına o kadar bağ-

landılar ki bunun aksi olarak tecelli eden hadiseleri ancak mucize diye vasıflandıracak

kadar ileriye gittiler. Bu devrede her şey mekanik kaidelerle izah edilmeğe çalışılmıştır.

Deneme metodlannın ilerlemesi sayesindedir ki mekanik ile her hadisenin izah edi-

lemiyeceği anlaşılmış ve H. Poincar'e ve Einstein gibi alimlerin tetkikatı ile ilme yeni bir is-

tikamet verilmiştir.

Atom üzerinde yapılan tecrübelerin her zaman aynı şartlar altında aynı neticeyi vermemiş

olması ve eşit şartlar altında yapılan tecrübelerde de başka başka neticeler elde edilmesi fi-

zikte determinizm'in yanı sıra gayri muayyenlik (indeterminizm) prensiplerinin yerleşmesine

sebep olmuştur.

Bilhassa muayyen olmama atom fiziğinde mühim rol oynar ve kendisini gösterir. Radyo aktif

atomlar durmadan kendi kendine parçalanır ve bu çözüntüleri ne fizik ve ne de kimya ilim-

lerinde bilinen esaslar durduramaz ve seyrini değiştiremez.

Eskiden bir cismin bölünebileceği en ufak parça olarak bilinen molekül ve onu teşkil eden

atomların bu gün artık bölünemez en ufak parça oldukları prensibi tamamen değişmiş bu-

lunmaktadır.

Atomun pek küçük olmakla beraber madde ve elektrik parçacıkları ile pek zengin bir enerji

kaynağı olduğu anlaşılmış ve bu enerjiden istifade edilmeside bu gün atom çağı kapılarını

bize açmıştır.

İşte atomun endüstri ve tıpta kullanılması ile beraber sigortacılık sahasında da yeni bir

takım riziko nev'ileri doğmuş ve mevcut bazı rizikoların da hudutlan genişlemiştir.

Atomik enerji ve onun sigortası tetkik edilirken mevzuun aşağıdaki 3 ana gruba ayrılması

bilhassa uygun görülmüştür.

1 - Sigorta edilecek olan atom rizikosu nedir, ve atomik enerji nasıl elde edilmektedir?
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2 - Endüstride atom enerjisinden nasıl istifade edilmektedir ve atom reaktörleri ile bunların

muhtemel tehlikeleri nelerdir?

3 - Atomik enerjiden neşet eden rizikolar nelerdir ve bunlar hangi şekil ve şartlar altında si-

gorta edilmektedir?

Ancak bu üç ana grubun tetkikinden sonra umumi olarak atom enerjisinden doğan rizikolar

ile bunların sigortası hakkında bir fikir edinilebileceği düşünülmüştür.

1 - Sigorta edilecek atom rizikosu nedir ve atomik enerji nasıl elde edilmektedir :

Bir cismin serbestçe bulunabilen en küçük parçasına molekül denildiği malûmdur. Bir mo-

lekülün yapısına giren basit cisimlerin en küçük kısmına da atom denir.

Bir çok tecrübelerle atomların şekli, büyüklüğü ve ağırlıkları tesbit edilebilmiştir. Meselâ en

hafif eleman olan hidrojen atomunun çapı 1 milimetrenin on milyonda birine eşit bu-

lunmuştur. Bu da demektir ki 10 milyon hidrojen atomu yan yana dizilirse yalnız bir mi-

limetre uzunluk hasıl olacaktır. Ağırlıkları hakkında da bir fikir vermek için 600.000 milyar

kere milyar sayısının ancak bir gram ağırlığını temsil ettiğini hatırlatmak kâfidir.

Atomlar tıpkı güneş sistemi gibi bir sisteme sahiptir. Ortadaki nüklear veya çekirdek adı ve-

rilen bir merkez etrafında dönen (planet) seyyare şekline negatif elektrik yüklü elekt-

ronlardan teşekkül eder. Çekirdek içinde bulunan proton ise pozitif elektrik yüklüdür.

Meselâ en basit cisim olan hidrojen atomu bir protonlu çekirdek veya nüklear ile bir elekt-

rondan teşekkül etmiştir. Bazı cisimlerin çekirdeklerinde ise neutron adı verilen ve hiç bir

elektrik yükü bulunmıyan kısımlar bulunur. Çekirdekte bulunan neutron ve protonların

ağırlıkları da biri birine eşittir. Meselâ ağır hidrojen "deuton" adı verilen elemanın çe-

kirdeğinde bir proton ve bir neutron vardır, ve bunun etrafında da bir elektron döner.

Diğer taraftan her atomun esas ağırlığı da proton ve neutronun bulunduğu çekirdek kıs-

mında bulunmakla beraber çekirdeğin çapı esas atomun çapından 100.000 defa daha kü-

çüktür.

Atomlar tıpkı feza boşluğu gibi bir boşluğa da sahiptir. Güneş nasıl kendi peyklerini umumi

cazibe kanunlarına uygun olarak çekerse atomun da pozitif elektrik yüklü olan çekirdeği

aynı şeyi yapar ve çekirdeğin negatif elektrik yüklü elektronları çekmesine mukabil bunlann

çekirdek etrafında dönmesinden hasıl olan merkez kaç kuvvet elektronların Çekirdek "nük-

lear" üzerine düşmesine mani olur.

Diğer taraftan cisimlerin atomlarının, daha doğrusu pozitif elektrik yüklü protonların bi-

ribirini itmemesi ve maddenin bir kütle olarak meydana gelmesini sağlıyan husus ta bunları

çimento gibi biri birine kaynatan elektronların varlığı ile izah olunabilir. Bu elektronları

peyk elektronlardan ayırabilmek için bunlara çekirdek elektronları adı vermek uygun gö-

rülmüştür.

Nötr yani elektrik hassası bulunmıyan hidrojen atomunda çekirdeği pozitif yükü + e, elekt-

ronun negatif yüküne - e'ye eşittir ve bu suretle elektrik yüklerinin yekûnu (+ e - e = 0) olur.

Daha muğlak olan Argon gazının atomu hidrojenden 40 defa daha ağır olan bir çekirdeğe ve

bunun etrafında dönen 18 hane elektrona sahiptir. Elektronlardan iki tanesi çekirdeğe

yakın bir daire, sekiz tanesi daha büyücek çaplı diğer bir daire ve geriye kalan sekizi de en

büyük çaplı daire üzerinde bulunmaktadır. Çekirdeğin pozitif olan elektrik yükü de elekt-

ronların negatif yükleri toplamı olan (-18 e) ye müsavidir ve nötr argon atomunun elektrik

yükü ise böylece (+18e- 18e = 0) olmuş olur.
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Bu şekilde muvazene tesis etmiş atomlardan bir elektron veya proton çıkarılacak olursa mu-
vazene bozulur. Meselâ hidrojen atomunun tek elektronu çıkarılacak olursa o zaman yalnız
pozitif elektrik yüklü protonu kalır ve bir akım başlar. Bilhassa iki elektronlu helium ato-
munun elektronlarını kaybetmesi ile hasıl olan pozitif elektrik yüklü proton akımına (a) alfa
ışınlan denilmektedir. Katı maddeler, ince aliminyum zarlar ve hatta kâğıt bile bu ışığı dur-
durabilmektedir. Alfa ışınlan havayı iolize etmekte ve hızlan saniyede 14.200 kilometre ile
20.690 kilometre arasında değişmektedir. Alfa ışınlan çarp tıklan cisimlerin atomlanndan
eletron koparmak suretiyle onlan ionize ederler. Bazen bu ionlanma hadisesi o kadar
sür'atli cereyan eder ki kopup aynlan elektronlardan ayn karakteri haiz bir ışın teşekkül
eder ki bu ışığa da delta ışınlan denilmektedir.

Diğer taraftan bir atom çekirdeği patlarken fışkıran elektronlardan hasıl olan elektron akı-
mına da (P) beta ışınlan denilmektedir. Bu ışınlar negatif elektrik yüklüdür ve hızlan da alfa
ışınlanndan daha fazladır. Saniyede 200.000 kilometre hızla seyrederler ve ışık hızı olan sa-
niyede 300.000 kilometreye çok yaklaşırlar ve fakat hızlan hiç bir zaman ne bu mikdara
vanr ve ne de geçer. Hızlannın fazla olmasına rağmen beta ışınlannın parçacıklan alfa
ışınlan parçacıklanndan 7000 defa küçük kütleli olduklanndan sinetik enerjileri de pek
küçüktür.

Bundan başka bir de radyo aktif cisimlerin yaymış olduğu [p) gama ışınlan mevcuttur ki
bunun hakkında radio aktivite bahsinde teferruatla izahat verilecektir.

Radio Aktivite nedir :

Radio aktivite son asır içinde bulunmuştur. Bazı cisimlerin kendi kendine, atomlannı atmak
suretiyle stabl olmayan bir maddeden stabl olan bir maddeye doğru seyretmesi hadisesine
radio aktivite, ve bu vasıflı elemanlara da radio eleman denilmektedir. Bu ameliye esnasında
radio aktif madde muhtelif ışınlar neşreder ki bunlar da evvelce izah ettiğimiz veçhile alfa
(oc), beta (P) ve gama (p) şualandır. Bu neşredilen şualar cismin diğer atomlannı da tahrik
etmesi ve onlann çekirdeklerini parçalaması hususu bu kabil radio aktivitenin bitmeden
uzun seneler devam etmesini sağlar.

Atomlannın parçalanması suretiyle cereyan eden radio aktivite hadisesi en iyi bir şekilde ra-
dium'da görülür. Faaliyeti uranium'un aynı ve fakat şiddeti bir milyon defa daha fazla olan
radium, radio aktivite hadiselerini incelemeğe en elverişli bir madendir.

Kimya bakımından; radium, barium'a benzediğinden onu bu benzerinden ayırmak güç ol-
muştur. Bununla beraber bromürlerin likitler içinde başka başka olan erime hassalanndan
istifade edilerek bu iki madeni biri birinden ayırmak kabil olabilmiştir. 1910 senesinde saf
olarak elde edilebilen ve kimyasal birleşmelerle radio aktivitesini hiç değiştirmeyen radium
daima tuz halinde kullanılmaktadır.

Bu gün tabiatta birleşikler halinde bulunan radium Portekiz'de Anunite, Kolarado (U.S.A.)
karnotit ve Madagaskar'da betafit adı verilen maden cevherinden elde edilmektedir.
Bu madenlerden ton başına elde olunan radiumun mikdan 4-50 miligram arasında de-
ğişmektedir ki; bu da radiumun niçin çok pahalı bir madde olduğunun sebebini bize ko-
layca izah eder.

Stabl olmayan bu kimyevi madde kendini Radon ve Helium'a doğru seyreden bir radio aktif
muameleye ve bünyevi transformasyona tabi tutar.
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Radon (86**" ) dahi stabl olmayan bir gazdır bu da stabl olan diğer elemanlara doğru

devam etmek üzere radio aktivitesine devam eder ve parçalanarak radium A adlı katı bir

cisim meydana getirir ve nihai olarak radio aktivite radiumun kurşuna dönmesi ile sona erer.

Ancak, radiumun bu istihalesi çok uzun zaman devam eder, ve pek yavaş olarak vukua

gelir. Radiumun mevcut atomlarının yansının yok olması için 1700 sene beklemek lâzımdır.

Radio aktif maddelerin ilk parçalanan atomları pek kısa ve son parçalananları ise kıyas

kabul edilemiyecek derecede uzun bir hayata maliktir ve atomların hayatı bir saniyede de-

ğişen atom yüzdeleri olan (m) kesrinin tersi ile hesabolunmaktadır. Buna göre radiumun or-

talama hayatı 1/2200'in tersi olan 2200 sene olarak hesabolunur.

Şimdi derhal akla şu sual gelebilir. Peki, yüz binlerce asırdan beri var olan dünyamızda

arzın ömrü yanında pek kısa bir hayatı olan radiumun halen var olması nasıl izah edi-

lebilmektedir. Bunun cevabını da radio aktivite teorisi izah etmektedir. Radium mikdan

azaldıkça, onun ana maddesi olan uranium, yeni radiumu doğurmakta ve radium da ura-

niumu tahrik etmektedir.

Yukarıda izah olunan esaslara göre uraniumun hayatı da 8 milyar sene olarak he-

saplanmıştır.

Radio aktif maddelerden olan Kobalt 60 ise hastahanelerde kanser tedavisinde kul-

lanılmaktadır. Bu madde tabiatta serbest olarak bulunmamakta ve fakat reaktör içinde Ko-

baltın izotopu olarak elde edilmektedir. Bu madde de tıpkı radium gibi stabl olmayan bir

elemandır ve şualar neşreder. Radio aktif hayatının nihayetinde ise aşağıdaki formülden de

görüleceği veçhile Nikel 60'a tahavvül eder.

2 7 C o 6 0

> P+ 2 8 N i 6 0

Bu ameliyede elde olunacak beta (P) ışınları gayet süratlidir ve gama ışınlan ise yukanda

bahsolunduğu üzere kanser tedavisinde kullanılmaktadır.

Radio aktif elemanlann en garip hassaları ise, durmadan parçalanıp başka elemanlar do-

ğurmalandır. Bu parçalanma veya aynşım esnasında alfa, beta ve gama ışınlannın ya-

yıldığını da biliyoruz.

Radio aktif değişmelerde bir maddeden başka bir atom doğduğu gibi, bu da durmadan ve

kendiliğinden daima değişir. Bundan başka radio aktif değişmelerde yayılan enerji en şid-

detli kimyevi reaksyonlarda meydana gelen enerjiden kat kat fazladır. Meselâ 1 gram ra-

diumun 1700 sene süren aktif hayatı müddetince yaymış olduğu hararetin miktan

3.700.000.000 kaloridir ki bu enerji ile 50.000 ton bir transatlantiği 34 metre yüksekliğe

kaldırmak kabildir.

İşte kendiliğinden ve yavaş olarak cereyan eden bu aynşım ameliyesi, radio aktif cisimlerin

atomlannın pek hızlı parçacıklar ile bombardıman edilmesi suretiyle çabuklaşürıldığı tak-

dirde büyük bir hararet ve enerji elde edilir ki; bu kontrolsuz bırakılırsa atom bombası ve

kontrollü olacak olursa da enerji reaktörleri meydana gelmiş olur.
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Atomik enerji insan oğlunun ufak bir maddeden elde edebildiği kuvvet ve enerjinin aza-
misidir. İnsan elde ettiği bu enerji ile ilk defa tabiat kuvvetlerinin enerjisine yakın bir kuv-
veti kontrolü altına almıştır.

Mesela güneş ışığının tonlarca suyu bulutların bulunduğu yere kadar çıkarmasındaki ener-
jinin miktarı tasavvur edilemiyecek kadar muazzamdır. Aynı şekilde bir kaç kiloluk atomik
meterialin birden bire ayrışımının hızlandırılması ile küçük bir sahada meydana getirilen
enerji de aynı kudret ve kuvvettedir.

Ancak, bu derece sür'atli ve çabuk ayrışmaya her zaman müsaade edilemez. Bu hal ancak
harp zamanlan ve tahrip için bahis mevzudur.

Sulh için atomun kullanılmasında bu kadar ani ve serbest olarak ayrışım bahis mevzuu de-
ğildir. Daha ziyade kontrollü ve mutavassit bir parçalanma silsilesi tatbik olunmaktadır.
Elde olunan enerji kayaların parçalanması, tünellerin açılması, deniz, kara ve hava nakil va-
si talannın işletilmesinde enerji kaynağı olarak olarak kullanılmaktadır.

Atomun sulhte kullanılması demek atomik yakıtların endüstride, şehir hayatında ve zirai
sahada kullanılması demektir. Yalnız bütün mesele bu enerjinin uzun müddet devam ede-
cek büyük kudreti haiz ve ucuz olacak şekilde elde olunmasındadır.

Bu husus halen ilim adamlarının üzerinde çalışmakta olduğu bir mevzudur ve Cenevre'deki
"United Nations" Birleşmiş Milletlerin konferanslarının mevzuları arasındadır ve 1955 ten
beri hususi bir Komite ve mütehassıslar heyeti tarafından tetkik edilmektedir.

Yukarıda bahsolunduğu üzere radio aktif maddelerin ayrışımından (<*, p ve p) şuaları elde
olunmaktadır.

Alfa ve beta şualarının hassalarında yukarıda bahsetmiştik. Radio aktif cisimlerin neşrettiği
gama şuaları ise (X) şualan karakterindedir ve elektromanyetik dalgalardan başka bir şey
değildir. Yalnız bunların dalga boylan daha kısadır ve ne maddi ve ne de elektriki hiç bir
yük taşımazlar.

Gama şualan çok nüfuzlu olup hücreler üzerinde öldürücü tesir icra ederler. Ancak vü-
cuttaki bütün hücrelerin gama ışınlanna karşı hassasiyeti aynı derecede olmadığından ve
en hassas olan hücrelerin ise yeni üreyen veya hızla çoğalanlar olduğu nazara alınarak bu
vasıfta olan kanser hücrelerinin uygun bir şekilde tanzim edilen gama şualan ile tahrip edil-
mesi meselesi tıbba kanser tedavisini getirmiştir. Bilgisiz ve tecrübesiz bir elde bu hususun
tedaviden ziyade felaket olacağını da söylemek zaittir.

Diğer taraftan atomlara çarptınlan gama ışınlan ondan bir elektron kopararak hızla fırlatır,
ve aynı hadise gama şuaı neşreden faal maddelerin atomlannda da vukua gelir, ve bun-
lardan da elektron fışkırmasına sebep olur.

Radio aktif maddelerden sürekli olarak fışkıran alfa, beta ve gama ışınlan bu cisimlerin
atomlanna çarptıklanndan sinetik teoriye göre sıcaklıklan yükselir.

Ancak, bir elemanın nevi peyk elektronlannın kopanlması suretiyle değil, çekirdeğinin
"Nüklear" in parçalanması ile değişir. Çekirdek ise atomun en kararlı ve en müstahkem
kısmı olup onun parçalannm birleştiren muazzam kudreti yenip parçalayarak sun'i bir
radio aktivite yaratabilmek için çekirdeği çok kudretli mermilerle bombardıman etmek la-
zımdır. Mermi olarak ilk önce radio aktif cisimlerden saniyede 20.000 kilometre hızla fış-
kıran ve kudreti çok fazla olan alfa parçacıklan kullanılmıştır.
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Bilahare neutron bombardımanı ile radio aktif izotopların zincirleme reaksiyonu "Chain re-
action" veya parçalanması mümkün olmuştur. Parçalanmış bir atom çekirdeğinden elde olu-
nan neutronlarla bombardıman edilen radio aktif maddenin atomlarında ayrışımlar mey-
dana gelmiş ve bu ayrışım diğer atomlara da sirayet etmek suretiyle aşağıdaki şekilden de
görüleceği üzere zincirleme "Chain Reaction" hasıl olmuştur.

Zincirleme reaksiyon

neutron

U. 235

Ayrışım materyali parçalar

Kaybolan neutron

Kurşun

İşte nükleer enerjinin elde edilmesi esası bu ameliyeye dayanmaktadır.

Atom çekirdeğinin çapı, atomun çapından tahminen 100.000 defa daha büyük olduğundan
gönderilen hızlı mermilerin ancak pek azının çekirdeğe çarpacağı da kolayca anlaşılabilir.

Diğer taraftan tabiatta zincirleme reaksiyona müsait iki kimyasal eleman mevcuttur ki bun-
lar da uranium ve torium'dur. Bunlara da radio aktif izotoplar denilmektedir.

Bilindiği gibi Rus alimi Mendeleef, kimyasal elemanları atom kütlelerinin değerine göre bir
cetvele dizmiştir. Elemanların bu cetveldeki sırasına atom sırası denir, ve bu numara ato-
mun çekirdeği etrafında dönen elektron sayısına eşittir.

Radio aktif elemanların da atom yapıları nazara alınarak Mendeleef in periodik cetvelindeki
yerleri tayin olunur. Ancak bu tayinde ilk önceleri bazı zorluklarla karşılaşılmıştır. Çünkü
bu kabil radio aktif elemanları kimyasal vasıflan tetkik edilecek kadar bol olarak elde edi-
lememiştir ve diğer taraftan radiumun keşfinden sonra mezkûr cetvelin alt tarafında bu-
lunan boş yedi göze mukabil keşfolunan elemanların sayısı 30 u tecavüz etmişti.

Sonradan aynı vasfı ve karakteri haiz elemanlar atom ağırlıkları farklı olmakla beraber eşit
kimyasal vasıflı olmaları nazara alınarak aynı gözlere yerleştirilmiş ve böylece radio aktif ele-
manların bazıları cetvelin boş gözlerinde yer almakla beraber bazıları da çoktan beri keş-
folunmuş bizmut, kurşun, thorium gibi madenlerin gözlerinde yer almıştır. İşte aynı gözde
yer alan bu muhtelif maddelere (Yunancadan isos=aynı, topos=yer) manasına gelmek üzere
isotop denilmiştir. Madenlerin radio aktif olanlarına da radio aktif isotop denileceği gayet
tabiidir.

İşte radio aktif isotoplardan olan uranium ve thorium diğer kimyasal elemanlara nazaran



105

daha kompleks bir atom yapısına sahip bulunmakta ve bu maddeler kendi kendilerini ay-
rışıma ve atom parçalanmasına tabi tutarak stabl bir maddeye doğru seyretmeleri do-
layısiyle de atomik enerji istihsalinin en uygun madde olarak tercih edilmektedirler.

Uranium maden olarak tabiatta daima diğer maddelerle karışık olarak bulunur. Belli başlı
iki isotopu vardır. Bu isotoplann her ikisi de 92 elektronludur. Yalnız nüklearlannın ağır-
lıkları ve atom yapılışları farklıdır. Birisinin ağırlığı 238 ünitedir. Ünite bir hidrojen ato-
munun ağırlığının ölçülmesi ile elde edilen neticeye göre tayin edilmektedir. Diğerinin ise
yalnız 235 tir. Tabii uranium % 99,3 nisbetinde isotoplanndan daha ağırdır ve bundan
sonra yalnız % 0,7 nisbetinde daha hafif olan uranium 235 veya umumi kimya tabiriyle U-
235 gelir.

U-235 ayrışıma müsaittir ve doğrudan doğruya nüklear enerji istihsali için kullanılabilir.

Nüklear enerji elde etmek için eğer U-235 bulunamazsa, ki bunu elde etmek bir hayli pa-
halıdır, bu takdirde başka radio aktif elemanlara müracaat etmek lazım gelecektir. Hiç şüp-
hesiz elde olunacak bu maddelerin de ayrışıma müsait olması lazımdır. Sun'i olarak elde
olunan bu maddeler de yine zincirleme reaksiyon neticesinde hasıl olurlar. Böylece sun'i
olarak elde olunan yeni elemanlara da plutonium ve uraniumun yeni isotopu U-233 de-
nilmektedir.

Bunların her ikisi de mühim mikdarda elde olunması kabil ve nüklear enerji istihsaline mü-
sait maddelerdir.

Sun'i olarak radio aktif madde elde etmek ve stabl bir cismi radio aktif hale getirmek meş-
hur radium alimleri olan Curie'lerin kızı ve damadı M. ve Me. Joliot Curie'lere aittir. Bu
alimler pek hızlı alfa parçacıkları ile bombardıman ettikleri aliminium, bor ve magnesium
levhalarını geiger cihazı ile kontrol etmişler ve bunların yarım saat müddetle radio aktivite
alametleri gösterdiklerini tesbit etmişlerdir.

Böylece mermi olarak alfa parçacıkları yerine proton (hidrojen çekirdeği), deuton (ağır hid-
rojen çekirdeği) ve neutron kullanarak yapılan bombardımanlarla 60 kadar sun'i radio aktif
eleman meydana getirilmiştir.

Bilhassa pozitif elektrik yüklü protonların aynı şekilde elektrik yüklü atom çekirdekleri ta-
rafından itilmesi ve elektronların bombardımanının da çok zaif olması dolayısıyle muhkem
bir şekilde ve iyi olarak müdafaa edilmiş bulunan atomun çekirdeklerinin derinliklerine va-
rabilmek için son zamanlarda hiç bir elektrik yükü bulunmıyan neutron'un kullanılmasına
başlanılmıştır.

Yapılan tecrübelerde neutron intişar merkezi olarak bir az rodon ile berillium tuzunu havi
nohut büyüklüğünde bir ampul kullanılmıştır. Cam içindeki berillium veya diğer adı ile glü-
sinium tuzu alfa parçacıklarının tesiri altında saniyede bine yakın neutron verir ve böyle bir
tahrik merkezi ile radio aktif elemanların hızlanmasına ve "chain reaction" in başlamasına
esas teşkil eden bombardıman yapılmış olur.

2- Endüstride atom enerjisinden nasıl istifade edilmektedir ve atom reaktörleri ile
bunların muhtemel tehlikeleri nelerdir ?

REAKTÖRLER:

Atomik veya nüklear enerjinin kontrollü bir şekilde elde edildiği yere reaktör denildiğini bi-
liyoruz. Bunlar da kullanılış tarzına göre muhtelif cinsler veya şekiller arzeder.
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Bu kısımda ilk önce bir reaktörün yapılış tarzı kısaca gözden geçirildikten sonra ayrıca re-
aktörlerin nev'ileri üzerinde durulacaktır. Atom reaktörü veya atom pili adı verilen bu te-
sislerde elde olunan enerji doğrudan doğruya hararettir, ve bu hararet te çok kerre buhara
kalbolmakta ve bundan da muhtelif enerji kaynaklan tahrik edilmektedir. Ancak, direkt ola-
rak ne su ve ne de hava ile reaktörlerin hiç bir teması bulunmamaktadır.

Umumi olarak bir reaktör aşağıdaki kısımlardan müteşekkildir.

a) Çekirdek yeri veya iç kısım (Core)

Burası radio aktif elemanın bulunduğu kısım olup reaktörün kalbidir. Buraya ya U-235
veya Plutonium konur. Burada atomlar teker teker infilak ederler. Ancak bu infilakın ola-
bilmesi için yukarıda gördüğünüz veçhile bir neutron intişar merkezi tarafından mezkur
radio aktif cisimlerin atomlarının bombardıman edilmesi lazımdır. Bu esnada hızla par-
çalanan atomlar muazzam bir enerji ve büyük bir hararet verirler.

Diğer taraftan bu parçalanma ameliyesinde serbest kalan iki veya üç neutron diğer komşu
atomların çekirdeklerini parçalamak suretiyle "Chain reaction" u meydana getirir ve hararet
te mütemadiyen artar.

b) Hafifletici kısım (Moderator)
" *

Atomların infilâkı suretiyle meydana gelen neutron akımı muazzam derecede çoktur ve bun-
lar ışık sür'atine yakın bir süratte hareket ederler.

Bu derecede sür'at ve enerji taşıdıkları için de çekirdek kısmından kolayca dışarı kaçarlar.
Radio aktif ışınların reaktörden kaçarak etrafa zarar vermemesi için de (Moderator) veya ha-
fifletici adı verilen bir kısım kullanılır. (Moderator) neutronlann hızlarını azaltmak için bir
elastiki çarpışma veya tampon rolünü ifa eder. Yani neutron'un enerjisini masseder ve hızını
azaltır. Hız ve sürat i azalmış olan bu neutronlar ise, tekrar uranium atomları tarafından ko-
layca zaptedilerek zincirleme reaksiyona devam olunur.

Moderator olarak kullanılacak maddenin atomları ufak materialden teşekkül etmiş ol-
malıdır. Atomu çok ve ağır madenler buna elverişli değildir. En elverişli hafifletici (H2O2) for-
mülü ile ifade edilen ağır sudur. Bu madde hidrojen isotopunun oksitlenmiş şeklinden
başka bir şey değildir.

Ağır suyun atomları adi hidrojen ile elde olunan suyun atomlarından iki ünite daha ağırdır.

Diğer taraftan ağır suyun elde edilmesi pahalı olduğu için tatbikatta bu gün hafifletici ola-
rak grafit kullanılmaktadır. Bu madde malum olduğu üzere karbon atomlarının 12 ünite
ağırlaştırılması suretiyle elde edilmiştir. Bunun için de 12 defa fazla neutron massedebilir.
Diğer taraftan bol mikdarda ve ucuz olarak elde olunması da kabildir.

Bu gün bir çok nüklear reaktörlerinde (Moderator) olarak grafit kullanılmaktadır.

c) Kontrol Kollan :

Bir reaktör içinde aynşım ameliyesi ayarlandıktan sonra ameliye otomatik olarak cereyan
eder. Artık onu devam ettirebilmek için ne dikkat ve ne de gayret sarfetmeğe lüzum yoktur.
Yalnız aksine olarak aynşım ameliyesinin çok hızlı gitmesine mani olacak ve uzun zaman
devam etmesi hususunu sağlayacak tedbirleri almak daha doğrusu nüklear enerjiyi kontrol
altında tutmak lazımdır. Bu da kontrol kollan vasıtasıyla yapılmaktadır.
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Bu kontrol ameliyesi ise reaktörün içinde ve çok basit olarak yapılmaktadır. Reaktör içinde
kontrol kollan veya levhaları vardır. Bu levhalara çarpan neutronlar kendi kendilerine par-
çalanmakta veya bu metal levhalar tarafından absorbe edilmektedir. Kontrol kolu olarak en
elverişli maddeler boron ve kadmium'dur. Kadmium en kullanılışlı olanıdır. Bu kollar dı-
şarıdan reaktörün çekirdek kısmına kadar uzatılabilir şekilde yapılmıştır. İhtiyaca göre so-
kulmak suretiyle reaksiyona mani olunur. Bu levhalar çekirdek kısmına kadar içeriye so-
kulduğu zaman neutron bombardımanı durur ve ancak her radio aktif cisimde görülen ve
kendi kendine husule gelen ayrışım devam eder.

d) Soğutucu "the Coolant" :

Reaktörden elde edilen ilk şeyin enerji olduğunu biliyoruz. Bu enerji ilk iki veya üç uranium
otomunun parçalanmasından sonra şiddetle hissedilmeğe başlanır. Zincirleme reaksiyon
neticesinde açığa çıkan bu muazzam enerji çık hızlı vibrasyonlar halinde kendini gösterir ki
biz buna sıcaklık veya ısı diyoruz. Bu ısı çekirdek kısmında gittikçe çoğalan bir manzara ar-
zeder. Tıpkı fırının küllerinin de hararet vermeğe devam etmesi gibi reaksiyon devam ettiği
müddetçe ayrışıma uğramış cisimlerin parçacıkları da sıcaklık vermeğe devam eder. Bu iti-
barla hasıl olan harareti yerinden ayırmak ve enerjiyi başka yerlere de nakletmek suretiyle
reaktörü soğutmak lâzımdır. Çünkü reaktör elde olunan bu muazzam hararetle ha-
rabolabilir ve elde olunan enerji de kontrol haricine çıkabilir.

İlk ve basit reaktörlerde hararetin nakli sert bir hava cereyanı geçirmek suretiyle mümkün
olmuştu. Bu gün büyük reaktörlerde bu husus tazyikli karbon dioksit gazı geçirmek su-
retiyle yapılmaktadır. Diğer bazı reaktörlerde ise boruların içerisinden geniş mikyasta su ge-
çirmek suretiyle hararetin düşmesi temin edilmektedir. Ancak büyük reaktörlerde bütün bir
nehrin bile kâfi gelemiyeceği göz önüne alınacak olursa elde olunan hararetin muazzamlığı
kendiliğinden meydana çıkmış olur. Bu korkunç hararet plutonium'la çalışan bütün ilk re-
aktörleri - Soğutucusu su olanları - soğuma ameliyesi kâfi gelmediğinden harab etmiştir.

Hava sıcaklığın toplanması ve tevzii için müsait bir unsur değildir. Su ise çok düşük sı-
caklıkta kaynadığı ve buhar haline geldiği için elverişli bulunmamaktadır. Reaktörler için
soğutucu olabilecek maddelerin çok yüksek sıcaklıkta kaynayan likitler olması lâzımdır.
Böyle bir likit ise cıvadır. Cıva reaktörler için ideal bir soğutucudur. Çünkü çok yüksek ha-
raret derecesinde kaynar ve ufak bir cıva parçası büyük miktarda hararet taşıyabilir. Bun-
dan sonraki müsait maddeler ise sodium ve potassium'dur.

Soğutucunun reaktörü aşırı sıcaklara karşı korumasından mada, aynı zamanda harareti
nakletmek ve onu tekrar enerjiye kalbetmek suretiyle ifa edilen önemli diğer bir vazifesi
daha vardır.

e) Reaktörün Koruyucu Tabakaları:

Bu tabakalar haddi zatında her reaktörde bulunan ve onu her tarafından sararak radio aktif
maddelerin zararlı şualarının etrafta çalışan şahıslara sirayetine mani olan kütleler se-
risidir.

Bildiğimiz gibi radio aktif şuaların dışarı kaçmasının iki türlü kötü tesiri vardır. Birincisi ani
olarak kozmik şuaların ve korkunç hararetin tesiri ile civarında bulunan şahsı karbonize
ederek öldürür. Diğeri ise, ileride bahsolunacağı üzere yine kozmik şuaların tesiri altında
kalan şahısları ağır hastalıklara duçar ederek neticede yine ölüme sürükler.

Bunun için reaktörlere her tarafını kapıyacak şekilde ve tehlikeli şuaları masseden mü-
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cessem madeni levhalar konur. En uygun levhalar ise çelik ve kurşundan yapılmış olan-
larıdır. Ayrıca kalın ve büyük kitleler teşkil eden levhaların etrafı yine masif ve betonarme
duvarlar ile çevrilmektedir ki bu da bize niçin atom reaktörlerinin otomobilde veya küçük
diğer vasaitte kullanılamadığını kolayca izah eder.

Reaktörlerin Tipleri :

Bir çok nev'i reaktör mevcuttur ve bunlar muhtelif maksatlar ile inşa edilmiştir. Otuzdan
fazla reaktör halen muhtelif memleketlerde faaliyette bulunmaktadır. Diğer taraftan bütün
reaktörler hemen aynı esas üzerinden çalışmakla beraber şu nev'ilere ayrılmaktadır.

Üretici reaktörler : Bu reaktörler nükleer enerji istihsali için kullanılan U-235, Plutonium ve
diğer radio aktif maddelerin suni olarak elde edilmesi için kullanılmaktadır.

Diğer reaktörlerin büyük bir kısmı ise tecrübe maksadı ile inşa edilmişlerdir. Meselâ bun-
lardan birisi sırf esaslı madde olan uranium yerine, uranium tuzlarından mürekkep bir so-
lüsyonu (Sülfat veya nitrat) tecrübe etmek maksadı ile kurulmuştur.

Son olarak inşa edilen reaktörlerden birinde ise çok hafif bir maden olan beryllium, ağır su
veya grafit hafifleticinin yerine kullanılmıştır. Diğer bir reaktörde ise aşın sıcaklıkta nautron
bombardımanının muhtelif nev'i çelik ve diğer madenler üzerindeki tesirleri kontrol edil-
mektedir.

Halen atomik enerjiden istifade imkânlan aranılmak üzere her sahada tecrübeler ya-
pılmakta ve bu maksatla çeşitli atom reaktörleri inşa edilmektedir. Gaye insanın refahı ve
endüstriye hangi imkânlar altında bol ve ucuz enerji temin edileceği meselesinin hallidir.

Reaktörlerde Vukuu Muhtemel Kazalar :

Reaktör veya tecrübe reaktörü inşa edilir ve plânlan yapılırken bir atom infilâkı meydana
gelmemesi için lâzım gelen bütün tedbirler alınmaktadır. Böyle olmakla beraber hiç bir
zaman bu kabil bir tehlike vukua gelmiyecek demek değildir. Zira bazı aksamın harab ol-
ması reaktörü, bütün civan için tehlikeli bir hale koyabilir. Aynı zamanda her reaktörün ci-
vannda büyük miktarda ambarlanmış radio aktif maddeler de bulunmaktadır. Bunlar da
ayrıca ve başlı başına tehlike teşkil ederler.

İlk reaktör veya atom pili 1942 de Şikago Üniversitesinin futbol sahasında inşa edilmiştir.
Bundan sonra bu güne kadar geçen devre içerisinde adedi düzineleri aşan ufak ve büyük
kudrette reaktörler inşa edilmiş ve ancak bunlarda iki kaza müşahade edilmiştir. Bunlardan
birincisi Şikago civanndaki Argonne laboratuvannda olmuş ve dört alimi ağır dozajda radio
aktiviteye maruz bırakmıştır. Bu alimler ciddi şekilde yapılan tedavileri sonunda tamamiyle
iyileştirilmişlerdir. Diğer kaza ise Kanada'nın "Chalk River" indeki atom reaktöründe vuku
bulmuş ve reaktörden bir radio aktif bulut kaçmıştır. Şayanı şükür olan husus rüzgânn bu
bulutu uzaklara götürerek büyük derecede zarar verebileceği fazla nüfuslu bölgelerin ha-
ricine çıkarması olmuştur.

Bu kazada hiç bir radio aktivite malûlü olmamıştır. Bu da gösteriyor ki, sigortacı olarak re-
aktörlere kuvertür verilirken onlarda vukua gelebilecek bu kabil tehlikeleri de gözden uzak
tutmamak lâzımdır. Eğer civarda ikamet edenler mevcut ise tehlikeyi daha muazzam olarak
düşünmek lâzımdır. Hele zirai bir saha civannda böyle bir kaza vukua gelirse bu takdirde
zirai mahsulün hasadının, radio aktiviteden temizleninceye kadar beklemesi veya mahsulün
tamamen imha edilmesi lâzımdır ki buda reaktörlere verilecek mali mesuliyet sigortalannın
azameti hakkında bir fikir verebilir.
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Bilhassa reaktör elektrik enerjisi elde etmek maksadıyla büyük bir şehrin yakınında inşa
edilmişse ve böyle bir riziko tahakkuk ederse iş kaybı dolayısıyla ödenecek meblâğın neye
baliğ olacağı önceden kolayca tahmin edilemez. Ayrıca ferden ferda ödenecek mali mesuliyet
tazminatı da korkunç mikdarlara yükselir. Onun için gerekli emniyet tedbirleri alınmış olsa
da, ileride izah olunacağı veçhile sigortacının bu kabil rizikoları sigorta ederken daima yu-
karıdaki hususları hatırında bulundurması lâzımdır. Esasen reaktör inşasınmda nüfusun
kesif bulunduğu sahalar kafiyen tercih edilmemektedir.

Reaktörlerde yapılan kontrollar ve alınan diğer emniyet tedbirleri :

İnsan bünyesinin radio aktif maddelere karşı olan aşırı biyolojik hassasiyeti nazara alı-
narak, radio aktif maddelerle veya reaktörler ile uğraşan kimselerin bu kabil maddelere bu-
laşıp bulaşmadığı her zaman kontrol edilmektedir. Diğer taraftan yukarıda da bah-
solunduğu üzere reaktörler inşa edilirken gerekli her çeşit emniyet tertibatı alınmaktadır.
Gerek radio aktif elemanların reaktörün "Core" çekirdek kısmına konmasında ve gerekse so-
ğutucu cisimlerin taşıyabileceği radio aktivitenin tesirlerine karşı gerekli tertibatın önceden
alınması hakikaten çok mühimdir. Bunun için bu kabil maddeler; ancak uzaktan idare edi-
len kollarla tutulmakta ve büyük miktarda masif kütlelerin bir araya getirilmesiyle ka-
lınlaştınlmış blokların gerisinden üzerlerine plâstik elbise ve maske takmış şahıslar ta-
rafından ellenebilmektedir. Eğer reaktör veya radio aktif maddelerin bulunduğu yerlerde
gözle görülemeyecek derecede ufak bir çatlak hasıl olacak olursa buradan kaçacak radio
aktif tozların muameleyi icra eden şahısların nefes veya mide yolu vasıtasıyla vücutlarına
girmesi ve onları radio aktivite hastalıklarına duçar etmesi işten bile değildir. Bunun için
daimi surette tedbirler alınmakta ve bu tedbirler ellenecek olan radio aktif maddenin miktar
ve tipine göre değişik şekiller arzetmektedir.

Son zamanlarda insan vücuduna girmiş olan radio aktif elemanın miktar ve kesafetini ve
bunların ne kadar zaman sonra stabl bir hale gelerek vücuda zarar vermez olacağını öl-
çebilecek hassas aletler yapılmıştır. Diğer taraftan radio aktif tozların havada ne mikdarda
bulunduğu "Geiger" cihazı vasıtasıyla kolaylıkla ölçülerek ona göre gerekli tedbirler alın-
maktadır. Bu itibarla bu gibi tozlara bulanmış bir şahsın diğer kimselere elbisesi ile beraber
radio aktif tozlan taşımak suretiyle aynı tesirlere maruz bırakması önlenmektedir.

Reaktörlerden arta kalan maddelerle bunların imhası meselesine gelince; bu kabil maddeler;
umumiyetle radio aktif küller diye anılmakta olup ayrışımdan arta kalmış bakiyelerden te-
şekkül eder. Muhtelif derecelerde radio aktiviteleri mevcuttur. Bir saniyeden, on seneye
kadar faaliyet gösteren cinsleri vardır. Bunlar toplanarak yine diğer bir takım muhafazalı
tanklarda istif olunmakta ve reaktörlerde diğer radio aktif maddelerin suni olarak elde olun-
masında kullanılmaktadır. Kullanılmaz ve işe yaramaz halde olanları ise varillere dol-
durularak emniyet tertibatı alınmış mahallerde ve ambarlarda muhafaza edilmektedir. Bun-
dan sonra hususi emniyet tertibatlı gemiler vasıtısıyla taşınan bu lüzumsuz maddeler
okyanusların derinliklerine batacak şekilde fıçılarına ağırlık bağlanmak suretiyle denize atıl-
maktadır.

Hiç şüphesiz bu kabil ameliyeler nükleer enerjiyi pahalıya maletmekte ise de; son yapılan
hesaplar göstermiştir ki 1965 senesinde İngiltere'de tamamlanacak olan atom re-
aktörlerinden sonra Birleşik Krallık bir iki tonluk ayrışım maddesi kullanmak üzere beş mil-
yon ton kömür tasarruf edebilecektir ki bu da bu sahadaki güçlüklere ve fedakârlıklara kat-
lanmanın sebebini açıkça izah eder.
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3 - Atomik Enerji'den Neş'et den Rizikolar Hangi Şekil ve Şartlar altında

Sigorta Edilmektedir.

Atomun mahiyeti ve bünyesi ile atom reaktörlerinin yapılış tarzı ve kısımlarını kısaca tetkik

ettikten sonra atomik veya daha doğrusu nükleer enerjiden neş'et eden rizikoların hangi si-

gorta nev'ilerine göre ve ne şartlarla sigorta edileceği meselesini de kısaca tetkik edebilmek

için mevzuu aşağıdaki kısımlara ayırmak lâzım gelecektir.

1 - Reaktörlerin sigortası.

2 - Yangın rizikosu.

3 - Reaktörlerde çalışan işçiler ile civarında ikamet eden üçüncü şahıslara karşı reaktör

işleticisinin veya sahibinin mali mesuliyetinin sigortası.

4 - Ferdi kaza ve hastalık sigortalarının atomik riziko zaviyesinden tetkiki.

5 - Deniz, kara ve hava nakliyatında atom rizikosu ve sigortası.

6 - Reassürans meseleleri.

1 - Reaktörlerin sigortası :

Bu gün hemen bütün dünya devletlerinde reaktör inşası büyük sermayeye ihtiyaç gösterdiği

ve ferdi sermaye ile bunun karşılanmasının da ekonomik olmadığı nazara alınarak re-

aktörlerin mülkiyeti devlete ait bulunmaktadır. Bu itibarla halen şahsi mülkiyetten ayrılmış

bulunan reaktörlerin sigortalısı da bittabi devlet olacaktır.

Diğer taraftan atom araştırmaları yapan veya yapmayan bütün memleketlerde ayrışım için

lüzumlu radio aktif maddelerin sahibi de yine hususi kanunlanna göre devlettir. Nitekim

bizde de son olarak kabul edilen atom istihsalinde kullanılan ham maddelere ait kanun ile

radio aktif maddelerin işletilmesine karar vermek hakkı tamamen Hükümetimize terk edil-

miştir.

Radio aktif maddelerin sahibi olan devletin de yarın hususi mülkiyet tarafından işletilmesi

mümkün olacak atom reaktörlerinde, radio aktif maddelere sahip olması dolayısıyla bir ta-

sarruf hakkı meydana gelecek veya reaktör sahiplerinin devlete karşı bu maddelerin harab

olması dolayısiyle bir mali mesuliyeti doğacaktır.

Bu gün reaktör sigortalarında İngiliz ve Amerikan sigortacılarını gayet pahalı olan radio aktif

maddelerin nasıl sigorta edilebileceği meselesi derin derin düşündürmektedir.

Atom endüstrisi sahasında sigortacılar her gün yeni yeni meselelerle karşılaşmaktadırlar.

Meselâ enerji reaktörlerinde muazzam bir tazyik mevcuttur. Gerçi reaktörün her tarafı gayet

mücessem duvarlarla çevrilmiş ve çelikle kaplanmış olmakla beraber reaktörün içerisine ev-

velce de gördüğümüz veçhile hem enerji nakili ve hem de soğutucu olarak karbton dioksit

gazı pompalanmaktadır. Bu da reaktör içerisinde büyük bir tazyik husule getirmektedir.

Eğer bir sigortacı tazyikin mikdarını öğrenmek isterse bunu derhal bilebilmesi imkânsızdır.

Çünkü tazyikin bulunduğu mıntıka çelik ve konkre duvarlarla çevrilmiştir. Kanallardaki taz-

yiki ölçmek için ise radio aktivitenin geçmesi için en az bir ay beklemek lâzımdır.

Diğer taraftan inşaat mühendisleri de daha evvelce hiç karşılaşmadıkları bir mesele ile karşı

karşıyadırlar. Bilhassa radiasyona tabi tutulan maddeler karakterlerini değiştirmekte ve

çelik kolayca kırılabilir hale gelmekte grafit genişlemekte ve betonlar da bozulmaktadır.

Bütün bunlara ayrıca yukarıda bahsettiğimiz muazzam tazyik te inzimam etmekte ve infilâk

ihtimalini çoğaltmaktadır.
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Bir reaktöre en ziyade zarar vermesi ihtimali mevcut tehlikenin ise aşırı ısınma olduğunu bi-

liyoruz. Ayrıca hasıl olacak ufak bir çatlaktan veya bir arıza dolayısiyle reaktörden sızacak

radio aktif tozların reaktöre ve diğer tesislerle, civarına bulaşması da başlı başına bir riziko

olarak meydana çıkmıştır.

Ancak evvelce de görüldüğü veçhile reaktör inşa edilirken ileride vukuu muhtemel bütün

tehlikelere karşı emniyet tedbirleri alınmakta olduğundan bu gibi hadiselerin tahakkuku ih-

timali çok zayıftır.

Ancak böyle olmakla beraber mevcut tehlikeleri gayet tabiidir ki gözden uzakta tutamayız.

Reaktör inşaatı rizikosunun ise, ta ki içeriye radio aktif maddeler konuncaya kadar diğer in-

şaat rizikolarından hiç bir farkı yoktur. Bu itibarla atom reaktörlerinin inşaatı için verilecek

kuvertürde diğer büyük inşaatlar için verilen kuvertürden hiç farklı değildir. Tatbikatta

diğer inşaat rizikolarında olduğu gibi reaktör inşaatında da "All Risk" kuvertürü ve-

rilmektedir. Yalnız kuvertür verilirken dikkat edilecek husus yukarıda da zikrolunduğu

üzere reaktörün içine uranium ve isotoplannın konması halinde sigorta taahhüdünün ni-

hayete ereceği şartının konmasıdır.

Bundan başka reaktörlerin sigortasında bazı hususi noktalar daima hatırlanmalıdır. Meselâ

İngiltere'deki "Calder Hail" reaktörünün inşası için 20.000.000 £ İngiliz lirası sarfedilmiştir

ki bu Türk parası olarak 500.000.000 lira eder ki bir sahaya teksif edilmiş olan bu mu-

azzam meblâğın tek infilâkta tamamen harab olacağı veya bulaşma dolayısiyle uzun yıllar

kullanılmıyacağı ve tecrit edilmiş bulunacağı göz önünde tutulursa rizikonun vahameti ken-

diliğinden meydana çıkar.

Nitekim Chalk River reaktöründe teknik bir hata neticesi hasıl olan radio aktif bulut kaçağı

sebebi ile mezkûr reaktör iki sene kullanılamamış ve ancak ikinci senenin sonunda bu-

laşma rizki bertaraf edildiğinde çalışmağa başlıyabilmiştir. Bunu temizlemek için de mu-

azzam bir gayret sarf edilmiş ve masraf yapılmıştır.

Bunun bir de muayyen sahaları ve endüstriyi elektrik enerjisi ile besliyen bir reaktör olacağı

tasavvur edilirse iş kaybını da ihtiva eden bir sigorta mukavelesinde sigorta şirketlerinin

ödemeği taahhüt edeceği meblâğların ne mikdarlara varacağı tahmin edilebilir.

Diğer taraftan bulaşmış böyle bir reaktörün temizlenmesi de hususi surette yetişmiş ihtisas

sahibi elemanlara ihtiyaç gösterdiği için oldukça pahalıdır ve bulaşmış böyle bir yere yak-

laşmak da hayli meseledir. Eğer temizlenme rizikosu da temin edilmişse bunun rayiç fi-

yatların iyice tesbit etmek lâzımdır. Hatta bazan temizleme masrafları o kadar büyük

meblâğlar vasıl olmaktadır ki; bunun yerine reaktörü olduğu gibi terketmek suretiyle ye-

nisini inşasına gidilmesinin daha ekonomik olacağı söylenmektedir. Ufak bir temizleme

ameliyesinin dahi 1 1/2 $ milyon dolara malolduğu görülmüştür.

Henüz reaktörlerin sigortası hususunda hiçbir istatistik esas teşekkül etmediğinden fiat

hakkında da sabit rakamlar verilememekte ancak verilecek fiyatlar tahminlere istinad et-

mektedir. Bugün İngiltere'de bir komite ve pool bu hususta karar vermekte ve reaktörlerin

hangi maksatla inşa edildiğini ve işlerin ne şekilde yapıldığını tetkik etmek suretiyle flat ve

şart tatbik etmektedir.

Bir fikir vermek ve ingiliz "Comprehensive" şümullü poliçesinin atom reaktörleri için hangi

hususları temin ettiğini göstermek üzere sigorta teminatına giren hususlar aşağıya der-

colunmuştur.
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Yangın (ister infilâk neticesinde ister sair surette husule gelsin)

Yıldırım

İnfilâk

Uçaklarla veya sair sefineleriyle veya bunlardan atılan şeylerle temas

Zelzele

Grevcilerin, lock out edilmiş işçilerin iktişaş, karışıklıklar, halk ha-

reketlerine iştirak eden kimselerin ika edeceği zararlar ve hasarlar

Fırtına ve seylâp

(a-Çökme ve toprak kayması neticesi husule gelen zararlar ile,

(b-İhata duvarlarına, çitlere ve kapılar vaki olacak zararlar hariç olmak

kaydiyle)

Kontrol haricinde, istenmeyerek ve ani olarak husule gelen fazla enerji

veya soğutma tertibatında vaki olacak arıza neticesinde reaktörün içinde

husule gelecek aşın hararet dolayısıyla vaki olacak zararlar.

2 - Yangın Rizikosu :

Atom reaktöründeki yangın rizikosu hiç şüphesiz diğer endüstriel sahalardaki yangın ri-

zikosunun hepsinden daha büyüktür. Eğer reaktör içindeki uranium muayyen nisbetten

fazla süratle ayrışıma tabi tutulacak olursa yukarıda da tetkik ettiğimiz gibi tamaman kont-

rol haricine çıkan korkunç bir hararet meydana gelir. Burada uraniumun erimek suretiyle

hasara uğramak tehlikesi mevcut olduğu gibi, reaktörün aşın hararetten harabolması teh-

likesi de mevcuttur. Bu takdirde uranium kullanılmaz hale gelecek ve bundan doğacak

zarar da en azından £ 10 milyon İngiliz lirası (250.000.000 TL.) na baliğ olacaktır.

Aynı zamanda yangın rizikosu radio aktif maddelerle bulaşma rizikosunu da ihtiva eder.

Buna fabrika veya reaktörün uzun zaman kullanılamayacağı rizikosuna da ilâve etmek

lâzımdır.

Diğer taraftan zelzele rizikosunu da sigorta kuvertürü verirken gözden uzak tutmamak

lâzımdır. Bilhassa memleketimizde ileride verilmesini temenni ettiğimiz böyle bir sigorta te-

minatında, sigortacılanmızın üzerinde durması lâzım gelen en büyük tehlike kanaatımca

budur.

Zira henüz oturmamış fayların mevcut bulunduğu memleketimiz sık sık zelzelelerin vuku

bulduğu bir arazi parçasıdır. İngilizler dahi 1884 te şark memleketlerinde vukua gelen

büyük zelzelenin hiç zelzele olmıyan adalannda hissedilmiş olmasını nazara alarak böyle bir

hadisenin tekerrüründen korktuklan için atom reaktörlerine verilecek kuvertürlerde £ 5

veya £ 10 milyon sterlin arasında müemmen meblâğı değişen ek zelzele sigorta ku-

vertürlerini sigortacılanndan istemektedirler.

Tabii afetlerden; toprak kayması, kasırga ve yanardağ indifaı gibi rizikolarda, atom re-

aktörlerini zarar ika edecek duruma sokar.

İsyan, dahili kargaşalık ve suikastlar ise atom reaktörlerini neticesi çok vahim olabilecek va-

dilere sürükler. Bu itibarla bu kabil rizikolann sigorta teminatına ilâvesi talep edildiği tak-

dirde sigortacının bunu ya bidayette reddetmesi veya çok ağır bir sürprimle kabul etmesi

lâzımdır.

Yangın rizikosunda nazarı itibare alınması lâzım gelen radio aktif isotoplara gelince:
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Biliyoruz ki radio aktif maddelerin hemen hepsi az çok tehlikelidir. Bilhassa bunların ba-
zılarının tehlikesi uzun müddet devam eder. Meselâ kobalt radio aktif olduğu zaman (CO^O)
insan vücudu için çok zararlı bir maddedir ve ona yaklaşacak olanların onun ika edebileceği
zararları evvelden bilmesi lâzımdır.

Bir yangın vukuunda itfaiye teşkilâtına durumu bildirmek ve radio aktif kobaltı olduğu
yerde bırakarak civannı kordon altına aldırmak lâzımdır. Onu kurtarmak için yapılacak ha-
reket daha vahim neticeler doğurabilir.

Bu gün endüstrinin muhtelif sahalarında radio aktif maddeler kullanılmaktadır. Tekstil en-
düstrisi, petrol rafinerileri, çelik sanayii, kağıt endüstrisindeki statik elektiğin bertaraf edil-
mesi ve borulardaki çatlakların tesbitinde hep radio aktif maddelerden istifade edilmektedir.
Bu itibarla bir yangın vukuunda itfaiye teşkilâtının bunların nerelerde depo edildiğini bil-
mesi ve onları kurtarmak için çalışmayarak olduğu yerde bırakarak etrafını tecrit etmesi
lâzımdır. Biliyoruz ki radio aktif maddeler görülmeden, hissedilmeden, tadı alınmadan insan
vücuduna girerek orada korkunç tesirler icra eder.

Yangın poliçesi ve radiasyon rizikosu :

Bu gün atom reaktörleri bulunan veya radio aktif maddeleri endüstri sahasında kullanan
memleketlerin sigortacılarının vermiş oldukları normal yangın kuvertüründe atom rizikoları
istisnalar meyanında gösterilmekte ve bu rizikonun teminat haricinde olacağı kafi suretle
beyan edilmektedir. Buna ilâveten bulaşma rizikosu da istisnalara ithal edilmektedir.

Bilhassa bulaşma rizikosu ayn bir sigorta mevzuu olarak addedilmektedir. Çünkü bulaşma
rizikosu her zaman yangın rizikosu ile beraber bulunmaz. Bir çok ahvalde kendi başına bir
riziko olarak meydana çıkar. Bu itibarla bulaşma rizikosunun yangın poliçesi ve şartlan ile
temin edilmesine de imkân yoktur.

Diğer taraftan atomik rizikolara verilecek yangın kuvertüründe yangınlı ve yangınsız infilâk
rizikoları da nazarı itibare alınmaktadır.

Yangın neticesinde doğan zararlar meyanında müessesenin kârının kaybı da sigorta edilmiş
ise; bunun ayrıca bulaşma rizikosu ile beraber bulunacağı da nazarı itibare alınmalıdır.
Diğer taraftan temizleme ameliyesinin uzun zaman sürmesi muvacehesinde yangından daha
fazla tediyatın kâr kaybının sigorta edilmesi ile vaki olacağı da gayet tabiidir.

Kâr kaybı sigortasında, radio aktif maddeler de zararın artmasında mühim rol oynar.

Bilhassa :
1 - Esas iş sahası ile ona enerji kaynağı olması hasebiyle bağlı diğer mü-

esseselerde işler durur.
2 - Herhangi bir kaza neticesinde, resmi makamlarca iş sahasında hiç bir

radio aktivite emaresi bulunmadığı kafi olarak tesbit edilinceye kadar
çalışma müsaadesi verilmez.

3 - Bazı hususi tip radio aktif elemanları tekrar bulmak ve yerine koymak
uzun zaman alır.

4 - Tecrübe sahasında bulunan ilmi aletlerin normal olarak çalışıp ça-
lışmadıkları hususu tekrar kontrola tabi tutulur.

5 - Hasıl olan radio aktivite de yangınla mücadeleye ve tesisleri tamir et-
meğe uzun zaman engel olur.
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İşte bu sebeplerledir ki yangın rizikosu ile beraber kâr kaybı sigortası kuvertürü verilirken

yukarıdaki ihtimalleri ve bunların tahmil edeceği masrafları nazarı itibare almak ve poliçeyi

tanzim etmeden evvel rizikoyu mahallen iyi bir şekilde gözden geçirmek lâzımdır.

Halen İngiliz sigortacıları kâr kaybı sigortasının enerji merkezi olarak kullanılacak re-

aktörlere tatbikini uygun görmemekte ve bunun ancak bazı ufak reaktörler için tatbikinin

doğru olacağını düşünmektedirler.

3 - Reaktörlerde çalışan işçiler ile civarında ikamet eden üçüncü şahıslara karşı

reaktör sahibi veya işleticisinin mali mesuliyetinin sigortası :

Nüfusu 10.000 veya daha fazla olan bir şehirde bir atom reaktörünün en az 5 veya 6 ki-

lometre açıkta inşa edilmesi lâzım olduğu tesbit edilmiştir.

Nüfusu kesif bir sahada bir atom reaktörü infilâk edecek olursa neticesi çok korkunç olur.

Bu itibarla atomik enerji sigortasının mali mesuliyet sigortalan bakımından tetkikinde mev-

zuu ilk önce iş verenlerin mali mesuliyeti ile, umumi mali mesuliyet olmak üzere ele almak

sonra da bunu reaktörler ve radio aktif isotopların kullanılması zaviyesinden tetkik etmek

lâzımdır.

Reaktörlerde iş verenlerin mali mesuliyeti rizikosu yek nazarda katastrofik bir manzara gös-

termez. Çünkü biliyoruz ki atom reaktörü inşa edilirken gerekli bütün emniyet tedbirleri

alındığı gibi işletilirken de bütün lüzumlu tertibat alınmaktadır. Ancak bir reaktörde doğup

işçilere ve civarına zarar vermesi melhus bir kazanın da gözden uzak tutulamıyacağını ve

doğacak bir zararın da ya reaktörlerde vukua gelecek bir arızadan veya bir çatlaktan sızacak

radio aktif bulutlardan meydana geleceğini de biliyoruz. Böyle bir halin aniden ve büyük

mikyasta vukua gelmesinin neticeleri ise bir kelime ile vahimdir.

Bu gibi hadiselerin vukuunu nazarı itibara alan sigortacılar mevcut rizikonun ancak bir

pool anlaşması ile karşılanabileceği hususunda karara varmışlardır. Kurulacak mahalli po-

olden sigorta şirketlerinin her birisi kendi konservasyonu kadar parça alarak onu üzerinde

muhafaza edecek olursa mali mesuliyet sigortasının tahammül edilebilir hale gelebileceğini

söylemektedirler. Sigortacılar yalnız bununla da iktifa etmemekte ve bu kabil rizikonun si-

gorta edilebilmesi için devletinde çıkaracağı kanunlar ile rizikonun işleticisine azami em-

niyet tedbirleri alınması mükellefiyetinin yüklenmesini talep etmekte ve bu kabil kanunları

mevcut olan memleketlere daha mutavassıt prim tatbikine doğru gitmektedirler.

Bilhassa atomik reaktör mali mesuliyeti bir çok memleketlerin kanunlannda illiyete müs-

tenit mesuliyet esasına dayanmakta ve buna göre tam teminat esasına müstenit azami me-

suliyet meblâğları tayin edilmektedir. Hatta mevzuatları değişik memleketlerin atomik re-

aktörlerinin mali mesuliyeti sigortasına uniform bir mesuliyet prensibini tatbik etmek için

bir kısım milletlerin çalıştıkları görülmektedir. Bu hususta memleketimizin de dahil olduğu

Eurotom anlaşmasına dair, devletlerin yaptıkları çalışmalarda tespit olunan tasan bu met-

nin sonuna iliştirilmiştir.

Ancak illiyete müstenit mesuliyetin, maritim rizikolar ile tayyare rizikolarına tatbikinin

uygun olmıyacağı da düşünülmekte ve eğer bu kabil mesuliyet nakliyat sigortalanna tatbik

olunacak olursa hiç bir nakliyecinin radio aktif maddelerle işliyen reaktörleri kul-

lanmıyacaklan veya radio aktif maddelerin naklini kabul etmeyecekleri bildirilmekte ve böy-

lece illiyete müstenit mesuliyet esasının ancak büyük kara tesisleri olarak inşa edilecek re-

aktörlere inhisar edeceği anlaşılmaktadır.
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Reaktör sahiplerine verilen mali mesuliyet kuvertürü de halen yalnız reaktöre inhisar et-
memekte, diğer tesisler ve enerji merkezlerinin de ika etmesi muhtemel zararlar temin olun-
maktadır. Ayrıca radio aktif madde depoları ile transit olarak geçen diğer radio aktif mad-
deler üzerinde çalışan işçilerle onların civarında bulunan üçüncü şahısların hayatları ve
mallan da sigortanın teminatına dahil bulunmaktadır.

Eğer bir sigorta şirketi radio aktif maddelerin sigortası mevzuunda çalışan bir pool'e dahil
değilse veya böyle bir pool yoksa, bu takdirde şirketin hususi bir servis kurmak suretiyle bu
kabil maddeleri kullananlarla yakmen temas temin etmesi ve sık sık kontrollar yapması ve
malûmat toplaması lâzımdır. Bilhassa inşaatçılar, nakliyeciler ve teknik alet imal edenlerle,
Üniversite ve araştırma müesseselerinin tecrübelerinden günü gününe istifadeye çalışmak
şarttır.

Atom reaktörlerinden doğacak umumi mali mesuliyet ve işverenlerin mali mesuliyeti ri-
zikolarının sigortasında malûmat temini; ve kanunlarla reaktör sahip ve işleticilerine yük-
lenilen emniyet tedbirleri en mühim rolü oynar.

Radio aktif elemanların imalâtta kullanılmasından doğan umumi mali mesuliyet ve iş ve-
renlerin mali mesuliyeti rizikosunun tetkikine gelince :

Radio aktif maddelerin halen kesif olarak kullanıldığı saha mülkiyeti tamamen devlete ait
reaktörlerdir ki, bunlara ait mali mesuliyet meselelerini yukarıda gördük. Ancak hususi bazı
endüstri sahalarında da radio aktif maddelerin kullanıldığını da biliyoruz ki bunların kul-
lanılması sırasında vukua gelen kazalardan ve alınması lâzım gelen emniyet tedbirlerinin
alınmamasından doğan zarar ve ziyanlardan bu gibi maddeleri kirahyan fabrika sahipleri
mesuldür. Bu mesuliyet yalnız bu kabil maddelerin kullanılmasına değil aynı zamanda bu
maddelerin başkalarına devredilmesinden de doğar. Esasen radio aktif maddeleri ki-
ralıyanlardan kafi surette başkalarına en ufak bir parçasının bile yazılı müsaade alınmadan
devredilmiyeceği taahhüdü alınmaktadır.

Diğer taraftan evvelce de görüldüğü üzere yangın vukuunda işçilerin ve itfaiyecilerin her-
hangi bir tehlikeye maruz bulunmaması için radio aktif maddelerin bulunduğu depoların
derhal görülebilecek şekilde işaretlenmesi ve buralara talimatlar konulması da lâzımdır.

Aynı şekilde kullanılmış radio aktif maddelerin muhafaza ve naklinde de üçüncü şahısların
ve işçilerin ciddi şekilde zarar görmemeleri için gerekli emniyet tedbirleri alınması şarttır.

Halen sigortacıların umumi olarak kullandıkları mali mesuliyet sigortasında, atomik ri-
zikolar bünyeleri nazan itibare alınarak istisnalar meyanına dercedilmektedir.

Umumiyetle standart iş veren mali mesuliyet sigortasında poliçe müemmen meblâğının "ll-
limite" hudutsuz olacağı tasrih edilmektedir. Çünkü böyle bir zararın vukuunda muhtemel
bütün tedavi ve sair masrafların mikdannı önceden kestirmeğe imkân olmadığı gibi iş veren
de hukuki illiyet esaslarına göre hudutsuz sorumlu vaziyettedir. Ancak bundan harp es-
nasında doğan radio aktivite zararları istisna edilmiştir.

İşveren mali mesuliyet teklifnamelerinde ise; teferruatlı olarak kullanılan kimyevi mad-
delerin cins ve mikdan sorulmaktadır. Bu kabil maddelerin beyan edilmemesi halinin po-
liçeyi hükümsüz bırakması iktiza eder. Ayrıca, sigortalıdan teklifname için de kazaları ve
radio aktivite hastalıklarını önliyecek gerekli bütün tedbirleri alacağına dair teminat da alın-
maktadır. Diğer taraftan sigortalının bir kaza vukuunda sigortacıya durumu derhal haber
vermesi şarttır.
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Bilhassa radiasyon tehlikesine maruz kalan bir şahısta şu iki husus tazminat tediye olu-

nurken tefrik edilmelidir.

1 - Hadise bir kaza veya talihsizlik eseri olarak işçinin aniden fazla mikdarda rad-

yasyona maruz kalmasıyla doğmuştur.

2 - Diğer taraftan işçi yavaşça ilerliyen ve uzun müddet devam eden radyasyon

tehlikesine maruz kalması dolayısıyla hastalanmıştır.

Eğer birinci hal meydana gelmiş ise; yani aniden vukua gelen bir kaza neticesi bir işçi ağır

dosajda radyasyona maruz kalmış ise bu tamamen atom rizikolarını temin eden iş ve-

renlerin mali mesuliyet sigortası teminatı içerisine girer ve tazminatın tediye edilmesi

lazımdır.

Eğer ikinci hal bahis mevzuu ise; bu takdirde işçinin ne zamandan beri radyasyona maruz

bulunduğu hususunun tesbiti lâzımdır. Poliçe uzun zamandan beri - yani bir kaç seneden

beri - yürürlükte ise, o zaman hiç bir güçlük bahis mevzuu değildir. Yok eğer poliçe yü-

rürlüğe girdikten kısa bir müddet sonra işçinin uzun bir zamandan beri maruz kaldığı radyo

aktivitenin arızaları görülecek olursa o zaman iş gayet tabii olarak değişecek ve sigortalının

bu hususu evvelce bilip bilmemesi meselesi poliçenin yürürlüğünde mühim rol oynıyacakır.

Bu itibarla sigortacı vereceği iş verenlerin mali mesuliyetine ait sigorta kuvertüründe tek-

lifname alırken herhangi bir işçisinin radio aktiviteye maruz kalıp ta tedavi görmekte olup

olmadığı hususunu da sorması lazımdır. Herhangi bir işçinin durumu bilerek ketmettiği

sonradan tebeyyün edecek olursa tazminat hakkı gayet tabii sükût eder.

Umumi mali mesuliyet poliçesinde nazara alınması lâzım gelen hususlara gelince :

Umumi mali mesuliyet sigortası da sigortalının, üçüncü şahıslara karşı (İşçiler hariç) ra-

diasyon dolayısiyle bedeni arızaya uğramaları ve ölümleri ile onların mülkiyetinde bulunan

mallara (Sigortalının mülkiyetinde, muhafaza ve kontrolü altında bulunanlar hariç) ika olu-

nacak zararlardan tevellüt eder. Tazminat taleplerini, poliçede tesbit edilen şartlar altında

tazmin edilmesini taahhüt eder.

Buradaki mali mesuliyet taahhüdü umumiyetle bir rakam olarak tahdit edilmiş olmakla be-

raber rakamların tutarı muazzam meblâğlara baliğ olduğundan hudutsuz sayılabilir. Tat-

bikatta ise bu rizikonun şirketler tarafından ancak pool anlaşmalan ile temin edilebileceğini

de biliyoruz.

Bilhassa adi umumi mali mesuliyet sigortalarında aşağıdaki hadiselerin direkt veya indirekt

tesiri ile doğacak mesuliyetlerin istisnalar meyanında gösterilmekte olduğu malûmdur.

a- Harp ve onunla alâkalı rizikolar

b- Müteharrik nakil vasıtaları (Bu istisna lokomotif, uçak ve gemileri ihtiva et-

mektedir.)

c- Sigortalıya ait mallar.

d- Yangın ve infilâk.

Ve sair bilinen diğer istisna maddeleri...

Halbuki; radio aktif maddelerin umumi mali mesuliyetinde harp ve onunla alâkalı rizikolar

hariç hiç bir istisna bahis mevzuu değildir. Poliçenin şümulü içine direkt veya indirekt ola-

rak radio aktivite rizikoları ithal edilmektedir. Bu itibarla gayet geniş olan bu her iki nev'i
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mali mesuliyet sigortası için de esaslı surette önceden soruşturma ve peşin ekspertiz ya-
pılması şarttır.

Diğer taraftan memleketimizde tatbikatı olmamakla beraber, diğer memleketler sigortacıları
için büyük bir portföy teşkil eden imalâtçıların mali mesuliyeti de, radio aktivite si-
gortalarında mühim bir mevzu olarak kendini göstermektedir. Bilhassa radio aktif mad-
deleri imalâtta yardımcı eleman olarak kullanan şahısların, imal ettiği emtiaya bulaşmış
radio aktif maddelerin, mallan satın alan şahıslara ika edeceği zararlardan kaçmaları ve
onu teminat altına aldırmak istemeleri imalâtçıların mali mesuliyeti sigortasına yeni bir ri-
ziko nev'i ilâve etmiş bulunmaktadır.

Aşağıda sayılan endüstri nev'ilerinde radio aktif maddelerin kullanılması çok muhtemel ol-
duğu için, sigortası yapılırken radio aktif madde kullanıp kullanmadıkları iyice tetkik edil-
mektedir.

Kauçuk - Vulcanization (Kükürtle sertleştirmek)

Plâstik - Polymerization

Tekstil - Stabl elektriği bertaraf etmek

Dökmecilik - Çatlakların tesbitinde

Petrol - Yağ kaçıran yerlerin tesbitinde

Gıda - Sterilization için

v.s

Bu gibi endüstri sahalarında elde olunan mamullerin geiger ve dosimetre gibi cihazlarla
kontrol edilmiş olduğuna dair rapor alınmadan imalâtçıların mali mesuliyeti radio aktivite
risklerine karşı sigorta edilmemektedir.

4 - Ferdi kaza ve hastalık sigortalarının atomik riziko zaviyesinden tetkiki :

Radyasyonun insan vücudu üzerindeki tesirleri

Bilindiği gibi radio isotoplardan fışkıran kozmik şualara alfa, beta ve gama ışınjan de-
nilmektedir. Ani olarak ayrışımı hızlanmış ve enerjisi kontrol haricine çıkmış atomik enerji
merkezi etrafa radio aktif küllerle beraber bu kozmik ışınlan da büyük bir sür'atle dağıtır.
Böyle bir infilakın civannda bulunan kimseler ise ani sıcaklığın ve radio aktivitenin tesiri ile
derhal kömürleşerek ölürler.

lnfilâkin bir kilometre uzağında bulunanlar ise derhal ölmemekte ve fakat kozmik şualann
tesirine maruz kalarak ağır hastalıklara duçar olmaktadırlar.

İlk araz olarak midevi müşküller kendisini göstermekte ve bunu iştahsızlık, kusma ile ha-
raretin yükselmesi ve sekizinci günden sonra da saçlann dökülmesi takip etmektedir.

25 nci günden sonra kan ve damar sisteminde bozukluklar başlamakta ve bu bozukluklar
diş etlerinin ve burnun kanaması deriden kan sızması (purpura haslatığı) ve sanlık şeklinde
kendini belli etmektedir. Hastada büyük bir yorgunluk ve halsizlik alâmetleri görülmekte ve
boynundaki ganglionlarda büyümeler müşahade edilmektedir.
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Kozmik şualar hususiyle kemik iliğine taaruz etmekte ve onu tahrip ederek bir taraftan

kemik kanserine sebep olmakla beraber diğer (erğthrocytes) kırmızı küreciklerin rnikdannın

derhal normalin altına düşmesine sebep olmaktadır.

Yapılan kan muayeneleri ak yuvarların (Leucocytes) lerin mikdannın da kozmik şualara

maruz kalan kimselerde çok fazla azaldığını göstermiştir ki bu da vücudun mukavemet un-

surunun tahrip edilmesi suretiyle her çeşit hastalığa karşı insanın müdafaasız kalması de-

mektir.

Diğer taraftan kozmik şua vücutta stabl halde bulunan madeni maddeleri ionize ederek on-

ları acaip kimyasal terkipler yapmağa sevk etmektedir. Böylece kozmik şualara maruz kalan

bir şahıs muhtelif hastalıkların sebebi altında ölüme mahkûm olmaktadır. Bu hastalıklar

ağır dosajda röntgen şualarına (X şualarına) maruz kalanlarda da görülmektedir.

Tedavi şekli olarak halen kan vermek veya kanı değiştirmekle beraber, kuvvetli dosajda pe-

nisilin tatbik etmek usulü yürütülmektedir.

Yukarıda kozmik şuaların, yani alfa, beta ve gama şualarının her üçünün birden tesiri al-

tında kalan şahıslarda teşhis edilen arazları gördük. Bu şuaların teker teker tesiri altında

kalan şahıslardan hepsi veya bir kısmı beraber görülebilir. Meselâ nüfuz kaabiliyeti çok az

fakat tesiri çok büyük olan alfa ışınları hazım ve nefes yollan vasıtasiyle vücuda girecek

olursa bu takdirde kemik iliklerini tahrip ederek kansızlığa (anemia), akyuvarların azalması

(Leucopenia), veya her ikisinin beraber azalması gibi ciddi hastalıklara sebep olur. Teneffüs

yolu ile akciğerlere giren alfa parçacıkları ise akciğer dokusunu harabeder.

Beta şualarına gelince. Bunlar çok sür'atli olmakla beraber kudretleri zayıftır. Bir kaç mi-

limetre kalınlığındaki mücessem cisimler bunları durdurabilir. Bunların en büyük tahribi

deri üzerinde görülür ve derinin yanmasına veya radiolojik dermatit (derinin iltihaplanması),

derinin kuruması ve tırnakların kolayca kırılır hale gelmesine sebep olur. Ağır dosajlar ise

deri kanserini tevlit eder ve gözlere tesir edenleri ise katarakt teşekkülüne sebep olur. Te-

neffüs sistemi ile ciğerlere giren beta şuaları aynen alfa şualarının tesirini icra eder.

X veya gama şualan ise aynı tesiri gösterirler. Bunlar bilindiği gibi çok kısa dalgalıdırlar ve

kan sistemi üzerinde aynen alfa şualarının yaptığı tesiri yaparlar. Aynı zamanda çok kötü

deri yanıklarına da sebep olurlar. Diğer taraftan saçların dökülmesi, derinin kalınlaşması ve

gözlerde katarakt teşekkülü de icraatları meyanındadır.

Gama şualarına iki kilometreden maruz kalan hamile kadınların çocuklarını vaktinden evvel

doğurdukları görülmüştür. Ağır dosajlan ise erkek ve kadında üreme organlarını tahrip ede-

rek onları kısırlaştırmaktadır.

Ayrıca bir çok maddelerin radio aktif maddelerle beraber kullanılmasının en ağır zehirleri

teşkil ettiği de unutulmamalıdır.

Ferdi kaza sigortalan bakımından radio aktivite rizikosunun tetkikine gelince :

Radio aktif maddelerin tesiri ile doğacak tehlikeler ferdi kaza sigortaları bakımından si-

gortacı için umumi mali mesuliyette olduğu gibi katastrofik bir mahiyet göstermez. Çünkü

bir şirketin eh kötü bir ihtimalle radio aktivite sahasında birden ziyade pek az sigortalısı bu-

lunabilir. Mevzu daha ziyade hastalık sigortalan bakımından ehemmiyet arzeder.

Ferdi kaza sigortasının tatbiki bakımından reaktör içinde çalışan fizikçiler ve teknik ele-
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manlar ile daimi surette radio aktif maddelerle uğraşan işçilere bazı hususi şartların tatbiki
lâzımdır.

Eğer böyle yerlerde çalışan kimselerin normal ferdi kaza sigortalan mevcut ise ve hususi
sürprim ödemiyorlarsa radio aktivite neticesi hasıl olacak sakatlıkları poliçenin şümulü ha-
ricinde tutmak iktiza eder. Aksi halde bunların temini isteniyorsa "Radio aktivitenin aşın
dosajda vücuda girmesinin neticeleri ve bunun tevlit ettiği maluliyetlerin" teminat altına alı-
nacağının poliçeye dercolunması lâzımdır. Böylece ölüm veya tam, devamlı ve kati maluliyet
hallerine ait tazminat, sigortalı öldüğü veya kafi olarak tam veya devamlı maluliyete uğ-
radığı anlaşıldığı andan itibaren ödenmesi lâzım gelir. Keza bu teminat radio aktif ze-
hirlenmelere de şamildir. Diğer taraftan bu gün için büyük bir mesele olarak görülmemekle
beraber ileride mutlaka kendisini gösterecek olan reaktör ile müteharrik vasıtalarda seyahat
edenlerin normal kaza sigortası teminatından, radio aktivite neticesi doğan sakatlıkları
hariç tutulması meselesidir.

Bu gün bilhassa tayyarelerin kanatlarında nakledilmekte olan radio aktif materialin har-
hangi bir kaza neticesi uçak düştüğü veya mecburi iniş yaptığı takdirde içindeki yolcu ve
mürettebata ika etmesi muhtemel zaran da nazan itibara alan sigortacılar teminatlannı ona
göre vermektedirler.

Bilhassa radio aktivite hastalıklannın tedavisinin uzun zaman devam ettiği nazara alınarak
ferdi kaza ve gurup sigortalan ile beraber verilecek yövmi tazminat kuvertüründe çok dik-
katli hareket edilmektedir.

Diğer taraftan teminat verirken mevcut ferdi kaza poliçemizin kaza tabirinin tarifine ve diğer
maddeler teminatına da dikkat etmek lâzım gelecektir. Çünkü bilindiği gibi radio aktivite ne-
ticeleri çok defa harici ve şedit bir şekilde değil, dahili ve yavaşça vukua gelir. Tabir ve
istilâhlann da rizikoya uydurulması lâzımdır.

Ancak, madde madde poliçelerin tetkiki ve bu kabil mevzulann münakaşası ise, takdir olu-
nacağı veçhile uzun bir zamana mütevakkuf bulunması hasebiyle burada mevzulann de-
rinliğine girilmekten sarfınazar edilmiştir.

5 - Deniz, kara ve hava nakliyatında atom rizikosu ve sigortası:

Burada derhal iki husus göze çarpar. Birincisi nakilin kendisi, diğeri de nakledilecek mad-
delerin sigortası meselesidir. Eğer nakil atomik enerji ile çalışan gemi veya lokomotif veya
tayyare ise bu takdirde nakliyatın sigorta primini ve şartlannı bu kabil maddeler ile işleyen
vasıtalara göre tesbit etmek lâzımdır. Bunlann bilhassa çarpışma, derayman ve tayyare ise
düşme rizikolannın eğer bu hadiseler şehirler içinde vukua gelecek olursa çok büyük ola-
cağına işaret etmek lâzımdır Bugün Amerika uçan bir reaktöre sahiptir. Fakat bunu ancak
çöl arazisi ve deniz üzerinde tecrübe etmektedir.

Nakledilecek emteanın radio aktif olmasına gelince bu takdirde civarında bulunacak diğer
emtiaya dikkat etmek ve radio aktiviteden mütessir olacak fotoğraf filmi gibi hassas mal-
zemenin aynı vesaitte bulunmamasına bilhassa dikkat etmek lâzımdır.

Eğer radio aktif maddeler kara yolu ile naklediliyorsa o zaman kara nakil vasıtalan mali me-
suliyet sigortasının (yani Nakliyecinin Mali Mes'uliyeti) teminatı ehemmiyet arzedecektir. Bil-
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hassa, bu arabaların devrilmesi veya infilâk edici materiyalin arabada bulunup infilâk et-
mesiyle radio aktif maddelerin geniş bir sahaya serpilmesinin tehlikesi tasavvur edi-
lemiyecek kadar büyük olur. Aynı zamanda bu gün bu kabil radio aktif maddeleri taşıyan
vasılatalann All Risk sigortalarına bir de radio aktif maddelere bulaşma rizikosu ilâve edil-
miş bulunmaktadır.

Bu hususu da sigortacının mutlaka nazarı itibara alması icabeder.

Radio aktif maddelerin naklinde ise bazı esaslar tatbik edilmektedir. Misal olarak İn-
giltere'de tatbik edilmekte olan kaideler aşağıya dercolunmuştur.

Kara yollarında yapılacak nakliyatta:

İngiliz Kraliyeti dahilinde radio aktif materialin nakli kuvvetli bir kontrol ve paket yapma sis-
temine bağlanmıştır.

Demir yolu nakliyatında :

İngiltere'de demir yolu ile radio aktif maddelerin nakli için henüz herhangi bir karar alın-
mamışsa da, kara yollan ile yapılan nakliyattaki kontrol sistemi aynen tatbik edilmekte ve
nakledilecek radio aktif materiali havi ambalajın sathının herhangi bir yerinden sızan radio
aktivitenin 8 saatte 100 milirontgen'den fazla olmıyacağı mutlak şart olarak koşulmaktadır.

Deniz yolu nakliyatında :

Bunlar için detaylı talimatlar mevcuttur. Nakliyat ancak Ulaştırma Bakanlığı'nın müsaadesi
ile yapılmaktadır. Emtianın herhangi bir sathından intişar eden radio aktivitenin her saatte
200 milirontgen'den fazla olmaması şart koşulmakta ve herhalü kârda enerji kaynağından
bir yarda mesafeden bir saatte hissedilecek radio aktivite mikdannın 10 mili röntgenden
fazla olmaması hususu emredilmektedir.

Hava Nakliyatında :

Deniz nakliyatı için mevcut kaideler hava nakliyatında da tatbik edilmekte maksimum mik-
darı tesbit edilmiş radio aktivitenin bazı tayyarelerin kanatlarında kurşun muhafazaları ol-
maksızın nakline müsaade edilmektedir.

Ancak atomik enerjinin endüstriye tatbikinden bu güne kadar geçen devre içinde siortacılar
radio akif maddelerin naklinde herhangi bir katastrofik riziko ile karşılaşmadıkları için
halen primlerde arttırıcı bir yola gitmeği düşünmemekte ve fakat poliçeye dercolunacak ke-
limelerin iyi ve maksadı ifade eder ve teminatta herhangi lüzumsuz bir genişleme ya-
ratmıyacak şekilde seçilmesine çalışmaktadırlar.

Bilhassa reaktörler ile müteharrik nakil vasıtalarının sigortasında alınacak tedbirler ve şart-
lar daha ziyade istikbale matuf bulunmaktadır.

6 - Reassürans Meseleleri :

Bu husus dünya sigortacıları arasında henüz halledilmeye çalışılmakta olan bir meseledir.
Katastrofik rizikodan kaçmak için lider sigortacılar rizikonun bir pool'e devredilmesini ve re-
assürörün de ondan bir parça - kendi konservasyonu kadar - alarak bunu üzerinde mu-
hafaza etmesini tavsiye etmektedirler.

Sadece reasürans üzerinde çalışan sigorta şirketlerinde ise, dünyanın her tarafından iş al-
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diklan için kendi uhdelerine düşen hisselerde bir kümül olması ihtimali her zaman mevcut
görülmekte ve böylece çeşitli kaynaklardan gelen ve aynı rizikodan üzerlerinde kalan kor-
kunç denilecek derecede büyük hisselerin halen ne şekilde azaltılabileceği meselesi de re-
assürörler arasında görüşülmektedir.

Muhtelif memleketlerde kurulan atom reaktörleri dolayısiyle istenilen teminat reaktörün
kendisi, iş verenlerin mali mesuliyeti ve umumi mali mesuliyet ve taşıyıcıların mali me-
suliyeti gibi sigortalarda muazzam rakkamlara baliğ olduğundan Amerika gibi bazı dev-
letlerde her reaktör için sigorta şirketlerinin 5.000.000. dolarlık bir teminat vereceği ve faz-
lasının Amerika Devleti tarafından karşılanacağı bildirilmektedir.

Nitekim İtalya'da ilmi tetkikler için kurulması mutasavver bir reaktörün sigortası için mü-
teahhit Amerikan firması tarafından talep olunan 20.000.000 dolarlık teminat, İtalya'da
plase edilemiyerek artan kısmı İsviçre ve İngiliz poollerine devredilmiştir.

Bu da münferiden şirketler tarafından bu kabil rizikoların karşılanması bir tarafa, milli
pool'lerin bile bazan atomik rizikoları temin etmek için kafi gelmediğini gösterir. Nitekim Eu-
ratom anlaşmasma dahil devletlerin yaptıkları toplantılarda atom rizikolarına ait mahalli
pool'lerin kurulması ve bu pool'lerin diğer devletlerin pool'lerin ile iş birliği yapması, ri-
zikoların evvelemirde koassürans ve icabederse reassürans yolu ile karşılanmasının bir za-
ruret olduğu tesbit edilerek rizikoların ne şekilde ve hangi şartlarla sigortalanması lâzım gel-
diği de karar altına alınmağa çalışılmaktadır.

Reaktörlerin pool'ler nezdinde bu şekilde organize edileVek yapılacak sigorta plasmanında,
büyük sigortaların plasmanında umumiyetle mutad olan bir takım iş ve masrafların ço-
ğunun bertaraf edileceği göz önüne alınarak verilmesi mutad komisyonların da tesbit edil-
mesi düşünülmekte ve şayet istihsalciye veya sedan şirkete herhangi bir komisyon öde-
necekse bunun % 2.5 ğu geçmemesi ve ancak 5000 £ ve muadili bir meblâğın altında olan
küçük primlere % 10 u geçmemek üzere kademeli bir komisyon eşeli tatbik edilmesi lâzım
geleceği ileri sürülmektedir.

Henüz başlangıç halinde bulunan atomik enerji ve onun sigortasının istikbalde daha te-
ferruatlı meseleleri karşımıza çıkaracağına hiç şüphe yoktur.

Böylece muhtelif kaynaklardan istifade etmek suretiye ancak kısa bir şekilde ha-
zırlıyabildiğim atomik enerji ve onun sigortası mevzuundaki maruzatıma burada son ve-
rirken, çok kıymetli tatbikatçı arkadaşlarıma ufak bir derecede olsun faideli olabildim ise,
kendimi bahtiyar addederim.

Ticaret Vekâleti
Sigortalar Müdürü

Aktüer

Haşim Ekener
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Avrupa Ekonomik İşbirliği
Teşkilâtı

Avrupalılararası Mübadele ve
Tediyeler Muhtelit Komitesine Paris, 26 Aralık 1957

bağlı
Sigorta Talî Komitesi

TFD/PC/599

Nükleer enerjinin kullanılmasından mütevellit hasarlara ait hukukî mesuliyet
(Tali Komite Sekreterliğinin notu)

Sigorta Tali Komitesi, 12-13 Aralık 1957 tarihlerinde yaptığı 4.üncü oturumu esnasında,
nükleer risklerin sigorta edilmesinden tevellüt edebilecek bazı meseleleri incelemiştir. Bu
müzakereler esnasında Başkan, Euratom'da üye bulunan memleketler sigortacılarının ha-
zırladıkları "Nükleer enerjinin kullanılmasından mütevellit hasarlara ait hukuki mesuliyet
hakkında Milletlerarası bir anlaşma tasansı"nı da zikretmiştir.

Sigorta Talî Komitesi üyelerinin bilgi edinmeleri için, bu Tasarı ilişike tamin edilmiş bu-
lunmaktadır.

EURATOM
Nükleer enerjinin sulhçu gayelerle istimalinden

mütevellit hasarların hukuki mesuliyeti hakkında
Milletlerarası Anlaşma Tasarısı

Madde 1 - Tatbik sahası :

İşbu anlaşma yalnız nükleer enerjinin sulhçu gayelerle istihsal ve istimali ile ilgili bilcümle
faaliyetlerden tevellüt edebilecek hukuki mesuliyete münhasırdır.

Madde 2 - Prensip :
1) Atomik maddelerin parçalanmasının tehlike doğuracak bir raddeye vardığı bir teşebbüsü
işleten kimse ile, zincirleme "reaksiyon" dan tevellüt edebilecek atomik yakacak, posa ve dö-
küntülere kanunen sahip bulunabilen kimse, nükleer istihale safhalarının üçüncü şahıslara
iras edebileceği bedenî arızalarda maddi hasarlardan, işbu anlaşmada derpiş olunan şartlar
ve hadler dahilinde mesuldür.

2) Yukarıdaki fıkrada istihdaf olunan işletme kategorileri ve nükleer yakacakların mahiyeti,
ihtiyaca göre işbu anlaşmaya yapılacak bir lâkihada tasrih olunacaktır. Bu lahika icabında
tadil olunabilecektir.

3) Yukarıda birinci fıkrada bahsedilen nükleer yakacak, parçalanıcı madde, posa ve dö-
küntüler mefhumunun şümulüne girmeyen radyo- izotp maliki, mutasarrıfı ve zilyedi kim-
seler, işbu maddenin ikinci fıkrasında derpiş edilen lahikada yer almamış olmaları şartiyle,
bu hükümlere tâbi değildirler.

Madde 3 - Muafiyetler :
Mesuliyet refeden sebepler şunlardır : mücbir sebep, harp fiili, mağdurun sırf kendisine
müteveccih ağır kusuru.

Madde 4 - Mesuliyetin Şümulü :
1) Zarar gören her üçüncü şahıs, ancak ikinci maddede tayin edilen mesullere karşı dava
hakkını haiz bulunabilir.

2) Mesul şahıs nam ve hesabına çalışan veya ona ham madde, tesisat, malzeme ve harhangi
bir eşya teslimatında bulunan veyahut mamulât ve masnuat iare eden şahıslarla bunlar he-



123

sabına çalışan İkinci derecedeki şahıslara ve kendi tesislerine girmek müsaadesini haiz bil-
cümle eşhasa karşı hiç bir hakkı rücuu yoktur.

3) Ancak mesul kişinin, nükleer bir istihale safhası dışında olarak husule gelebilecek ha-
sarların tazmininde ve ayıplı malzemeden ikamede dava açma hakkı mahfuz kalır.

4) İkinci maddede gösterilen kişiler, parçalanıcı maddelerin, nükleer yakacakların veya bun-
ların posa ve döküntülerinin nakli esnasındaki mesuliyetlerini nakliyeciye yükliyemezler.

Madde 5 - Mesullerin Taaddüdü :
Hasarın sebebi, ikinci maddenin mâna ve şümulü dairesinde, birkaç mesule birden raci ol-
duğu takdirde bunlar. 7 nci maddenin 3 üncü fıkrasında gösterilen tazminatı müsavi his-
seler halinde ve fakat aralarında müteselsil borçluluk durumu bulunmaksızın tediye ile mü-
kelleftirler. Ancak hâkim, icabı hale göre, tazminatın başka türlü taksimine karar verebilir.

Madde 6 - Mesuliyetin tatbik sahası :
Yukarıdaki maddelerde istihdaf edilen kişilerin mesuliyeti, kendilerini dava eden kişiler kim
olursa olsun ve bunlar hangi sıfatla hareket ederlerse etsinler, ancak işbu anlaşmanın şart-
lan ve hadleri dairesinde tayin ve tesbit edilebilir.

Madde 7 - Mesuliyetin tahdidi :
1) İkinci maddede istihdaf edilen her teşebbüs veya kişi için işbu anlaşmanın tayin ve tesbit
ettiği mesuliyet, zarar ve ziyanı mucip bir tek, veya müteakip müteaddit hadiseler do-
layısiyle, Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasına dahil Devletler parası ile cem'an tecavüz
edemez.

Şu kadar ki. Yüksek âkit taraflarca tesbit edilmiş olan merci, bu gibi hadiseler neticesinde,
teşebbüsü işleten kimsenin fiili mesuliyetinin yukarıdaki mecmu meblâğın % 30 u nis-
betinde taahhüt altına girdiğini müşahede ederse mezkûr işletmenin faaliyete devamı ancak:

a) İşletmecinin, aynı mecmu meblâğ mikdannca bir mesuliyet altına girmesi ve bu meblâğın
da zarar ve ziyanı mucip muhtemel yeni hadiseler hasrı ve tahsisi,

b) Yine bu cümleden olarak bu işletmecinin, işbu anlaşmanın 14. üncü maddesine tevfikan
istenilen icra teminatını tesis etmesi,

2) Mesul kişi manevi zararı tazminle mükellef değildir.

3) Bedenî arızalar için mesuliyet haddi, beher kazazade başına, Avrupa Tediye Birliği An-
laşmasına dahil memleketlerin parası ile den ibarettir.

4} 5.nci maddenin tatbiki takdirinde yukarıda gösterilen azami hadler mesullerinin her-
birine değil, hepsine birden tatbik olunur.

Madde 8 -Afet Halini Alan Hadiseler :

İkinci maddede istihdaf edilen işletmecinin veya kişinin ademi mesuliyeti veya mesuliyetinin
bitmesi dolayısiyle tamamen tazmin edilmemiş zararların telafisine müteallik muhtemel hü-
kümler (mağdurun tabiiyeti ve zarar yeri tefrik edilmeksizin) bu maddede yer alacaktır.

Madde 9 - İş Kazaları ve Meslek hastalıkları:
Yukarıdaki hükümler, mesul kişinin çalıştırdığı kimselerin duçar olabilecekleri iş kazalarına
veya meslek hastalıklarına kabili tatbik değildir. Bu gibi zarar ve ziyanların tazmini, bun-
lara mahsus hukuki hükümlere tabidir. Bu gibi iş kazalarından mütevellit zararları tazmin
etmiş bulunan sigorta müessesesi gerek nükleer mahiyetteki mağduriyetlerin mesulüne, ge-
rekse 4.üncü maddede gösterilen kişilere karşı, tazminatın iadesi hususunda rücu hakkını
kullanamaz.

Madde 10 - Yapılacak Beyanlar :
Atomik bir mağduriyete uğramak durumunda olduğunu sanan veya bilen her kişi, keyfiyeti
iki ay zarfında selâhiyetli makamlara beyana ve mesul telâkki ettiği işletme veya kişiyi de
göstermeğe mecburdur.
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Bu beyan mağdurun uğradığı zarar bakımından tarih tesbitine ve sıraya girmesine esas teş-
kil edecektir.

Ölümü halinde bu beyan, hak sahipleri tarafından da yapılabilir.

Madde 11 - Mesmuiyet ve Müruru Zaman Halleri :
Mağdurun açacağı davanın masmu olabilmesi için, bu davanın 10.uncu maddede zikredilen
beyanın bir suretiyle tevsiki şarttır.
Mağdurun mesul aleyhine dava hakkı, bu beyan tarihinden itibaren bir yıllık zaman aşı-
mına tabidir..
Bu bir yıllık müddet, tesis yerinde cari mevzuatın derpiş ettiği sebepler dolayısiyle kesilebilir
veya muallâk kalabilir. Her halû kârda mağdurun açacağı dava, zararın vukuundan itibaren
on senelik zaman aşımına tabidir.

Madde 12 - Muhtemel Tevzi Şekli :
Nükleer kazanın vahameti ve bais olduğu şikâyetlerin adet ve ehemmiyeti dolayısiyle za-
rarların tazmini için gerekli meblâğ, azami mesuliyet haddini aşacak gibi ise selâhiyetli
hâkim aşağıdaki madde anlamında zararların tasfiyesini muvakkaten talike ve tazminatın
ne suretle tevzi edileceğine karar verebilir.

Madde 13 - Usul ve Selâhiyet :
1) Davanın, bedenî mağduriyetlerin veya maddi hasarların vukuuna sebep olan tesisin veya
deponun bulunduğu mahal hukuk mahkemesinde açılması lâzımdır.

2) Şayet bu mağduriyet veya hasarlar birden fazla mesule kabili atıf ise 5. inci madde hü-
kümlerine göre, mağdur kimse bu tesis veya depolardan harhangi birinin bulunduğu yer-
deki mesullerin hepsi hakkında dava açabilecektir.

3) Mağdurun davası, tebaası bulunduğu devlet tarafından da takip olunabilir.
4) Mağdur, zararlarının tazmini babında açacağı davayı hiç bir halde ne doğrudan doğruya,
ne de müdahil sıfatiyle, ceza mahkemesine götüremez.

5) Davayı rüyet eden mahkeme işbu anlaşma hükümleri dairesinde ve indelhace - işbu an-
laşma hükümlerine aykırı olmaması şartıyla - memleket mevzuatına tevfikat itayı hükm
eyler.

6) Mahkemelerce verilecek karar, işbu anlaşmaya iltihakedecek bütün memleketlerde kabili
icra olacak ve bunun için sadece kararın resmiyeti tahkik edilecektir.

Madde 14 -Teminat :
2.inci maddede gösterilen kişiler, nakit veya esham ve tahvilâttan mürekkep depo teşkil ve
kefalet iare veya sigorta akdederek, taahhütlerini yerine getirecekleri hususunda teminat
göstermekle mükelleftirler.

Madde 15 - 2.inci maddede gösterilen işletmelerden birinin bedelli veya bedelsiz olarak
ahar e temliki veya veraset tarikiyle intikali takdirinde; sigorta akdi, primin ödenmiş olduğu
zamanla mukayyet olarak temlikin yapıldığı kişi veya varis lehine devam eder.

Madde 16 - 1) Sigortacılar poliçelerin inkıza tarihlerini, mezkûr tarihten asgari bir ay önce,
selâhiyetli makama bildireceklerdir.
2) Sigorta priminin sigorta mukavelenamesinde gösterilen mehilde veya mezkûr mukavelede
münderiç tarihte ademi tediyesi dolayısiyle, sigortacıların hepsi veya bir kaçı teminata ni-
hayet vermeği kararlaştırdıkları takdirde keza selâhiyetli makamı haberdar edeceklerdir. Te-
minat, bu ihbarın yapıldığı tarihten ancak bir ay sonra hükümden düşer.

Madde 17 - İhtiyatlar :
Yüksek âkit taraflara mensup sigortacılarla reassürörlerin, bu nevi muamelâtın tâbi olduğu
hususi teknik dolayısiyle her yıl tahsis edecekleri ihtiyat akçeleri ile, bu ihtiyat akçelerinde
vukua gelecek artışlar her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
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TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNU

Kanun No. 2690 Kabul Tarihi: 9/7/1982

BÖLÜM 1

Amaç, Kapsam ve Kuruluş

AMAÇ :

Madde 1 - Banşcıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma planlanna uygun olarak
ülke yaranna kullanılmasını sağlamak temel ilke ve politikalan belirleyip önermek, bilimsel,
teknik ve idari çalışmalar yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve de-
netlemek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kuruluşu, işleyişi, görevi, yetki ve so-
rumluluklannı saptamaktır.

KAPSAM :

Madde 2 - Bu Kanun, atom enerjisi ile ilgili faaliyette bulunan ve bunların ilgi sahasına
giren kamu kurumlan ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

KURULUŞ:

Madde 3 - Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kısa adı TAEK olan, Baş-
bakana bağlı, kamu tüzel kişiliği haiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kurulmuştur.

Kurumun organlan şunlardır :

a) Atom Enerjisi Komisyonu

b) Danışma Kurulu

c) İhtisas Daireleri

d) Bağlı Kuruluşlar

BÖLÜM II

Görev, Tetki ve Sorumluluklar

GÖREV, TETKİ VE SORUMLULUKLAR :

Madde 4 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görev ve yetkileri şunlardır :

a) Atom enerjisinin banşcıl amaçlarla ülke yaranna kullanılmasında izlenecek ulusal po-
litikanın esaslannı ve bu konudaki plan ve programlan belirleyip Başbakan'ın onayına sun-
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mak; ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden ya-
rarlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yap-
mak ve yaptırmak, bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmek,

b) Nükleer hammaddeler, özel bölünebilir maddeler ve nükleer alanda kullanılan diğer stra-
tejik maddelerle ilgili olarak yürütülen her türlü arama, çıkarma, arıtma, işletme, üretme,
dağıtım, ithal, ihraç, ticaret, taşıma, kullanma, devir ve depolama gibi hususlarda uyulacak
genel esasları saptamak, tavsiyelerde bulunmak ve işbirliği yapmak,

c) Ülkenin gerek görülen yerlerinde araştırma ve eğitim merkezleri, birimler, laboratuvarlar,
deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler kurmak, kurdurmak, iş-
letmek veya işlettirmek; ülke sanayiinin nükleer teknolojiye girebilmesi amacına yönelik iş-
letme, arıtma ve gerekli görülen diğer tesislerin kurulması için önerilerde bulunmak,

d) Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma tesisleri kurmak ve işletmek,

Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel bölünebilir maddeler ve benzeri iyonlaştırıcı
radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonların za-
rarlarına karşı korunmayı sağlayıcı ilkeleri ve önlemleri ve hukukî sorumluluk sınırlarını
saptamak,

Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları ithal ve ihraç
eden, taşıyan, depolayan, ticaretini yapan resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata
esas olacak lisans vermek, radyasyon güvenliği bakımından bunları denetlemek; bu gö-
revlerin yerine getirilmesi sırasında sigorta yükümlülüğü koymak; radyasyon güvenliği mev-
zuatına aykırı hallerde, verilmiş olan lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek; söz ko-
nusu kurum ve kuruluş hakkında, gerekirse kapatma karan almak ve genel hukuk esasları
dahilinde kanunî kovuşturmaya geçilmesini sağlamak.

Radyoizotopların kullanılması, ithali, ihracı, nakli ve sigorta yükümlülüğüne ait esasları be-
lirleyen tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak,

e) Nükleer güç ve araştırma reaktörleri ve yakıt çevrimi tesislerinin yer seçimi, inşaat, iş-
letme ve çevre güvenliğiyle ilgili her türlü onay, izin ve lisansı vermek; gerekli inceleme ve
denetimi yapmak, izin ve lisansa uyulmayan hallerde işletme yetkilerini sınırlamak; verilen
izin veya lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek ve bu tesislerin kapatılması için Baş-
bakana öneride bulunmak,

Bu amaçlarla gerekli teknik mevzuat, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak.

0 Nükleer telislerden ve radyoizotop laboratuvarlanndan çıkan radyoaktif artıkların güveli
şekilde işlenmesi, taşınması, geçici veya sürekli depolanması için gereken önlemleri almak
veya aldırmak,

g) Atom enerjisi ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği yapmak; nük-
leer alandaki yabancı ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılmak
ve benzeri kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yapmak.

Her türlü nükleer çalışmalar için yurt içinden veya dışından sağlanacak yardımların prog-
ramlarını ve dağıtımını yapmak,

h) Nükleer alanda görev yapacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların ye-
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tiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yüksek öğretim kurumlan
ile işbirliği yapmak; nükleer konulardaki iç kaynaklı bursların dağıtımında önerilerde bu-
lunmak; yabancı kaynaklı bursların dağıtımım yapmak; yurt içinde kurslar açmak ve açıl-
masına yardımcı olmak; yabancı ülkelere öğrenci ve personel göndermek; bunların ya-
pacakları öğrenim ve çalışmaları planlamak ve izlemek,

1) Atom enerjisi uygulaması ile ilgili olup gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını yurt
içinden ve dışından toplamak, yaymak ve tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; nükleer
konularda halkı aydınlatmak,

j) Nükleer alanda ulusal ve uluslararası hukukla ilgili çalışma yapmak ve gerekli dü-
zenlemeleri önermek,

k) Nükleer madde ve tesislerin korunması ile ilgili esasları belirleyen tüzük ve yönetmelikleri
hazırlamak, uygulamak ve bunlarla ilgili hususları denetlemek ve diğer kuruluşların konu
ile ilgili olarak hazırlayacakları yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.

BÖLÜM m

Organlar, Görev ve Yetkileri

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANI:

Madde 5 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkam, konusunda bilgi ve ihtisas sahibi kişiler
arasından Başbakan tarafından seçilir ve müşterek kararname ile atanır.

Kurum Başkanı, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından belirlenen ilke ve programlar çer-
çevesinde bu Kanunla kuruma verilen görevlerin yapılmasını sağlar. Kurumu temsil eder,
yönetir ve kurumun ita amiridir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını çalışmalarında yardımcı olmak üzere başkan için
belirtilen esas ve usullerle üç başkan yardımcısı atanır.

Başkan, yokluğunda başkan yardımcılarından birini yerine vekil bırakır.

ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU :

Madde 6 - a) Kuruluş :

Atom Enerjisi Komisyonu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanının başkanlığında, baş-
kan yardımcıları, Millî Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarından birer
üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört öğretim üyesinden oluşur.
Bakanlık ve yükseköğretim kurumlan temsilcisi üyeler. Başbakan tarafından seçilerek dört
yıllık bir süre için görevlendirilir. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmesi müm-
kündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üye-
nin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Başbakan, gerekli gördükçe Atom Enerjisi Komisyonu toplantılanna başkanlık eder.

Atom Enerjisi Komisyonu toplantılanna, Başbakanca belirlenecek esaslara göre konuyla il-
gili diğer bakanlık temsilcileri de katılabilir.
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b) Görevleri :

1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma ilkelerini ve programlarını saptamak; bütçe
taslağını onaylamak ve Başbakana sunmak.

2. Nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tüzükleri hazırlamak ve Başbakanlığa sunmak
ve Türkiye Atom Enerjisi ile ilgili yönetmelikleri kabul etmek.

3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, yıllık çalışma
programını ve raporunu hazırlayıp Başbakana sunmak.

4. Kurumun gelişen ihtiyaçları karşısında organizasyon ve kadrolarını gözden geçirip gerekli
düzenlemeleri Başbakanın onayına sunmak,

c) Çalışma Şekli :

Atom Enerjisi Komisyonu, yılda en az dört kere toplanır ve Komisyonun sekreterlik işleri
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı sekretaryası tarafından yapılır.

Atom Enerjisi Komisyonunun çalışma şekli bir yönetmelikle düzenlenir.

DANIŞMA KURULU :

Madde 7 - Danışma Kurulu, nükleer alanda çalışan öğretim üyeleri ile öteki ilgili kurum ve
kuruluşlardaki uzmanlar arasından, sayısı, nitelikleri ve seçimi hazırlanacak bir yö-
netmelikle belirlenen üyelerden oluşur ve davet üzerine toplanır. Danışma Kurulu üyeleri,
Atom Enerjisi Komisyonunun önerisi ve Başbakanın onayı ile görevlendirilir. Kurul, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından yılda en az bir kere toplantıya çağrılır. Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı toplantıya başkanlık eder.

Danışma Kurulu, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından havale edilen konuları inceleyip
sonuç ve önerilerini Atom Enerjisi Komisyonuna bildirir.

Danışma Kuruluna yurt içi ve dışından uzman kişiler çağrılabilir, fikir ve mütalaaları alı-
nabilir.

Danışma Kurulunun çalışma şekli, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından hazırlanacak bir

yönetmelikle düzenlenir.

İHTİSAS DAİRELERİ, GENEL SEKRETERLİK KURULUŞ VE GÖREVLERİ :

Madde 8 - Bu Kanunda yazılı görevleri yürütmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bün-
yesinde aşağıdaki İhtisas Daireleri ile Genel Sekreterlik kurulur. Daire Başkanları, ko-
nularında bilgi ve ihtisas sahibi kişiler arasından usulüne uygun olarak atanırlar. Bu da-
ireler ve Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:

a) Nükleer Güvenlik Dairesi :

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; nükleer güvenlikle ilgili olanları ye-
rine getirmek, nükleer tesislerin yer seçimi, inşaat, sistem mühendisliği, hizmete alma, iş-
letme, fiziksel korunma konulan ile radyasyondan korunma, nükleer madde güvenliği ve de-
netimi, çevre güvenliği hizmetlerini ve diğer ilgili görevleri yapmak.

b) Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi :

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görevlerden; lisanslama, radyasyondan korunma
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mevzuat ı ve esas lar ını tespit, radyoaktif maddeler in t a ş ı n m a ve depolanması , radyasyon çı-

k a r a n cihaz ve sistemlerin denetimi hizmetlerini ve diğer ilgili görevleri y a p m a k .

b) Araş t ı rma - Geliştirme - Koordinasyon Dairesi :

Bu K a n u n u n 4 ü n c ü maddes inde belirtilen görevlerden; nükleer enerji ile ilgili e tüt , proje,

n ü k l e e r uygulama, radyoizotop üretimi, u lus lararas ı ilişkiler, eğitim, yayın, halk la ilişkiler

ve t e r c ü m e hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmak.

d) Teknoloji Dairesi :

B u K a n u n u n 4 ü n c ü m a d d e s i n d e belirtilen görevlerden; nükleer yakıt çevrimi ve n ü k l e e r

h a m m a d d e l e r ile güç üret imine d ö n ü k olmayan reaktör araş t ı rma, kalite kontrol, ekonomik

analiz endüstr iyel ilişkilere dair hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmak.

e) İdari ve Mali İşler Dairesi :

Bu K a n u n d a belirtilen personel, özlük işleri, genel hizmetler, arşiv k o n u l a n ile inşaat , do-

nat ım, bütçe ve komptrolör lük hizmetleri ve diğer ilgili görevleri yapmak.

f) Genel Sekreterlik :

K u r u m u n sekreterya hizmetleriyle diğer görevleri yapmak.

BAĞLI KURULUŞLAR :

Madde 9 - Nükleer alandaki temel ve uygulamalı araştırmaları yaptırmak üzere Türkiye

Atom Enerji Kurumuna bağlı araştırma ve eğitim merkezleri, birimler, laboratuvarlar, de-

neme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan pilot tesisler kurulabilir. Bağlı ku-

ruluşların çalışma şekilleri yönetmelikle düzenlenir.

BÖLÜM IV

Çeşili Hükümler

ÇEVRE SAĞLIĞI :

Madde 10 - Bu Kanunun 4 üncü maddesindeki görevlerin yerine getirilmesi sırasında insan

sağlığının ve çevrenin radyasyondan korunması için alınması gereken önlemler Türkiye

Atom Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanacak bir tüzükle belirlenir.

NÜKLEER TESİSLERİN KORUNMASI :

Madde 11 - Nükleer tesislerin fiziksel korunmasında 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı

Kanun ile 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

PERSONEL STATÜSÜ :

Madde 12 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurumun kadroları ekli cetvelde gösterilmiştir.
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Bu kadrolardan Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Genel Sekreter, Grup
Başkanı, Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Müdür Yardımcısı ve Atom Ener-
jisi Komisyonu tarafından belirlenecek Bölüm Başkanı, Uzman ve teknik hizmetler sınıfına
dahil diğer kadrolarda, Başbakanın onayı ile ve bu kadrolar karşılık gösterilmek kaydıyla
sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele istekleri üze-
rine 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hükümleri uygulanır.

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMUNDA BAŞKA KURULUŞ PERSONELİNİN
GÖREVLENDİRİLMESİ :

Madde 13 - 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren
kurum ve kuruluşların personeli, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun bu Kanunun 12 nci
maddesinin 3 üncü fıkrasında sayılan kadroları karşılık gösterilmek üzere gö-
revlendirilebilirler.

Bu görevlendirme, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunu; öğretim elemanları için ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hü-
kümlerine göre yapılır.

Diğer kurumların personeli kendi kurumlarından aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli
olarak görevlendirilebilirler. Bu personelin Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda geçirdikleri
süre, kesenekleri kendileri, karşılıkları da Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca ödenmesi kay-
dıyla terfi ve emekliliklerinde dikkate alınır.

Aylıklarını kendi kuruluşlarından almak suretiyle görevlendirilecek teknik personele Türkiye
Atom Enerjisi Kurumunca ödenecek ücretler ile kurum dışından Atom Enerjisi Komisyonu
ve Danışma Kurulu toplatılanna katılacak üyelere toplantı günü başına ödenecek huzur üc-
reti Atom Enerjisi Komisyonunun önerisi ve Başbakanın onayı ile belirlenir. Kurumca ya-
pılan görevlendirmelerde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMUNUN GELİRLERİ :

Madde 14 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun gelirleri;

a) Her yıl Başbakanlık bütçesine Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına konacak öde-
neklerden,

b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılacak ve Kurumca kabul edilecek her türlü iç ve dış
yardımlar ile bağış ve vasiyetlerden,

c) Mal ve hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerinden,

Meydana gelir.

Bu gelirlerden, hesap yılı sonuna kadar harcanmayanlar hazineye aktarılır.

MUAFİYETLER :

Madde 15 - a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, bu Kanun ile kendisine verilen görevleri ye-
rine getirmek için gelecek yıllara sâri her türlü sözleşmeyi, hazırlayacağı yönetmelik esasları
dahilinde yapmaya ve yürütmeye yetkilidir.
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b) Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmaları ve Atom Enerjisi Programının uy-
gulanmasıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından yapılacak nükleer alandaki temel ve uy-
gulamalı araştırmalarla doğrudan alâkalı her türlü alım, satım, onarım ve inşaat hizmetleri
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Ka-
nunu hükümlerine ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi olmadığı gibi her türlü vergi, resim,
harç ile hisse ve paylardan muaftır.

c) Kuruma yapılan bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

DENETLEME :

Madde 16 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu idarî ve malî konularda Yüksek Denetleme Ku-
rulunun denetimi altındadır. Yüksek Denetleme Kurulunun yıllık ve ara raporlarında Ku-
rumun idarî ve malî işlemleri ile ilgili olarak bazı konuların denetlenmesi istendiği takdirde,
Başbakanın onayıyla maliye müfettişlerince gerekli incelemeler yapılır.

Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını yargı organlarına intikal ettirir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl sonunda çalışma raporu hazırlar ve bunu Başbakana
sunar.

BÜTÇE:

Madde 17 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu her yıl için yapacağı işlerin programına ve mas-
raflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden verilmesi gereken ödenek tutarını Baş-
bakanlığa sunar.

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER :

Madde 18 - Bu Kanunda belirtilen tüzük ve yönetmelikler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
tarafından hazırlanarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yü-
rürlüğe konur.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanacak yönetmelikler Başbakanın ona-
yından sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR :

Madde 19 - Aşağıdaki kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna yakın hükümleri yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

a) Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması Hakkında 6821 sayılı Kanun,

b) Atom Enerjisi Komisyonu Kurulması Hakkında 6821 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a)
bendine bir fıkra ilavesine dair 7190 sayılı Kanun,

c) Türkiye Atom Enerjisi Programının Tatbik Şekli Hakkında 7256 sayılı Kanun,

d) 6821 sayılı Atom Enerjisi Komisyonunun Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin
(K) fıkrasının değiştirilmesine ve 7256 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Programının Tatbik Şekli
Hakkındaki Kanuna bir madde ve geçici madde eklenmesine dair 234 sayılı Kanun.
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GEÇİCİ MADDELER :

Geçici Madde 1 - Bu Kanunla kurulması öngörülen Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun
Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri ile Başkan ve Başkan Yardımcıları bu Kanunun yayımı ta-
rihinden itibaren en geç iki ay içinde atanır veya görevlendirilirler. Bu atama veya gö-
revlendirmeler tamamlanıncaya kadar 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi
Komisyonunun mevcut teşkilatı görevine devam eder. Atama ve görevlendirmeler ta-
mamlanınca 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonu lağvedilir ve bu
Kanun hükümlerine göre Türkiye Atom Enerjisi Kurumu teşekkül eder. Lağvedilen Atom
Enerjisi Komisyonunun mal varlıkları ile hak ve yükümlülükleri her türlü vergi ve re-
simlerden muaf olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna devrolunmuş sayılır.

Geçici Madde 2 - Halen, 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonunda
sürekli işçi veya sözleşmeli olarak çalışanların intibakları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren 1982 malî yılı sonuna kadar 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi
esaslarına göre yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın yapılır.

Yapılacak intibak sonunda ödenecek net ücretler, intibaktan önceki net ücretlerden az olur-
sa aradaki fark, ücret artışları ile giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir.

Geçici Madde 3 - 6821 sayılı Kanunla kurulmuş olan Atom Enerjisi Komisyonu hizmetleri
için 1982 malî yılı bütçesinde yer alan ödenekler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından
kullanılır.

Geçici Madde 4 - Bu Kanunla belirtilen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar
mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykın olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.

YÜRÜRLÜK :

Madde 20 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

Madde 21 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Terimler ve Kısaltmalar

KAPSAM

Madde 1 - İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç
eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce
uyulması gereken kurallar bu Tüzükte gösterilmiştir.

Özgül aktivitesi gram başına 0.002 microcurie (kilogram başına 74 kilo becquerel) den daha
az olan radyoaktif maddeler bu Tüzüğün kapsamı dışındadır.

TERİMLER VE KISALTMALAR

Madde 2 - Bu tüzükte geçen terimlerin ve kısaltmaların anlamlan aşağıda belirtilmiştir:

A - İyonlaştırıcı radyasyonlar, maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek iyon çiftleri
oluşturabilen X-ışım, gama ışını gibi elektromanyetik ışınlarla, kinetik enerjileri olan yüklü
parçacıklar, ağır iyonlar ve serbest nötronlar gibi tanecik karakterli ışınımlardır.

Ses dalgalarıyla, elektromanyetik spektrumun morötesi ve daha büyük dalga boylu bölgesi,
bu tanımın kapsamı dışındadır.

Bu Tüzükte iyonlaştırıcı radyasyon terimi yerine radyasyon sözcüğü kullanılmıştır.

B - Radyoaktivite birimleri, Curie (Ci) ve Becquerel (Bq) dir :

1-1 Curie, saniyede 3,7xlO10 parçalanma veren radyoaktif madde miktarıdır.

2 - 1 Becquerel, saniyede bir parçalanma veren radyoaktif madde miktarıdır.

1 becquerel 2,7x10 " n Curie'dir.

C - Rem (rem), radyasyon korunmasında kullanılan biyolojik eşdeğer doz birimi olup, so-
ğurulan dozla kalite faktörünün çarpımına eşittir.

Rad (rad), soğurulan doz birimi olup, 1 gram madde içinde 100 erg'lik enerji soğurulması
meydana getiren herhangi bir radyasyon dozudur.

D - Radyasyon kaynağı, iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayan radyoaktif maddelerle radyasyon
yayınlayıcı veya üretici aygıtlardır.

E - Radyoaktif maddeler, bir veya birden çok iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayarak çe-
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kirdekleri kendiliğinden bozunmaya uğrayan bir izotopu, alaşım, karışım, çözelti veya bi-
leşik olarak içeren maddelerdir.

F - Radyasyon yayıcı aygıtlar, bir veya birkaç tür iyonlaştırıcı radyasyonu, belirli güvenlik
önlemleri içerisinde ve denetim altında yaymak amacıyla yapılmış olan ve radyoaktif madde
içeren aygıtlardır.

G - Radyasyon üretici aygıtlar, elektriksel, elektronik, manyetik veya elekromekanik yön-
temlerden biriyle yüklü parçacık veya ağır iyonlan hızlandırarak belirli güvenlik önlemleri
içerisinde ve denetim altında iyonlaştırıcı radyasyon üretmek üzere yapılmış röntgen ma-
kinalan, betatron, lineer akseleratör, siklotron ve nötron jeneratörü gibi aygıtlardır.

H - Özgül aktivite, bir radyoaktif maddenin 1 gramlık kütlesinin Curie veya 1 kilogramlık
kütlesinin becquerel cinsinden ifade edilen aktivite yoğunluğudur.

1 - Denetimli alanlar, radyasyon güvenliği bakımından giriş ve çıkışların özel denetime ve
içerisindeki çalışmaların özel kurallara bağlı olduğu alanlardır.

J - Radyasyon alanları, içinde çalışan kişilerin iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kaldığı
alanlardır. Bunlar maruz kalınan ışınlama düzeyine göre,

1 - Yıllık ışınlanmaların doz eşdeğer sınırlarının onda üçünü geçebileceği "çalışma du-
rumu A alanları"

2 - Yıllık ışınlamaların doz eşdeğer sınırlarının onda üçünün aşılmasının hiç beklenmediği
"çalışma durumu B alanları" olmak üzere ikiye ayrılır.

K - Radyasyon görevlisi, sürekli olarak denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla ça-
lışan kişidir.

Denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla geçici olarak veya arasıra çalışan kişiler
radyasyon görevlisi sayılmazlar.

L - Radyasyon kazası, istenmeyen bir olay sonucu radyasyon korunması standartlarıyla be-
lirlenen sınırların çok üzerinde radyasyon dozu alınması veya radyoaktif bulaşma meydana
gelmesidir.

M - Radyoaktif yağışlar, nükleer patlamaların atmosfere yaydığı radyoaktif maddelerin çe-
şitli biçimlerde yeryüzüne inmesidir.

N - Kurum, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu anlamına gelir.

Tüzükte kullanılan diğer terimlerin anlamlan, Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinde belirtilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler ve Yetkiler

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 3 - Radyasyon güvenliğine ilişkin hizmetler. Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Da-
iresince yürütülür.
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GÖREVLER VE YETKİLER

Madde 4 - Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesinin görevleri şunlardır:

A - Radyasyon güvenliğine ilişkin ilke, mevzuat, standart ve tedbirleri belirlemek üzere ça-
lışmalar yapmak ve bunların uygulanmalarını sağlamak,

B - Radyasyon kaynaklarına ve bu kaynaklan bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç
eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan resmi, özel kurum ve kuruluşlara ve gerçek kişilere
lisans vermek, lisans koşullarına aykırı durumlarda lisanslarını geçici veya sürekli olarak
iptal etmek, gerekirse, aygıt ve tesisin kapatılmasına karar vermek ve yasal kovuşturmaya
geçilmesi için ilgili makamlara duyuruda bulunmak,

C - Radyasyon kaynaklarının ülkeye giriş, çıkış, taransit geçiş ve taşınmalarına izin vermek,

D - Bu Tüzük kapsamına giren işleri, radyasyon alanlarını, radyasyon güvenliği bakımından
sınıflandırmak ve denetlemek,

E - Radyasyon kaynaklarıyla çalışanları ve toplumu, radyasyon tehlikelerinden korumak
amacıyla, gerekli tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,

F - Çevrenin radyoaktif artıklarla ve radyoaktif yağışlarla kirlenmesini engelemek amacıyla
gerekli tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,

G - Radyasyon kazası halinde, alınması gerekli tedbirleri belirlemek ve uygulanmasını sağ-
lamak,

H - Radyasyon güvenliği için ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

İ - Radyasyon güvenliği konusunda araştırma, eğitim ve yayınlar yapmak ve bu konularda,
ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak.

İKİNCİ KISIM

Temel Standartlar, Lisans, İzin, Denetim

BİRİNCİ BÖLÜM

Temel Standartlar

RADYASYON GÜVENLİĞİ TEMEL STANDARTLARI

Madde 5 - Radyasyon güvenliğine ilişkin ilke ve tedbirler aşağıda belirtilen radyasyon ko-
runması temel standartlarına göre düzenlenir:

A - Görevi gereği, radyasyon kaynaklarıyla çalışan ve radyasyona maruz kalan kişilerin, iç
ve dış radyasyon kaynaklarından, bütün vücutlarının alacağı yıllık doz 5 rem'i geç-
meyecektir.

B - Radyasyon görevlisi sayılmayan kişilerin ve toplumdaki diğer kişilerin maruz kalacakları
iç ve dış radyasyonun dozları toplamı, bütün vücut için, yılda 0.5 rem'i geçmeyecektir.

YAŞ SINIRLAMASI

Madde 6 - 1 8 yaşından küçükler, bu Tüzük kapsamına giren işlerde çalıştırılamazlar.
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İKİNCİ BÖLÜM

Lisans

LİSANSA BAĞLI İŞLER

Madde 7 - Bu Tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklarının bulundurulması, kul-
lanılması, imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması ve rad-
yasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi, Kurumca verilecek lisansa bağlıdır.

Bu işler, diğer bakanlık ve kuruluşlardan da izin, ruhsat veya belge alınmasını ge-
rektiriyorsa, bunların verilmesi, Kurumca lisans verilmesi ön koşuluna bağlıdır.

LİSANS TÜRLERİ

Madde 8 - Lisans türleri, aşağıda gösterilmiştir:

A - Radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan, ta-
şıyan ve depolayan kişilere verilen lisanslar,

B - Radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar,

1 - Tıpta kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar,

2 - Sınai veya başka amaçlarla kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar,

C - Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı, depolandığı, imal edildiği, radyoaktif artıkların za-
rarsız hale getirildiği ve benzeri yerlere verilen lisanslar.

LİSANS BAŞVURUSU

Madde 9 - Bu tüzük hükümleri uyarınca lisans alması gereken kişi ve kuruluşlar, aşağıdaki
bilgi ve belgeleri ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvururlar:

A - Yapacaklan iş için yeterli bilgileri bulunduğunu kanıtlayan resmi belge,

B - Kurumca verilen ve başvuran tarafından doldurulan lisans başvuru formu,

Bunlar dışında, lisans türüne göre aranacak diğer özel koşullar ve istenecek belgeler, yö-
netmelikte gösterilir.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 10 - Dilekçeye eklenen belgeler yeterli görülürse, Kurumca görevlendirilen uz-
manlarca, yerinde inceleme yapılarak bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Radyasyon Sağlığı ve
Güvenliği Dairesince değerlendirilir. Koşulların sağlandığı kanısına varılırsa, Kurum Baş-
kanlığınca onaylanan lisans belgesi başvurana verilir. Eksiklikler varsa, bunlar başvurana
bildirilir. Lisans verilmesi bunların tamamlanması koşuluna bağlıdır.

Madde 11 - Lisans, türlerinin gerektirdiği özel tedbirlerinin yanı sıra, aşağıdaki genel şart-
larla verilir:
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A - Lisans, 5 yıl için geçerlidir. Sürenin bitiminde, 12 nci madde hükümlerine göre ye-
nilenebilir.

B - Lisansın özel koşullarında, Kurumun yazılı izniyle değişiklik yapılabilir.

C - Lisans devredilemez.

D - 8 inci maddenin B ve C bentlerine göre verilen ve kullanılmayacak olan lisansların sa-
hipleri, iptali için Kuruma başvurmak zorundadırlar.

Radyasyon kaynaklarını kullananların işten ayrılmaları ve yerlerine almanlar, bunları ça-
hştıranlarca Kuruma bildirilir.

LİSANSIN YENİLENMESİ

Madde 12 - Lisansların yenilenmesi için, sürenin bitiminden 6 ay önce, Kuruma bir di-
lekçeyle başvurulması gerekir. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler yönetmelikte gös-
terilir.

LİSANSIN İPTALİ

Madde 13 - Kurum uzmanlarınca yapılan denetimler sırasında, lisans koşullarına veya rad-
yasyon güvenliği mevzuatına uyulmadığı belirlenirse, bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Rad-
yasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince değenlendirilir. Raporda belirlenen hususlar yerinde
görülürse, eksikliklerin ve sakıncaların giderilmesi için bir süre belirlenerek lisansın geçici
olarak iptaline karar verilir. Kurum Başkanlığınca onaylanan karar ilgiliye bildirilir. Verilen
süre içinde öngörülen hususların giderilmesi halinde, iptal karan kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzin

İZNE BAĞLI İŞLER

Madde 14 - Radyasyon kaynaklarının taşınması, transit geçişi, ülkeye girişi ve çıkışı, Ku-
rumun yazılı iznine bağlıdır. Bu Tüzük hükümleri uyarınca lisans verilmiş olması izin alma
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ İZİNLERİ

Madde 15 - Radyasyon kaynaklarım ithal ve ihraç edecek olanlar, bunlara ilişkin proforma
faturaları ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvurmak zorundadırlar. Giriş ve çıkış izni,
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince yapılacak inceleme sonuçlarına göre verilir.

Radyasyon güvenliği esaslarına aykırı bir durum görülürse, iznin verilmesi, bunun gi-
derilmesine bağlıdır.
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TAŞIMA VE TRANSİT GEÇİŞ İZNİ

Madde 16 - Radyasyon kaynaklarını taşımak veya transit geçirmek isteyenler durumu Ku-
ruma bildirmekle yükümlüdürler, izin, Kurum uzmanlarınca gerekirse, taşımanın baş-
layacağı yerde veya giriş gümrüğünde yapılacak inceleme sonuçlarına göre verilir.

Radyasyon güvenliği esaslarına aykırı bir durum görülürse, iznin verilmesi, bunun gi-
derilmesine bağlıdır.

TAŞIMA VE TRANSİT GEÇİŞ İZNİNİN KOŞULLARI

Madde 17 - Taşıma ve transit geçiş izni, yöntmeliğinde belirlenecek özel koşulların yanı
sıra, aşağıdaki genel koşullarla verilir:

A - Kurum uzmanlarınca bir yol belirlenmişse, taşıma bu yol üzerinden yapılacaktır.

B - Araca, radyasyon tehlikesi uyarı işaretleri konulacaktır.

C - Taşıma veya geçiş sırasında meydana gelecek kazalar en hızlı haberleşme aracıyla Ku-
ruma bildirilecek ve Kurum uzmanlarınca öngörülen önlemler derhal alınacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

DENETİME BAĞLI İŞLER

Madde 18 - Çalışma alanları bakımından bu Tüzük kapsamına giren resmi, özel kurum ve
kuruluşlar ve gerçek kişiler, Kurumun denetimine bağlıdır.

Kurum uzmanları, bu amaçla ilgili yer ve tesislere girmek, gerekli gördükleri belgeleri is-
temek ve incelemek yetkisini sahiptirler.

Denetim sırasında ilgililer, uzmanlara her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.

DENETİM ESASLARI

Madde 19 - Denetim, haberli veya habersiz olarak her zaman yapılabilir. Denetim, rad-
yasyon kaynaklarının bulundurulduğu yerlerin fiziksel yönden incelenmesini ve radyasyon
düzeylerinin, radyoaktif madde miktarlarının (konsantrasyon) ölçülmesini, radyasyon kay-
naklarının ülkeye girişi, çıkışı, taşınması ve transit geçişi sırasında Tüzük ve Yönetmelikte
öngörülen esaslara uyulup uyulmadığının incelenmesini kapsar.

Denetim ayrıntıları ve ilgililerin denetime ilişkin yükümlülükleri yönetmelikte gösterilir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 20 - Çalışma alanları bakımından bu Tüzük kapsamına giren resmi, özel kurum ve
kuruluşlar ve gerçek kişiler yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak kayıt tutmakla
yükümlüdürler.

RADYASYON KAYNAKLARININ KAYBI VB ÇALINMASI

Madde 21 - Bu Tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklarının kaybı ve çalınması ha-
linde, sorumlu ve görevlilerce derhal gerekli tedbirler alınır ve durum en hızlı haberleşme
aracıyla Kuruma bildirilir.

Kurum uzmanlarınca, yerinde yapılan inceleme sonucunda, radyasyon güvenliği açısından
öngörülen önergelerin gereği, sözü edilenlerce, derhal yerine getirilir. Bu konularda, ge-
rekirse, ilgili kuruluşların yardımı istenir, onlarla işbirliği yapılır.

RADYASYON KAZALARI

Madde 22 - Bir radyasyon kazası halinde, lisans ve izin koşullan gereğince alınması gerekli
önlemler sorumlu ve görevlilerce derhal alınır ve durum en hızlı haberleşme aracıyla Ku-
ruma bildirilir.

Kurum uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda, radyasyon güvenliği açısından
öngörülen önergelerin gereği, sözü edilenlerce, derhal yerine getirilir.

Bu konularda, gerekirse, ilgili kuruluşların yardımı istenir, onlarla işbirliği yapılır.

RADYOAKTİF YAĞIŞLAR

Madde 23 - Radyoaktif yağışlara ilişkin ölçüm, kayıt ve değerlendirmelerin sonuçlan ge-
rektirirse, Kurum, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, toplumun ve çevrenin ko-
runması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

RADYASYON TESİSLERİ PLAN VE PROJELERİNİN İNCELENMESİ

Madde 24 - Radyasyon kaynaklannın kullanılması, imal edilmesi, depolanması, radyoaktif
artıklann zararsız hale getirilmesi ve benzeri amaçlarla kurulacak tesisler için yapı yapacak
olanlar, plan ve projelerini ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvurmak zorundadırlar. Plan
ve projeler radyasyon güvenliği yönünden uygun bulunursa, durum, bunlann üzerinde be-
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lirtilir. Uygun bulunmazsa, yapılması gerekli değişiklikler ve alınması gerekli tedbirler bir ra-
porla ilgiliye bildirilir. Yapı izni verilmesi sırasında, Kurumun, plan ve projelerin radyasyon
güvenliği yönünden uygun olduğu yolundaki bildirimi aranır. Tesise, Kurumca lisans ve-
rilmesi aşamasında, plan ve projeye veya rapora uyulup uyulmadığı incelenir.

IKINCI BOLUM

Son Hükümler

YÖNETMELİKLER

Madde 25 - Bu Tüzükte çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Tüzüğün yayımından baş-
layarak 1 yıl içinde yürürlüğe konur.

GEÇİCİ MADDE - Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan lisanslar, veriliş
tarihlerinden başlayarak 5 yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolmuş olan lisansların yenilenmesi
için, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 2 yıl içinde Kuruma buşvurulması ge-
rekir.

YÜRÜRLÜK

Madde 26 - 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4 ve 10 uncu mad-
delerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi
Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 27 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Terimler, Muafiyet

AMAÇ:

Madde 1- Radyasyon Güvenliği Tüzüğüne göre hazırlanan bu yönetmeliğin amacı, görevleri

gereği radyasyon ile çalışanları, halkı ve çevreyi radyasyonun zararlı etkilerinden ko-

rumaktır.

KAPSAM:

Madde 2- Radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan,

satan, taşıyan ve depolayan, resmi ve özel kuruluşlar ile gerçek kişilerce yapılması gerekli

işler ve uyulması gereken kurallar bu Yönetmelik'te gösterilmiştir.

TERİMLER VE KISALTMALAR:

Madde 3- Bu Yönetmelik'te geçen deyimlerden;

"Kurum"; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu,

'Tüzük"; Radyasyon Güvenliği Tüzüğünü,

"Kuruluş" veya Tesis"; Bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon kaynaklarıyla çalışılan

yerleri,

"Radyasyon"; İyonlaştırıcı radyasyonu,

ifade eder.

Yönetmelikte kullanılan teknik terimlerin anlamlan, "Nükleer Tanımlar Yönetmeliği'nde be-

lirtilir.

MUAFİYETLER:

Madde 4- Aşağıdaki radyoaktivite miktarları, 5. Madde'deki hususlar ve radyasyon kay-

naklarının ithali, ihracı, imali ve depolanması için kayıt ve bildirim yükümlülüğü saklı kal-

mak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerinden muaftır:

A) Toplam aktiviteleri Ek-1'deki miktarları aşmayan radyoaktif maddeler,

B) Kurum'ca toplam miktara sınır koyma hakkı mahfuz kalmak üzere, konsantrasyonları

100 kBq/kg (2.7 (iCl/kg) değerinden az olan radyoaktif maddeler ile 500 kBq/kg (14 |iCl/

kg)den az olan katı doğal radyoaktif maddeler,

C) Ek-1'deki miktarları aşmayan radyoaktif maddeleri ihtiva eden pusula ve zaman gös-

tergeleri gibi cihazların, üretim ve onarılması hariç, kullanılması,

D) lyonlayıcı radyasyon yayan ve Ek-1 'deki değerleri aşan miktarlarda radyoaktif madde ih-

tiva eden düzenekler, aşağıdaki hususların sağlanması halinde;

1- Kurum'ca muhtemel zararlarına karşı, üstünlükleri göz önünde bulundurularak, kul-

lanılması uygun görülen düzenekler,
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2- Radyoaktif maddenin herhangi bir sızıntı ve bulaşmasına karşı etkin bir şekilde ko-
runması sağlanmış olan kapalı kaynaklar,

3- Normal çalışma koşullarında, yüzeyinden 10 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz
şiddeti 1 pSv saat"1 (0.1 mrem saat"1) değerini aşmayan düzenekler.

E) Aşağıda (F) bendinde belirtilenler dışında kalan ve radyoaktif madde içermeyen fakat
iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayan, X-ışım, katot tüpü v.b., düzenekler aşağıdaki hususlann
sağlanması halinde,

1- Kurum'ca muhtemel zararlarına karşı, üstünlükleri göz önünde bulundurularak, kul-
lanılması uygun görülen düzenekler,

2- Normal çalışma koşullarında, yüzeyinden 10 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz
şiddeti 1 (iSv saat"1 (0.1 mrem saat"1) değerini aşmayan düzenekler,

F) Görüntü verebilen ve yüzeyinden 5 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz şiddeti 5 |j.Sv
saat"1 (0.5 mrem saat"1) değerini aşmayan katot tüpleri,

MUAFİYET SINIRLARI İÇERİSİNDE OLDUĞU HALDE İZNE TABİ MADDELER:

Madde 5- Ek-1 deki muafiyet sınırlan içerisinde bulunsa dahi aşağıda belirtilen mal-

zemelerin ithali, ihracı, imali ve depolanması Kurum'dan izin alınmasını gerektirir;

1- Tıbbi teşhis, tedavi veya araştırma amacı ile insanlara uygulanan radyoaktif kaynaklar,

2- Radyoaktif madde içeren oyuncaklar,

3- Radyoaktif madde içeren gıda maddeleri, kırtasiye malzemeleri, giysiler, tıbbi malzeme ve
ilaçlar, kozmetikler, ev eşyaları v.s.

İKİNCİ KISIM
Radyasyon Korunması Standartları Işınlamalar

Kaza ve Tehlike Durumu

BİRİNCİ BÖLÜM
Doz Sınırlama Sistemi

DOZ SINIRLAMA SİSTEMİ:
Madde 6- Radyasyon korunmasında kullanılan, doz sınırlama sisteminin üç temel ilkesi
aşağıda verilmiştir:

A) Uygulamaların gerekliliği; Işınlamanın zararlı sonuçlan göz önünde bulundurularak net
bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilemez.

B) Radyasyon Korunmasının Optimizasyonu: Ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bu-
lundurularak, yapılacak b ü t ü n radyasyon ış ınlanmalannda maruz kalman radyasyonun
m ü m k ü n olan en alt düzeyde tutulması sağlanmalıdır. Bu ilke "ALARA" prensibi olarak bi-
linmektedir.

C) Yıllık Eşdeğer Doz Sınırlan: Kişilerin aldıklan doz değerleri bu Yönetmelikte belirtilen yıl-
lık eşdeğer doz sınırlannı aşamaz.

DOZ SINIRLARI:

Madde 7- Radyasyon korunmasında kullanılan doz sınırlan aşağıda belirtilmiştir:

A) Birincil Eşdeğer Doz Sınırlan: Radyasyon görevlilerine veya toplumun ışınlanması du-
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rumunda kritik gruplara uygulanan "eşdeğer doz", "etkin eşdeğer doz", "etkin eşdeğer doz
yükü" veya "yüklenen etkin eşdeğer doz" sınırlandır.

B) İkincil Sınırlar: Birincil doz sınırlarının doğrudan uygulanamadığı durumlarda kullanılan
doz sınırlandır. İkincil sınırlar, dıştan ışınlama durumunda "eşdeğer doz indeksi" ile, iç ışın-
lanma durumunda ise, "yıllık vücuda alınma sınırlan" (ALI) cinsinden ifade edilir.

C) Türetilmiş Sınırlar: Belirli bir modele göre birincil sınırlardan türetilmiş sınırlar olup,
bunlara uyulduğu takdirde, birincil sınırlara da uyulduğu kabul edilir.

D) İzin verilen sınırlar: Kurum tarafından saptanan ve genellikle birincil ve ikincil de-
ğerlerden daha düşük olan sınırlardır.

E) işletme Sınırlan: Kurumca saptanan izin verilen sınırlan aşmamak koşulu ile, tesis so-
rumlusu tarafından belirlenen sınırlardır. Hangi türden olursa olsun, bütün radyasyon kay-
naklan için kişilere uygulanacak birincil ve ikincil doz sınırlan Kurumca saptanır.

REFERANS DÜZEYLERİ:
Madde 8- Radyasyon korunması programlan doğrultusunda yapılan ölçümlerden ortaya çı-
kabilecek sonuçlann değerlendirilmesi için çalışma koşullanna göre belirlenen ve sınır ol-
mayan miktarlardır.

Kurumca Tespit Edilen Referans Düzeyleri:

A) Kayıt düzeyi: Radyasyon korunması amaçlan ile, kayıt ve muhafaza edilmesi gerekli gö-
rülen eşdeğer doz, etkin eşdeğer doz veya vücuda alınma miktarlandır. Madde 10'da verilen
yıllık doz smırlannın aylık dönemlerde, 1/100'nün alınması durumunda kayıtlar tutulmaya
başlanır.

B) inceleme Düzeyi: Üzerinde daha fazla inceleme yapılmasını gerektiren eşdeğer doz, etkin
eşdeğer doz veya vücuda alınma miktarlandır. Bu düzey, bir ayda Madde 10'da verilen yıllık
eşdeğer doz smırlannın 1/ 10'udur.

C) Müdahele düzeyi: Olağan dışı durumlar için Kurum tarafından önceden belirlenen ve
aşılması durumunda müdaheleyi gerektiren eşdeğer doz, etkin eşdeğer doz veya vücuda
alınma miktarlannı gösteren değerler olup, Madde 10'da verilen yıllık eşdeğer doz sınmnın
bir dışında alınması ve yıl süresince bu değerin aşılması halidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Yıllık Eşdeğer Doz Sınırlan

YILLIK EŞDEĞER DOZ SINIRLARI:
Madde 9- Yıllık eşdeğer doz sınırlan Kurum tarafından radyasyon görevlileri ve toplum
üyesi kişiler için ayn ayn belirlenmiştir. Hiç kimsenin denetim altındaki kaynaklar ve uy-
gulamalardan bu sınırlar üstünde radyasayona maruz kalmasına izin verilemez. Yıllık eş-
değer doz sınırlanna, tıbbi ışınlamalardan ve işgal radyasyon dozlanndan maruz kalınacak
dozlar dahil edilemez.

RADYASYON GÖREVLİLERİ İÇİN YILLIK EŞDEĞER DOZ SINIRLARI:
Madde 10- Radyasyon görevlileri için yıllık eşdeğer doz sının 10 mSv'dir (5 rem). Aynca tek
bir organ veya doku için yıllık eşdeğer doz sının 500 mSv (50 rem), göz merceği için ise 150
mSv'dir (15 rem).
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TOPLUM ÜYESİ KİŞİLER İÇİN YILLIK EŞDEĞER DOZ SINIRLARI:

Madde 11- Toplum üyesi kişiler için yıllık eşdeğer doz sının 5 mSv'dir (0.5 rem). Bu sınırlar

toplumdaki kritik gruplara uygulanır. Ancak, toplum üyesi kişilerin bir yıldan daha uzun

sürelerde yıllık eşdeğer doz sınırlarına veya sınıra yaklaşık değerlerde ışınlanmasının muh-

temel olduğu hallerde yaşam boyu eşdeğer doz sının olarak yılda ortalama 1 mSv (0.1 rem)

değeri uygulanır. Ancak, toplum üyesi kişilerin ışınlanmasının söz konusu olduğu hallerde,

eşdeğer doz sınırlannın altındaki değerler için de Kurumdan izin alınması gerekir.

PLANLANMIŞ ÖZEL IŞINLANMALAR:

Madde 12- Normal operasyonlarda ortaya çıkan ve yıllık doz sınırlan üzerinde doza maruz

kalmayı gerektiren, fakat ışınlanmayı içermeyen başka seçenek yöntemlerin bulunmadığı is-

tisnai hallerde Kurumun izniyle yapılan ışınlanmalardır.

PLANLANMIŞ ÖZEL IŞINLANMALAR İÇİN DOZ SINIRLARI:

Madde 13- Planlanmış özel ışınlanmalarda maruz kalınacak radyasyon dozlan, sadece bir

tek olaya ait olmak üzere 10. Maddede radyasyon görevlileri için belirlenen yıllık eşdeğer doz

sınınnın iki katını aşamaz; yaşam boyu alınacak toplam doz ise yıllık eşdeğer doz sınırının

beş katından fazla olamaz.

YÜKÜMLÜLÜK:

Madde 14- Planlanmış özel ışınlama gerektiren olaylarda, tesis sorumlusu ışınlanacak ki-

şileri korumak üzere her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aynca, ışınlanmaya maruz ka-

lacak görevlilere, operasyonun muhtemel tehlikeleri hakkında bilgi ve maruz kalabilecekleri

radyasyon dozunun mümkün olduğu kadar düşük tutulması için alınması gerekli önlemler

hakkında talimat verilmesi zorunludur. Yıllık eşdeğer dozun beş katından fazla doz almış

radyasyon görevlileri ile, çocuk doğurma çağındaki kadınlar planlanmış özel ışınlamalar için

görevlendirilemezler. Planlanmış özel ışınlamalara katılanlann "Çalışma Durumu A" ko-

şullannda çalıştıklan kabul edilir.

ÇOCUK DOĞURMA ÇAĞINDAKİ KADIN GÖREVLİLER:

Madde 15- Hamileliğin ortaya çıkmasından önce embriyonun korunması amacıyla, çocuk

doğurma çağındaki kadın görevlilerin maruz kaldıkları radyasyon dozunun mümkün olduğu

kadar düşük düzeyde tutulması için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Hamileliğin be-

lirlenmesi halinde, yıllık etkin eşdeğer doz sınınnın onda üçü aşılamaz ve hamile kadınlar

ancak "Çalışma Durumu B" koşullarında çalıştınhr.

GÖREV GEREĞİ IŞINLAMALAR İÇİN İKİNCİL SINIRLAR:

Madde 16- Görev gereği ışınlanmalar için doz sınırlan ile uygunluğu sağlamak üzere, eş-

değer doz indisleri ve yıllık vücuda alınma sınırlan (ALI) kullanılır. Yıllık Vücuda Alınma Sı-

nırlan (ALI değerleri) EK-2'de verilmiştir.

KRİTİK GRUPLAR İÇİN İKİNCİL SINIRLAR:

Madde 17- Yetişkinlerden oluşan kritik grup üyesi kişiler için, Ek-2'de verilen uygun "ALI"

değerlerinin onda biri kullanılır. Metabolik parametrelerin daha sınırlı olması nedeniyle, iç

ışınlanma durumunda bebek ve çocuklardan oluşan kritik grup üyesi kişiler için uygun

"ALI" değerlerinin yüzde biri kullanılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev Gereği Işınlanmalar

TESİS SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 18- Bu Yönetmeliğin 2 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunan ku-
ruluşlarda, radyasyon güvenliğine ilişkin mevzuatın uygulanmasından tesis sorumlusu yü-
kümlüdür. Tesis sorumlusu, bu Yönetmelikte belirtilen radyasyon standartları ve radyasyon
güvenliğine ilişkin tüm mevzuata uyulması için gerekli teknik ve tıbbi hizmetleri yerine ge-
tirmek, her türlü malzeme ve teçhizatı sağlamak, personeli eğitmek ve teçhizatın usulüne
uygun olarak kullanılması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

RADYASYON KORUNMASI GÖREVLİSİ:
Madde 19- Tesis sorumlusu kullanılan radyasyon kaynak ve cihazlarının sayısı ve cinsine,
çalışan radyasyon görevlerinin eğitim durumlarına ve yapılan çalışmaların riskine göre rad-
yasyon korunmasına ilişkin bilgi ve deneyime sahip, yeterliliği Kurum'ca onaylanmış en az
bir veya daha fazla sayıda radyasyon korunması görevlisi çalıştırmakla yükümlüdür. Re-
aktörde bu görev reaktör sağlık fizikçileri tarafından yürütülür. Tesiste görevlendirilecek
radyasyon korunması görevlisinin yeterliliği Kurum'ca onaylanır.
Radyasyon kaynaklarıyla muhtelif disiplinlerde faaliyet gösterilmesi halinde, tesis so-
rumlusu ayrıca mevcut radyasyon korunması görevlilerine ilave olarak radyasyon ko-
runması uzmanı çalıştırmakla yükümlüdür.

EĞİTİM
Madde 20- Bu yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösteren tesislerde, tesis sorumlusu
yeni işe alınan personelin, müfredatı Kurum'ca onaylanmış radyasyon korunması ile ilgili
eğitimini, radyasyon korunması uzmanlarınca derhal yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
Tesis sorumlusu ayrıca, radyasyon görevlisi olan personelin, her yıl Kurum tarafından ya-
pılan eğitim kurslarına en az üç yılda bir defa yeniden katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

DOZ SINIRLARININ AŞILMASI
Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerine göre, Kurum tarafından saptanan referans dü-
zeyleri veya eşdeğer doz sınırlarının aşılması veya aşılmasından kuşku duyulması halinde,
tesis sorumlusu Kurum'u derhal haberdar etmek ve Kurum'ca öngörülen önlemleri almakla
yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Alanları

ÇALIŞMA ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI:
Madde 22- Çalışma alanları radyasyon düzeylerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

A- Denetimli Alanlar: Görevlilerin giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının
radyasyon korunması bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve çalışanların, yıllık eşdeğer
doz sınırlarının 3/10'ünden fazla radyasyona maruz kalabilecekleri alanlardır (çalışma
durumu A).

Denetimli alanların girişlerinde ve içinde aşağıda belirtilen radyasyon uyan işaretleri bu-
lunur.
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1- Radyasyon bulunduğunu ve bulunabileceğini gösteren temel radyasyon simgeleri,

2- Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaşılabilir şekilde
göstermek üzere, gerekli bilgi, sembol ve renkleri taşıyan işaretler,

3- Denetimli alanlar içinde radyasyon ve kontaminasyon tehlikesi bulunan bölgelerde, ge-
çirilen zaman süresinin sınırlandırılması ve koruyucu giysi ve araçlar kullanılması ge-
rekliliğini gösteren uyan işaretleri.

4- Gözetimli Alanlar: Yıllık eşdeğer doz sınırlarının 3/10'ünün aşılması beklenmeyen (ça-
lışma durumu B) ve kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen, fakat çevresel radyasyon mo-
nitoringi yapılmasını gerektiren alanlardır.

ÖĞRENCİLER:
Madde 23- 16 ile 18 yaşlan arasındaki öğrenci ve stajyerlere ancak gözetimli alanlarda eği-
tim izni verilebilir.

ZİYARETÇİLER:
Madde 24- Ziyaretçiler, gözetimli alanlara tesis sorumlusundan izin almadan giremezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tıbbi Gözetim

TESİS SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Madde 25- Radyasyon kaynaklarıyla çalışılan kuruluşlarda tesis sahibi veya sorumlu kişi
aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

1- İşe alınacak personelin sağlık durumunun yapacağı işe uygun olduğu hakkında sağlık
kurulu raporu alınmalıdır,

2- Radyasyon görevlilerinin sürekli olarak radyasyon güvenliğine uygun koşullarda ça-
lıştırılması sağlanmalıdır.

3- Daha önce veya halen zehirli kimyasal ve biyolojik maddeler veya diğer tehlikeli koşullara
maruz kalarak çalıştırılan kişiler, radyasyona maruz kalmayı gerektirecek görevlerde ça-
lıştırılmamalıdır.

4- Radyasyon görevlileri çalıştırıldıkları süre içinde 2 yılı aşmayacak periyodlarda tıbbi mu-
ayeneye tabi tutulur. Aynca, Kurum tarafından gerekli görülen hallerde radyasyon gö-
revlilerinin tıbbi muayeneleri yaptırılır.

5- Radyasyon görevlilerinin (istifa, emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları ha-
linde tıbbi muayeneleri yaptırılır. Muayene sonucunda, hekim tarafından gerekli görüldüğü
takdirde periyodik muayenelere devam edilir.)

6- Kaza ışınlanmasına maruz kalan görevlilerin, görevden ayrılmalarından sonra da pe-
riyodik muayeneleri sürdürülür.

TIBBİ MUAYENELER:
Madde 26- Radyasyon görevlilerinin nematolojik, dermatolojik ve radyolojik yönden tıbbi
muayene ve denetimleri yaptırılır. Radyasyon kazalan sonucu yıllık sınırlar üzerinde rad-
yasyona maruz kalan kişilerin tıbbi muayeneleri Kurum tarafından belirlenen sağlık ku-
ruluşlarında yaptırılır.
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ALTINCI BÖLÜM
Tıbbi Işınlamalar

HEKİMİN SORUMLULUĞU:
Madde 27- Tıbbi amaçla hastaların ışınlanmalarımdan sorumlu hekim, aşağıda belirtilen
esaslara uymakla yükümlüdür.
1- Tüm tıbbi amaçlı ışınlamalar, doz sınırlama sisteminin gereklilik ve radyasyon ko-
runmasının optimizasyonu ilkelerine uygun olarak yapılmalıdır,
2- Kesin olarak gerekli olmadıkça radyasyon uygulama yöntemleri kullanılmamalıdır,
3- Hastaların maruz kalacağı doz, öngörülen tıbbi amaçla uyumlu olarak, mümkün olduğu
kadar düşük tutulmalıdır.
4- Radyasyon kullanılmasını gerektiren bir muayene veya tedaviye karar vermeden önce, bu
tür ışınlamaların genetik ve somatik etkileri göz önünde tutularak, radyasyon kul-
lanılmasını gerektirmeyen diğer tedavi ve muayene tekniklerinden yeterli sonuç alın-
mayacağına kanaat getirilmelidir.
5- Tedavi ve muayene sırasında radyasyondan ileri gelebilecek somatik ve genetik hasarları,
minimum düzeye indirebilmek amacıyla, koruyucu önlem ve tekniklerin ayrıntılarına ti-
tizlikle uyulmalıdır. (Doğurma çağındaki kadınların karın bölgelerinin radyasyona karşı
zırhlanması gibi).

YEDİNCİ BÖLÜM
Toplumun Işınlanması

TESİS SAHİBİ VE SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Madde 28- Tesis sahibi ve sorumlu kişi, toplum üyesi kişilerin ışınlanmasına neden ola-
bilecek çalışmaları Kurum'a önceden haber vermek ve Kurum'ca belirlenen önlemleri al-
makla yükümlüdür.

DEĞERLENDİRME:
Madde 29- Normal koşullarda toplum üyesi bireyler kişisel radyasyon denetimine tabi de-
ğildir. Toplum üyesi kişilerin maruz kaldıkları dozlar kaynağın denetim altında tutulmasıyla
sınırlandırılır. Toplum ışınlanmasının değerlendirilmesi ve kontrol altında tutulmasında yaş
dağılımı, metabolik parametreler, kritik yol, radyoaktif maddelerin vücuda alınım me-
kanizmaları mutlaka dikkate alınmalıdır.

RADYOAKTİF MADDELERİN ÇEVREYE SALINMALARI:
Madde 30- Çevreye radyoaktif madde salınmasını gerektiren uygulamalar için Kurumdan
önceden izin alınması zorunludur. Tesis sahibi ve sorumlu kişi izin almak için aşağıdaki bil-
gileri içeren bir rapor hazırlayacak Kurum'a vermekle yükümlüdür:

A) Salınacak radyoaktif maddelerin cinsi, miktarı ve aktivitesi,

B) Çevredeki kritik gruplar,

C) Salınacak radyoaktif maddelerin kritik gruplara erişme yollan,

D) Radyasyon güvenliği konusunda alınacak önlemler,

Raporda yer alan husus lar radyasyon güvenliği ve çevre sağlığı bakımından uygun gö-
rüldüğü takdirde, belirli tür ve miktarlarda radyoaktif maddelerin çevreye salınmalarına izin
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verilir. Raporda eksiklikler bulunması halinde, bu eksikliklerin belirlenen bir süre içerisinde
tamamlanması istenir ve bu süre içerisinde radyoaktif madde salınmasına izin verilmez.

DENETİM VE MONITORING:
Madde 31- Çevreye radyoaktif madde salan tesis sahibi ve sorumlu kişi, Kurum'ca izin ve-
rilen sınırlara uymak zorunda olup, bunun için gerekli denetimi ve artıkların monitoringini
yapmakla yükümlüdür. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bir çevre monitoring programı
uygulayabilir.

DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI:
Madde 32- Doğal radyasyon kaynaklarından maruz kalman ışınlamalar doz sınırlamasına
tabi değildir. Ancak, insan faaliyeti sonucu ilk durumu değiştirilmiş olan doğal radyasyon
kaynaklarından meydana gelen ışınlamalara, gereklilik ve optimizasyon ilkeleri uygulanır.
Bu tür ışınlanmalar Yönetmelikte belirlenen doz sınırlarına tabidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kaza ve Tehlike Dununu

TEHLİKE DURUM PLANI:
Madde 33- Radyoaktif kaynak kullanılan tesisler, kaza ve tehlike durumunda uygulanmak
üzere bir 'Tehlike Durum Planı" hazırlamakla yükümlüdür.

PLANDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR:
Madde 3 4 - "Tehlike D u r u m Planı"nda yer alması gereken h u s u s l a r aşağıda belirtilmiştir:
A) Tehlike d u r u m u ile ilgili olarak görevlendirilen kademeler,
B) Tesis içindeki ve dışındaki sorumlu kişilerle haber leşme sistemi,
C) Değerlendirmeler y a p m a k üzere uygulanacak ölçüm programlan,
D) Toplum ış ınlanmasını en alt düzeye indirmek üzere al ınacak önlemler ve b u n l a r ı n et-
kinlikleri ile sonuçlar ına ait değerlendirmeler,
E) Alınacak önlemler için gerekli ekipman, araç ve gereçler,
F) Tesisin özelliklerine ve kazanın niteliğine göre Kurum'ca belirlenen m ü d a h e l e düzeylerine
u y g u n olarak al ınacak diğer önlemler,

ONAY:
Madde 35- Tesis sahibi ve sorumlu kişi hazırladığı Tehlike Durum Planı'nı, Kurum'a onay-
latmakla yükümlüdür.

KAZANIN KURUM'A BİLDİRİLMESİ:
Madde 36- Bir radyasyon kazası halinde, "Tehlike Durum Planı" ile lisans ve izin koşulları
gereğince alınması gerekli önlemler derhal alınır ve durum en hızlı haberleşme aracı ile
Kurum'a bildirilir. Kurum uzmanlarınca kaza yerinde yapılan inceleme sonucunda rad-
yasyon güvenliği açısından alınması gerekli görülen önlemler, tesis sahibi tarafından derhal
yerine getirilir. Bu konularda gerekirse, diğer kuruluşlardan yardım istenir ve bunlarla
işbirliği yapılır.
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KAZA SONUÇLARINA İLİŞKİN RAPOR:
Madde 37- Kaza ve tehlike durumu sona erdikten sonra kazanın oluş şekli, radyasyon gö-
revlilerinin ve diğer kişilerin maruz kaldıkları dozlar ve radyoaktif maddelerin vücuda almış
şekli ve nedenleri tesis sorumlusu kişi ve görevlendirilecek diğer uzmanlar tarafından araş-
tırılarak, sonuçlar bir raporla en kısa zamanda Kurum'a bildirilir.

TEHLİKE DURUM PLANI:
Madde 38- 'Tehlike Durum Planı" hazırlanması gerekmeyen Kuruluşlar, lisans ve izin ko-
şullarına uygun olarak sadece 49. maddede belirtilen hususları yerine getirmekle yü-
kümlüdür.

TIBBİ MÜDAHELE:
Madde 39- Yukarıdaki 37. maddede belirtilen rapor üzerinde Kurum'ca yapılan de-
ğerlendirme sonucu, tıbbi müdahele yapılması gerekli kişilere ilk yardım ve radyoaktif
madde kirliliğini temizleme işlemleri yapılır veya yaptırılır. Ayrıca, yıllık doz sınırlan aşıldığı
veya bu sınırlara yaklaşıldığı takdirde, Kurum'ca uygun görülen resmi veya özel sağlık ku-
ruluşlarında bu kişilerin tıbbi muayeneleri yaptırılır.

RADYASYONA MARUZ KALAN GÖREVLİLERİN DURUMU:
Madde 40- Radyasyon kazasından sonra, Yönetmelikte belirtilen sınırlar üzerinde rad-
yasyona maruz kalan görevlilerin, eski görevlerine devam etmesinde bir sakınca bu-
lunmadığının, Kurum'ca uygun görülen bir resmi sağlık kuruluşu tarafından bir raporla be-
lirlenmesi halinde, bu kişiler eski görevlerine devam edebilirler. Raporda eski görevine
devamı sakıncalı görülen radyasyon görevlileri, sosyal ve ekonomik durumları, yaşlan ve
özel becerileri göz önüne alınarak radyasyona maruz kalınmasını gerektirmeyecek başka bir
işte çalıştınlırlar.

RADYASYON KAYNAĞI DEĞİŞİMİ VE TAMİRATI:
Madde 41- Radyasyon kaynaklannın değişimi veya çalışma koşullannı etkileyecek onanın
işleri için Kurum'a başvurulur. Bu işlemler, Kurum uzmanlan veya Kurum'ca yet-
kilendirilmiş kişiler tarafından, Kurum'un radyasyon korunması uzmanların gözetiminde
gerçekleştirilir. Bu tür işlemler sırasında yapılan radyasyon ölçümleri bir raporla Kurum'a
bildirilirler. Aynca, Yönetmeliğin kayıt bölümünde belirtildiği şekilde yapılan ölçümlerin ka-
yıtlan tutulur.

ŞÜPHELİ DURUMLARIN KURUM'A BİLDİRİLMESİ:
Madde 42- Kaza ve tehlike durumu söz kunusu olmamakla birlikte, doz sınırlannın aşıl-
masından şüphe edilmesi halinde, tesis sorumlusu tarafından konu araştınlarak, sonuç
Kurum'a bir raporla bildirilir.

RADYASYON KAYNAKLARININ KAYBI, ÇALINMASI VEYA HASAR GÖRMESİ:
Madde 43- Radyasyon kaynaklannın kaybı, çalınması veya hasar görmesi halinde, tesis sa-
hibi veya sorumlu kişi tarafından gerekli önlemler derhal alınır ve durum en hızlı ha-
berleşme aracı ile Kurum'a bildirilir. Kurumun radyasyon korunması uzmanlannca yerinde
yapılan inceleme sonucunda, radyasyon güvenliği açısından gerekli görülen hususlar derhal
yerine getirilir. Gerekirse, ilgili kuruluşlardan yardım istenir ve bunlarla işbirliği yapılır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Lisans, İzinler, Denetim, Kayıtlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Lisans

LİSANSA BAĞLI İŞLER:

Madde 44- Tüzük ve Yönetmelik kapsamına giren radyasyon kaynaklarının bu-

lundurulması, kullanılması, imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, de-

polanması, radyasyon kaynaklarıyla çalışabilmesi, Kurum'ca verilecek lisansa bağlıdır. Bu

lisans başvurusu yapılan kaynakların, Kurum'ca onaylanan kişilerin sorumluluğu altında

ve başvuruda belirtilen adreste faaliyetini kapsar. Bu işler, diğer bakanlık ve/veya ku-

ruluşlarından da izin, ruhsat veya bir belge alınmasını gerektiriyorsa, bunların verilmesi,

Kurum'ca lisans verilmesi ön koşuluna bağlıdır.

BAŞVURU:

Madde 45- Bu Yönetmelik ve Tüzük hükümleri uyarınca lisans alması gereken kişi ve ku-

ruluşlar daha sonraki maddelerde belirtilen bilgi ve belgeleri ekledikleri dilekçe ile Kurum'a

başvururlar. Dilekçede, yapılan işin yeri, niteliği ve sorumlusu belirtilir. Başvuru sahibi ta-

rafından evvelce Kurum'dan alınmış lisans bulunduğu takdirde, bunlar dilekçede belirtilir.

Sorumlu şahıs tarafından cihaz veya yer değişikliği halinde, eski lisans yazısı ve belgesinin

asılları Kurum'a iade edilir.

BELGELER:

Madde 46- Lisans alması gereken kişi ve/veya kuruluşların başvuru dilekçelerine aşağıdaki

belgeler eklenir:

A) Kurumdan sağlanan ve usulüne uygun olarak doldurulması gereken Ek-3 Formu (Kay-

nak sorumlusu ve tesis sahibinin aynı olmadığı durumlarda başvuru formu her ikisi ta-

rafından da imzalanır.),

B) Lisanslanması istenen radyasyon kaynağının yerleşim ve kullanımına ait sıralanmasına

ilişkin bilgileri içeren Ek-4 Formu ve kaynağın bulunduğu yerin ölçekli krokisi,

C) Radyasyon kaynağı veya tesisinin teknik özellikleri ve kullanım amacını belirten açık-

layıcı bilgi ve/veya prospektüs,

D) Lisansa bağlı faaliyetlerin özel kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülmesi halinde, kayıt ve

tescillerinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir kopyası,

E) Kurumun "Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Satışları Genelgesi"nde belirtilen lisans üc-

retinin Kurum hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu,

F) Lisans alması gereken kişilerin yapacakları iş için yeterli bilgilerinin bulunduğunu ka-

nıtlayan belge,

G) Lisanslanması istenen radyasyon kaynağı ile çalışacak tüm personelin öğrenim ve eğitim

durumlarını içeren özgeçmişleri ve varsa konuyla ilgili katıldıkları kurs belgeleri,

H) Kurum'ca gerekli görülen hallerde, lisanslanacak kişi ve lisanslanması istenen radyasyon

kaynağı ile çalışacak diğer personelin, sağlık durumlarının yapacakları görevi uygun ol-

duğuna dair sağlık kurulu raporu ile ilgilinin zehirli kimyasal maddeler veya diğer sağlık
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için tehlikeli koşullara maruz kalmadığına dair daha önce çalıştığı işyerlerinden alınan
onaylı belge,

I) Verilecek lisansın türüne göre, Yönetmeliğin ilgili kısımlarında belirtilen diğer belgeler.

DİLEKÇELERİN İNCELENMESİ:

Madde 47- Dilekçe ve ekli belgeler, Kurum'un Radyasyon sağlığı ve Güvenliği Dairesince in-
celenir, eksiklik varsa başvurana bildirilerek tamamlanması istenir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Madde 48- Dilekçeye eklenen belgeler yeterli görülürse Kurum'ca görevlendirilen uz-
manlarca yerinde inceleme ve radyasyon denetimi yapılarak bir rapor düzenlenir. Bu rapor
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi'nce değerlendirilerek, Yönetmelikte öngörülen ko-
şulların sağlandığı kanısına varılırsa Kurum Başkanlığınca onaylanan lisans belgesi baş-
vurana verilir. Düzenlenen raporda bazı eksiklikler bulunduğu belirtilmiş ise, bunlar baş-
vurana bildirilir. Eksikliklerin tamamlanması için en fazla üç aya kadar süre tanınır. Bu
süre içerisinde eksiklikler tamamlandığı takdirde lisans verilir, aksi halde lisans başvurusu
geçersiz sayılır.

LİSANS KOŞULLARI:

Madde 49- Lisans, Tüzüğün ilk maddesinde belirtilen genel koşulların yanısıra, her lisans
türü için yönetmelik'in ilgili bölümlerinde belirtilen özel önlemlerin yerine getirilmesi koşulu
ile verilir.

DEĞİŞİKLİK:

Madde 50- Kurum'ca lisans verilen kişinin durumunda ve/veya radrasyon kaynağı ya da
kaynağın bulunduğu ve kullanıldığı yerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, yeniden
lisans almak üzere keyfiyetin Kurum'a bildirilmesi zorunludur.

LİSANSIN YENİLENMESİ:

Madde 51- Kurum tarafından verilen lisanslar 5 yıl için geçerlidir. Lisansın yenilenmesi için
lisans süresinin bitiminden 6 ay önce, aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Kurum'a
başvurulur.

A) Daha önce Kurumdan alınan lisans belgesi ve buna ilişkin yazının aslı,

B) Lisanslanan radyasyon kaynağı, kaynak yeri ve kaynağı kullanan kişilerin durumunda
bir değişiklik olup olmadığı hakkında bilgi,

C) Sorumlu ve kullanan kişilerce değişiklik olması halinde, bu yeni kişilerin konu ile igili
eğitim ve deneyimlerini belgeleyen özgeçmişleri,

D) Bu Yönetmelik'in 30. maddesinde belirtilen hususların uygulandığına dair belge.

E) Kurum'un "Mal ve Hizmet Üretim ve Yayın Satışları Genelgesi'nde belirtilen ilgili li-
sanslama ücretinin % 50'sinin, Kurum hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka de-
kontu.
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LİSANS YENİLEME BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

Madde 52- Lisans yenileme dilekçesi ve ekli belgeleri, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Da-
iresi'nce incelenir. Bu inceleme sonucu, lisanslanmış radyasyon kaynağı ve bulunduğu
yerde bir değişiklik olmadığı görülür ve belgeler yeterli bulunursa, Kurum Başkanlığınca
onaylanan yeni lisans belgesi başvurana verilir. Başvuru belgelerine göre, lisanslanan rad-
yasyon kaynağında ve/veya bulunduğu bir yerde herhangi bir değişiklik yapılmışsa, lisansın
verilmesi, Yönetmelik'in 45. ve 46. Madde hükümlerinin uygulanmasını gerektirir.

LİSANSIN İPTALİ:

Madde 53- Lisansın iptali için Tüzüğün 13. Madde'si hükümleri aynen uygulanır. Ancak, li-
sans sahibinin kendi isteği ile almış olduğu lisansın iptali talebinde bulunması halinde, rad-
yasyon kaynağının devredildiği kişi ve kuruluşlar ile bunlann adresleri hakkında açıklayıcı
bilgi verilmesi ve eski lisans yazısı ve belgesinin asıllarının Kuruma iade edilmesi gereklidir.

İKİNCİ BÖLÜM

İthalat, İhracat, Taşıma İzinleri

İTHALAT, İHRACAT, TAŞIMA İZİNLERİ :

Madde 54- Bu Yönetmelik'in 44, 45, 46. ve 47. Madde'lerindeki hususları yerine getirerek,
radyasyon kaynaklarını taşımak, ithal ve ihraç etmek üzere lisans almış kişi ve kuruluşlar,
ayrıca her taşıma, ithal, ihraç ve transit geçişler için de izin almakla yükümlüdürler.

DAĞITIM KOŞULU :

Madde 55- Radyasyon kaynaklarını diğer kişi ve kuruluşlara satış yapmak üzere ithal li-

sansı almış olan firmalar, bu kaynakları yalnız Kurum'dan lisans almış olan kişi ve ku-

ruluşlara dağıtmak zorundadır.

İTHAL İZNİ BAŞVURUSU :

Madde 56- İthalat işlemlerinde, ithalattan en az 15 gün önce ithalata ait proforma fatura ile
birlikte Kurum'a müracaat edilir. Bu müracaatta ithalatın yapılacağı gümrük kapısı açıkça
belirtilir.

BELGELER :

Madde 57- İthal izin taleplerinde, her müracaat evrakına; ithalata ait proforma fatura üze-
rindeki radoaktif kalemlere ait döviz tutarının, müracaat tarihi itibariyle TL.'sı karşılığının,
Kurum'un "Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Satışları Genelgesi" nde belirtilen miktarının
Kurum hesabına yatırılarak alınacak dekont ile bir önceki izin belgesi ve ithal edilen rad-
yoaktif kaynakların satışının yapıldığı kişi ve kuruluşların listesi eklenir.

BİR DEFAYA MAHSUS İTHAL İZNİ :

Madde 58- Başvuru sahibi tarafından, kendi çalışmalarında kullanılmak koşulu ile ithal
edilen radyasyon kaynağı için Kurum'dan alınacak, bir defaya mahsus ithal iznini takiben,
bu Yönetmelik'in 44-50. Madde'lerinde belirtilen hükümlere göre lisans almak ge-
rekmektedir.
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İZİN BELGESİ :
Madde 59- İthal, ihraç ve transit geçiş izinlerinde radyasyon kaynaklarının gümrüklerde
veya taşınmanın başlayacağı noktada, taşıma kabının uluslararası standartlara uygunluğu
açısından Kurum uzmanlarınca radyasyon kontrolü yapılarak "İzin Belgesi" düzenlenir.
Radyasyon güvenliği esaslanna aykırı bir durum varsa, izin verilmesi, bu aykırı durumun
giderilmesine bağlıdır. Bu kontroller, Kurum "Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Satış Ge-
nelgesi" nde belirtilen ücretin ödenmesinden sonra yapılır.

KULLANILMIŞ RADYASYON KAYNAKLARI İÇİN İHRAÇ İZNİ :
Madde 60- Kullanılmış radyasyon kaynaklarına, yurt dışına çıkış izni verilebilmesi için 57.
Madde'de belirtilen hususlar yerine getirilir.

TORYUM NİTRAT İTHALİ :
Madde 61- Toryum nitrat ithalatına sadece lüks fitili üretiminde kullanılmak üzere izin
verilir.

TAŞIMA İZNİ :
Madde 62- Radyasyon kaynaklarının taşınmalarına izin verilebilmesi için ;
A)- Taşımanın yapılacağı aracın plaka numarası, sürücünün kimliği, araçta mevcut rad-
yasyon ölçü aletleri, dozimetreler ve ikaz etiketleri gibi bilgiler Kurum'a bildirilir.
B)- Taşıma işlemleri taşınacak radyasyon kaynağının özelliklerine göre Kurum'a bildirilen
güzergah üzerinden yapılır.
C)- 59. Madde' de belirtilen radyasyon kontrolünün yapılarak ilgili ücretin yatırılması
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim

DENETİME BAĞLI İŞLER :
Madde 63- Çalışma alanları bakımından, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre lisans
almış resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler Kurum'un denetimine bağlıdır.
Kurum uzmanları bu amaçla, ilgili yer ve tesislere girmek, gerekli gördükleri belgeleri is-
temek ve incelemek yetkisine sahiptirler. Denetim sırasında ilgililer, uzmanlara her türlü ko-
laylığı göstermekle yükümlüdürler.

DENETİMİN GENEL ESASLARI :
Madde 64- Denetim, haberli veya habersiz olarak her zaman yapılabilir. Denetimler aşa-
ğıdaki hususları kapsar;

A)- Radyasyon kaynaklarının bulundurulduğu yerlerin fiziksel yönden incelenmesi,

B)- Çeşitli yer ve noktalarda, radyasyon dozları, radyasyon düzeyleri, radyoaktif madde mik-
tarları ve/veya konsantrasyonlarının ölçülmesi,

C)- Lisansın genel koşullan ile her lisans türü için ilgili bölümlerde verilen özel koşullara
uyulup uyulmadığının tesbiti,

D)- Kayıtların bu Yönetmelik'te öngörülen şekilde ve usulüne uygun olarak tutulup tu-
tulmadığının incelenmesi,
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E)- Radyasyonla çalışanlarla, toplum ve çevrenin sağlığını korumak üzere Tüzük ve Yö-

netmelik'le öngörülen önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi,

F) Radyasyon kaynaklarının ülkeye giriş, çıkış, taşınma ve transit geçişi sırasında, Tüzük ve

Yönetmelik Hükümleri ile radyasyon güvenliğine ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulup

uyulmadığının incelenmesi.

DENETİM SONUÇLARI:

Madde 65- Kurum uzmanlarınca yapılan denetimler sonucu düzenlenen rapor, Radyasyon

Sağlığı ve Güvenliği Dairesi'nce değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, lisans ko-

şullan ve radyasyon güvenliği mevzuat hükümlerine uyulmadığı saptandığı takdirde, ek-

siklik ve sakıncaların giderilmesi için üç aya kadar bir Kurum Başkanlığı'nca onaylanan

karar lisans sahibine bildirilir. Verilen süre içinde saptanan eksiklik ve sakıncaların gi-

derilmesi halinde lisansın geçici iptal karan kaldınlır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar

KAYIT TUTMA VE SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Madde 66- Bu Yönetmelik k a p s a m ı n a giren kuruluş lar , aşağıda belirtilen esas lara uygun

olarak kayıt t u t m a k ve b u kayıtları en az 30 yıl süre ile muhafaza etmekle y ü k ü m l ü d ü r l e r :

A) Personele İlişkin Kayıtlar; Radyasyon kaynaklanyla çalışan personel h a k k ı n d a aşağıda

belirtilen kayıtlar tu tu lur :

1- Kişiye verilen l i sans lann tarih, sayı ve içeriği,

2- Radyasyon kaynağı ile çalışan t ü m personelin isimleri ile işe giriş ve işten aynl ış tarihleri,

3- Yapılan işin niteliği ve m a r u z kal ınan radyasyonun türü,

4- Maruz kal ınan radyasyon dozlan,

5- Görevlilerin işe a l ınmas ından önce k a n tablosu da dahil olmak üzere 26. Madde'ye göre

yapılan t ü m tıbbi m u a y e n e sonuçlan,

6- Görevlilerin en fazla 2 yıla k a d a r olan periyotlar içerisinde yapılan tıbbi muayeneler i ile

Kurum'ca gerekli görülen hallerde yapt ın lan tıbbi muayenelerin sonuç lan,

7- Görevlinin, görevi dış ında herhangi bir nedenle (Teşhis, Tedavi, vb.) radyasyona m a r u z

kalması hal inde aldığı dozlar.

B) Radyasyon Kaynaklarına İlişkin Kayıtlar; Radyasyon k a y n a k l a n n a ilişkin aşağıda be-

lirtilen kayıtlar tu tu lur :

1- Radyasyon k a y n a k l a n n a verilen l i sans lann tarih, sayı ve kul lanım a m a ç l a n ,

2- Radyasyon kaynağının yurda girişi, satın alınması, kuru lmas ı ve ka l ibrasyonuna ilişkin

tarih ve işlemler ile konuyla ilgili kişilerin isimleri,

3- Radyasyon kaynağına ilişkin bakım, onarım, sızıntı testi, t ü p ve kaynak değişimi gibi iş-

lemlerin tarihleri, yapılan işler, konuyla ilgili kişiler ve Kurum e l e m a n l a n n c a yapılan öl-

çümler.
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C) Radyoaktif Artıklara İlişkin Kayıtlar; Radyoaktif artıklara ilişkin aşağıdaki kayıtlar tu-
tulur:

1- Radyoaktif artığın üreüldiği tesise ilişkin gerekli bilgiler,

2- Depolanmak ve işlenmek üzere Kurum'un önerdiği şekilde biriktirilen artıkların cins ve
miktar lan,

3- Artıkların ilk oluştukları tarihler ile başlangıç aktiviteleri ve gönderildiği tarihteki rad-
yasyon düzeyleri,

4- Sıvı artıklar içindeki radyonüklitlerin cins, miktar ve aktiviteleri ile yüzde oranlan,

5- Fiziksel özelliklerine göre sınıflandınlmış katı artıklann cins, miktar ve aktiviteleri,

6- Havaya kanşabilen artıklann içerdiği radyonüklitlerin cins, miktar ve aktiviteleri,

D) Kaza ve Tehlike Durumuna İlişkin Kayıtlar; Meydana gelen kaza ve tehlike durumlanna
ilişkin aşağıdaki kayıtlar tutulur, birer örneği Kurum'a gönderilir;

1- Kazanın yeri ve tarihi,

2- Kazanın oluş şekli,

3- Maruz kalman radyasyon dozlan,

4- Vücuda alınan radyoaktif maddeler,

5- Radyoaktif maddelerin vücuda alınış nedenleri,

6- Kazaya maruz kalan görevlilerin tıbbi muayene sonuçlan,

7- Kazaya maruz kalan görevlilere yapılan tıbbi müdahaleler,

8- Kazaya, ilişkin raporlar,

KAYITLARIN İNCELENMESİ :

Madde 67- Tutulan kayıtlar, Kurum uzmanlan tarafından yapılan denetimler sırasında ve
Kurum'ca gerekli görülen hallerde her zaman incelenebilir.

SİGORTA :

Madde 68- Bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında Kurum'ca ko-
nulan sigorta yükümlülüklerine uyulması gereklidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

YÜRÜRLÜK:

Madde 69- Bu Yönetmelik Başbakan onayı ile yürürlüğe girdikten sonra Resmi Gazete'de
yayımlanır.

YÜRÜTME:

Madde 70- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
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BAŞLICA RADYOİZOTOPLAR İÇİN MUAF SINIRLAR

1. Aşağıda 4 grup halinde verilen radyoizotopların toplam aktiviteleri herbir grup için be-
lirtilen değerleri geçemez.

Çok yüksek radyotoksitali izotoplar : 5xlO3 Bq (1.4xlO7 Cl)
: 5xlO4 Bq (1.4xlO-6Cl)
: 5xlO5 Bq (1.4xlO"5Cl)

: 5xlO6 Bq (1.4xlO 4 Cl)

2. Relatif radyotoksitelerine göre sınıflandırılmış başlıca radyoizotoplar aşağıda verilmiştir:

A) Çok yüksek radyotoksiteli izotoplar grubu:

Yüksek radyotoksitali izotoplar
Orta radyotoksitali izotoplar
Düşük radyotoksitali izotoplar

148
64

227
39

233
92

240
94

243
96

249
98

Cd

Ac

Pu

Cm

CE

210
82

227
90

234
92

241
94

244
96

250
98

Fb

Th

Pu

Cm

CE

210
84

228
90

236
93

242
94

245
96

251
98

Po

Th

223
88

229
90

Ra

Th

Np (1.15*10
5
y)

Pu

Cm

CE

241
95

246
96

252
98

Am

Cm

CE

225
88

230
90

93

242
95

247
96

254
98

Ra

Th

Np

m
A m

Cm

CE

226
88

231
91

236
94

243
95

248
96

254
99

Ra

Pa

Pu

Am

Cm

Es

228
88

230
92

238
94

240
96

247
97

257
100

Ra

Pu

Cm

Bk

Fm

225
89

232
92

239
94

242
96

248
98

258
101

Ac

Pu

Cm

CE

Md

B) Yüksek radyotoksiteli izotoplar grubu:

ıo
64

91
39

109
48

121
53

150
63

177
71

202
82

228
89

236
92

246
98

257

Be

Cd

Eu

m
Lu

Pb

Ac

Cf

26
13

93
40

113
48

134
55

Al

Zr

Cd

Cs

(34, 2Y)

172
72

212
82

232
90

236
93

253
98

Hf

Pb

Th

Cf

32
14

94
41

115
48

137
57

152
63

178
72

210
83

90Th

(22.5 s)

253
99

Si

Nb

Cd

La

Eu

Hf

m
Bi

Th

Es

44
22

106
44

114
49

144
58

154
63

182
72

210
83

(*)

238
93

254
99

Tl

Ru

m
In

Ce

Eu

Hf

Bl

C)

Es

60
26

1 0 2

45

126
50

144
61

155
63

194
76

211
85

227
91

244
94

252
100

F e

S n

P m

E u

O s

A t

P a

F m

60
27

102
45

124
53

146
61

158
65

192
77

224
88

228
228

242
95

253
100

Co

Rh

Pm

Tb

Ra

Pa

Am

Fm

68
32

108
47

125
53

146
62

166
67

194
77

224
89

230
91

241
96

254
100

Ge

m
Ag

Sm

m
H o

m ir

Ac

Pa

Cm

Fm

90
38

110
47

126
53

151
62

174
71

194
80

226
89

232
91

249
97

255
100

Sr

m
Ag

Sm

Lu

Ac

Pa

Bk

Fm

101
* Doğal Toryum

Md
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C) Orta radyotoksiteli izotoplar grubu:
14

6
 C

42
19

 K

48

21 Sc

55

27 Co

67
29 Cu

69

32
 G e

73

34 Se

88
37 Kr

92

38 Sr

86

40 Zr

95

4
fNb

103
44 Ru

103

46 Pd

111

49
 I n

125

50 Sn

128

51 Sb

129

S^Te

22

ıı
 N a

43
19

 K

48

23
 v

56

27 Co

62

30 Zn

77

32
 G a

75

34 Se

88
37 Rb

88

39 Y

88
40 Zr

96
41 Nb

105
44 Ru

109

46 Pd

110

50
 S n

120
51 Sb

(9.01 s)

131

52 Te

24

n
 Na

45
20

 C a

48

24
 C r

57
27 Co

65

30
 Zn

71

33 As

79

34
 S e

84

3 7
 Rb

87

39 Y

89

40 Zr

90

42 M°

99
4

5
 Rh

105

47 Ag

113
50 Sn

(5.76 gün)

129
51 Sb

131
5İ"Te

28

12 "
g

47
20 Ca

52
25 Mn

58
27 Co

69
SO^Zn

72

33 As

03
 
v
l

Ol
 
05

03

86

3 7
 Rb

88

39 Y

95
40 Zr

93

42
 M o

100
45 Rh

105

47
n
Ag

117

56"Sn

122
51 Sb

121

52 ^

132

52 Te

32

15
 P

Jfcsc
54

25
 M n

56

28 Ni

72

30
 Z n

73

33 As

82

35 Br

83

38 Sr

90

39 Y

97

40 Zr

99

42 Mo

101
45 Rh

111

47 Ag

119

S^Sn

124
51 Sb

121

SifTe

133

52™^

33

15

44
21

52

26

57

28
co co

74

33

74

36

85

38

03
 
C
D

CD
 

O

90

41

96

43

101

45

112

47

121

56"

125

51

123

52™

120

53

Sc

Fe

Ni

Ga

As

Kr

Sr

Y

Nb

Tc

Rh

Ag

Sn

Sb

Te

I

36

17
 C 1

46
21 Sc

55

26
 p
e

63

28 Ni

67
31 Ga

76

33 As

77

36 Kr

89

38 Sr

92

39 Y

93
41 Nb

97

43™^

105

4 5
 Rh

115

4 8
 Cd

121

50 Sn

126
51 Sb

125

5İ"Te

123

53 I

41

18

47
21

59

26

66

28

72

31

77

33

87

36

91

38

03
 
C
O

CD
 
C
O

95

41

97

44

100

46

117

48

123

50

127

51

127

5?

130

53

Ar

Sc

Fe

Ni

Ga

As

Kr

Sr

Y

Nb

Ru

Pd

Cd

Sn

Sb

"Te

I
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132

53

132

53

133

53

135

53

121

54 Xe
123

54 Xe
138

54 Xe
132

55 Cs

136

55 C s

132

57 la

143

58 Ce

137

140

57

142

59 Pr

128

55 C s 56 B a

141

57

143

59 Pr

131

56 B a

145

59 Pr

133

56 B a

134 135

58 C e 58 C e

138

60 Nd

133

56 B a

137

147

60 Nd

135 140

56 B a 56 B a

139

58 C e 58 C e

143

61 Pm

141

58 C e

145

61 P™

147

61 P"1

145

63 E u

156

63 E u

149

65 Tb

148

61 P™

146

63 E u

157

63 E u

151

65 Tb

148
61 Pm

147

63 E u

146

64 G d

153

66 Tb

149
Pm

147

64 G d

154

65 Tb

151

61 Pm

148 149

63 E u 63 E u

149

64 G d

155

65 Tb

145

62 S m

150

63 E u

151

64 G d

156

65•"Tb

153

62 S m

(12.62 s)

153

64 G d

(24.4 s)

156

62 S m

152

63 E u

159

64 G d

156

65 1*

157

65

172

68

Tb

Er

160

65 Tb

167

69 Tm

161

65

170

69

Tb

Tm

159

66

171

69 Tm

166

66

172

69 Tm

166

67 Ho

173

69 Tm

169

68

166

70

Er

Yb

171

68 E r

169

70 ^

175

70 ^

170

72 H f

183

73

184
r

75

Ta

169

71 L u

183

73

184

75

Ta

Re

170

71 L u

173 175

72 H f 72 H f

184

73

186

75

Ta

Re

171

71 L u

179
mHf

72 M1

185

74

188

75

W

Re

172

71 L u

181

72 H f

187

74

189

75

W

Re

173

71 L u

188

74

182

76

W

Os

174

71 L u

184 176

72 H f 73 T a

181

75

185

76

Re

Os

177

71 L u

179

73 T a

182
7 5 Re (64 s)

191

76 O s

193

76 Os
185

77 Ir
186

77 Ir
188

77 Ir
189

77 Ir
190

77 Ir
192

77 Ir
194

77 Ir

188

78

198

Pt

m
79

LAu

191

78

198

79

Pt

Au

193

78

199

79 Au

195

78
mPt

200

79k
mAu

197

78 Pt

193

BO™"*

200

78

195

Pt
194

79

197

Au
195

79 A u

197

80 H g
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80

202

83

222

86

231

92

237

94

246

97'
Bk

222

87

237

92

245

94

250

97'

^
223

87

240

92

^

^

Bk

238

95*™

98

226,

90

232.

93

240

250

99

v

Es

D) Düşük radyotoksiteli izotoplar grubu:
3 7 11 18
, H • Be c C

 Q

37
1 8

45

22

56

25

61

29

73

31

78
3 3

75

35

81

36

87
3 7

91

39

97
4 1

Ar

C u

G a

As

B r

Rb

Nb

39
l g

47

23

58

27

64

29

66

32

70
34

77

35

83

36

88
3 7

94

39

98

AT

C u

Se

B r

Rb

40
19

49

23

60

27

63

30

67

32

73
34

80

35

85

36

89
3 7

95

39

G e

Se

Rb

44

19

49

24

61

27

69

30

71

32

81

34'

80

35

85

36

80

88

41

K

Cr

C o

Z n

Br

Sr

lib

200

82

212

83

231

90

234.

93

Pb

Bi

Th

Np

Nb
93 101
4 2

m
M o

 4 2
 Mo

244

95'

251

99

31

14

45

19

51

24

62

27

71

30

75

32

81

34

83

35

79

37

81

38

89

41

93

43

'Am

Es

Si

K

Cr

"»Co

m
Zn

Ge

Se

Br

Rb

Sr

203

82

213

83

234

90

235

93

Pb

Bi

Th

Np

244

95
.Am

35

16

41

20

51

25

59

28

65

31

78

32

83

34

84

35

81

37

85

38

Ca

Mn

Ni

Ga

Ge

Se

Br

m
Rb

m
Sr

211

82

214

83

233

91

239

93

Pb

Bi

Pa

Np

238

96
Cm

38

17

43

21

52
r

25

65

28

68

31

69

33

74

35

76

36

81

37

87

38

89

Cl

Sc

n
Mn

Ni

Ga

As

m
Br

Kr

Rb

m
Sr

214

82

207

85

234

91

234.

94

245

97'

Pb

At

Pa

Pu

Bk

39

17

49

21

53

25

60

29

70

31

70

33

74

35

79

36

82

37

86

39

Cl

Sc

Mn

Cu

Ga

As

Br

Kr

m
R b

Nb (66 dak)
 4 1

 Nb (122 dak)

•"Tc
93

43 Tc
94

43 »"Tc
94

43 Tc
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EK- 2

GÖREV GEREĞİ IŞINLAMALAR İÇİN RADYONUKLİDLERİN YILLIK VÜCUDA ALINIM SI-
NIRLARI {ALI) VE TÜKETİLMİŞ HAVA KONSANTRASYONLARI (DAC)

1. Görev gereği ışınlamalar için seçilmiş bazı radyonuklidlere ait ALI ve DAC değerleri ICRP
Raporu No.30 ve IAEA Güvenlik Dizisi No.9'dan alınmıştır.

2. Tablo-1'de verilen ALI ve DAC değerleri, 40 saatlik çalışma haftası esasına dayanmakta
olup ALI değerleri Becquerel (Bq), DAC değerleri ise Bq/m3 cinsindendir,

3. ALI ve DAC değerleri, Tablo-İde verilen değerlerin, Halk için 1/10'i 1 yaşına kadar be-
bekler 1/ 100'i olarak alınacaktır.

TABLO 1 - YILLIK ALINIM MİKTARLARI (ALI) min VE TÜRETİLMİŞ HAVA
KONSANTRASYONLARI (DAC) min

Radyontiklid

3 H

(Trityumlu su)

3 H

(Elementel trityum)

ALI

DAC

ALI

DAC

Ağız Yoluyla

3*109

DAC hesaplanmasında trityumun derideki absorplanması da

Radyonüklid

1 4 C

a, b: Karbon monoksit ve

Radyonüklid

2 4 N a

ALI
DAC

karbon dioksit (

ALI

DAC

Ağız Yoluyla

a

9*107

Solunum Yoluyla

3*109

8*105

2*10,0

gözönüne alınmıştır.

Solunum Yoluyla

b

9*107

4*107

iışında kalan karbonun bütün organik bileşikleri

Ağız Yoluyla

a

l*10 8

Solunum Yoluyla

b

2*108

8*104

a, b: Sodyumun bütün bileşikleri
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96 mTc 97 Tc 98 Tc 99 mTc 99 Tc 101 Tc 104 Tc 94 Ru

43 43 43 43 43 43 43 44

99 mRh 103 mRn 106 mRh 107 Rh 101 Pd 107 Pd 102 Ag 103 Ag

45 45 45 45 46 46 47 47

104 mAg 104 Ag 106 Ag 115 Ag 104 Cd 107 Cd 113 Cd 117 mCd

47 47 47 47 48 48 48 48

109 In 110 In (69.1 dak) no In (4 s) 112 In 113 m I n 115 mIn

49 49 49 49 49 49

115 In 116 mIn 117 mIn 117 In 119 mIn m Sn 123 Sn 127 Sn

49 49 49 49 49 50 50 50

128 Sn 115 Sb 116 mSb 116 Sb 117 mSb 118 Sb 119 Sb 120 Sb (15.89

50 51 51 51 51 51 51 51 dak)

124 m s b 126 m S b 128 S b (104dak) 130 S b 131 S b 116 T e 123 T e

51 51 51 51 51 52 52

127 T e 129 T e 133 T e 134 T e 120 m I 121 l 128 ' 129 l

52 52 52 52 53 53 53 53

134 1 120 X e 122 X e 125 X e 127 X e 129 m X e 131 m X e 133 m X e

53 54 54 54 54 54 54 54

133 X e 135 mKe 135 X e 125 C s 127 C s 129 C s 130 C s 131 C s

54 54 54 55 55 55 55 55

134 m C s 135 C s 135 m C s 138 C s 126 Ba 131 m B a 139 B a 141 B a

55 55 55 55 56 56 56 56

142 B a 131 ^ 135 ^ 138 U 142 tA 143 ^ 137 C e 136 Pr

56 57 57 57 57 57 58 59

137 ** 138 m P r 139 ^ 142 m P r 144 ** 147 ** 136 N d 1 3 9 m N d

59 59 59 59 59 59 60 60

139 N d 141 N d 149 N d 151 N d 141 Pm 150 Pm 14imSm 141 S m

60 60 60 60 61 61 62 62

142 S m 147 S m 155 S m 158 E u 145 G d 152 G d 147 ^ 150 ^

62 62 62 63 64 64 65 65

156 mTb (5 s) 1 5 5 Dy 1 5 ? Dy 1 6 5 Dy 1 5 5 Ho 1 5 ? Ho 1 5 Q Ho

65 66 66 66 67 67 67

161 H o 162 m H o 162 H o 164 m H o 164 H o 167 H o 161 E r 165 E r

67 67 67 67 67 67 68 68
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1 6 2 Tm
69 69

175

69
Tm 162

70

167

70

177

70

178

70
Lu

71

176
71

1 7 8 Lu
71

178 Lu
71 71

Lu 177 H fm H 1

72

180 H f

72

182 H f

72

183 H f

72

172 T a

73

173 T a

73

174 Ta
73

175 T a

73

1 7 7 Ta
73

178

73

180

73

la 180

73
T a

182mTa
73

185 T a

73

186 T a

73

176 w

74

177 w

74

178 w

74

179 w

74

181 w

74

I77 Re
75

178

75
Re 182

75
Re (12.7 s) 186

mRe
75

187

75
Re 188n

75
,Re Os

76

181

76
Os 189

76
Os 191

76
Os 182

77
Ir 184

77
Ir 187

77
Ir 190 Irmlr

77
195
77

195

77
Ir 186 pt 189 pj 193 pj 197

78 78 78 78

199

78
Pt 193

79
Au 200

79
Au

201
79

198

81

202

82

207

84

Au

Pb

Po

193
80

198

81

205

82

220

86

Hg

Tl

Pb

Rn

195
80

199

81

209

82

227

88

Hg

Tl

Pb

Ra

199
m

80

201

81

200

83

235

92

Hg

Tl

Bi

U

194
81

195
n

82

201

83

238

92

iPb

Bi

U

194
81

198

82

202

83

239

92

Tl

Pb

Bi

U

195
81

199

82

203

84

92

Tl

Pb

Po

U

197
81

201

82

205

84

C)

Tl

Pb

Po

92

233

93
Np 240

93
Np 235

94
Pu 243

94
Pu 237

95
Am

2 3 5 Am 2 4 5 A m 2 4 6 Am 2 4 6 Am 2 4 9 Cm
95 95 95 95 95
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3. 115 I n, 144Nd, 87Kb, i87Re Ve 147Sm izotopları için Kurum'ca uygun görüldüğü tak-

dirde, toplam miktarlarına bakılmaksızın, kayıt ve bildirim yükümlülüğü aranmaz.

4. Doğal U ve Th dışında farklı radyotoksite gruplarına ait radyoizotoplann karışım olarak

bulunması halinde, her bir radyoizotopun aktivitesinin 2. madde'de verilen sınır değerlerine

oranının toplamı bir veya birden küçük ise, Kurum'ca uygun görüldüğü takdirde, kayıt ve

bildirim yükümlülüğü aranmaz.

5. Radyoluminesan boyalar için, radyoaktif maddenin toplam aktivitesi 3^ için 2xlOg, Bq,

147 P m için lxlO8 Bq değerlerini aşmıyor ve bu boyalar Madde-4-C'de belirtilen saat, pu-

suic ve değişik göstergelerin üretimi veya tamiri için bulunduruluyor ve kullanılıyor ise,

Kurum'ca uygun görüldüğü takdirde kayıt ve bildirim yükümlülüğü aranmaz.

6. Toryum emdirilmiş lüks fitili gömleklerinin kullanımında kayıt ve bildirim yükümlülüğü

aranmaz.

* Tabii Uranyum

** Tüketilmiş Uranyum
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Radyonüklid Ağız Yoluyla Solunum Yoluyla

2 3 8 U ALI 5*10g

DAC

2 3 9 P u ALI 2*105

DAC

2 4 1 P u ALI l*10 7

DAC

24 1 ^ ALI 5»104

DAC

2 5 2 C s ALI l»103

DAC

2*ıo
3

l*10ı

2*

8*

1»

4

2*

3*

1*

4*

ıo
2

10. 2

104

ıo
2

10.2

103

lO-ı
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Ek-3 a

T.C.

BAŞBAKANLIK

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI

KAPALI RADYOAKTİF MADDE İÇEREN KAYNAK VE CİHAZLARIN

LİSANSLANMASI İÇİN BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Sahibinin adı, soyadı, unvanı, adresi ve telefon numarası:

2. Sorumlunun adı, soyadı ve unvanı:

3. Cihazın markası ve firması: Modeli: Seri No:

4. Cihaz veya kaynağın satın veya devralındığı tarih ve yer

5. Cihaz veya kaynağın kullanılma amacı:

6. Radyoaktif maddenin cinsi ve aktivitesi (Bq)

7. Radyoaktif maddenin fiziksel şekli:

8. Radyoaktif maddenin kimyasal şekli:

9. Bir metre mesafedeki gamma radyasyon şiddeti

(faydalı huzme : R/saat, R/dakika veya R/saniye)

Yukanda özellikleri belirtilen radyoaktif kaynak/cihazın Radyasyon Güvenliği Tüzük ve Yö-
netmeliği'nde öngörülen şartlar ve güvenlik kurallanna uygun olarak tesis ve kullanmayı ta-
ahhüt ederek gerekli lisansın verilmesini müsaadelerinize arz ederim.

Tarih Sorumlunun imzası Başvuru Sahibinin İmzası

* Her kaynak veya cihaz için ayn bir form, iki nüsha olarak doldurulacaktır.
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TABLO : 1

Radyonüklid

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

Ağız Yoluyla

l*106

4*106(Tiroid)

-

3*106

-

4*106

-

l*107

-

5*107

-

2*108

-

9*107

-

6*108

-

7*104

-

9*104

_

Solunum Yo

2*106

6*106(Tiroid)

7*102

4*106

2*103

6*106

2*103

l*10 7

3*103

6*107

3*104

3*108

l*10 5

4*107

2*104

8*108

3*105

2*104

l*10i

4*104

2*10,

131'

134Cs

137Cs

192ir

198Au

201Tl

226Ra

228Ra
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Radyonüklid Ağız Yoluyla Solunum Yoluyla

232,Th

2 3 5 U

57Co

60,Co

32Br

6 5 Zn

89'

90^

Sr

Mo9 9

9 9 T c m

103 Ru

131

1251

1291

Te

ALI
DAC

ALI
DAC

ALI
DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI
DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI
DAC

ALI
DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

ALI

DAC

3*104

-

5*105

-

2*108

-

2*107

-

ı*ıo8

-

l*107

-

2*107

-

ı*ıo6

-

4*107

-

3*109

-

6*107

-

ı*ıo8

-

ı*ıo6
5*106(Tiroid)
-

2*105

7*105(Tiroid)
-

4*10_j
2*10.2

2*103

1*10!

2*107

l*10 4

ı*ıo6
5*102

ı*ıo8
6*104

l*10 7

4*103

5*105

2*102

ı*ıo5

6*10!

5*107

2*104

2*107

-

2*107

l*10 4

2*108

8*104

2*106

8*106(Tiroid)

ı*ıo3

3*105

l*106(Tiroid)
l ' 1 0 2
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EK- 3 b

T.C.
BAŞBAKANLIK

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI
RADYASYON CİHAZLARININ LİSANSLANMASI İÇİN MÜRACAAT FORMU

1. Başvuru Sahibinin adı, soyadı, unvanı, adresi ve telefon numarası:

2. Sorumlunun adı, soyadı ve unvanı:

3. Cihazın satın veya devir alındığı tarih ve yer:

4. Cihazın kullanılma amacı:

5. Cihaza ilişkin özellikler:

İmal Eden Firma: Markası ve Modeli: Seri no:

6. Maksimum kV: 7. Maksimum mA:

8. Cihazın bulunduğu mahallin açık adresi:

Şehir: Başvuru: Servis veya Bölüm:

Yukarıda özellikleri belirtilen cihaz için Radyasyon Gü-
venliği Tüzük ve Yönetmeliği'nde öngörülen koşullar ve güvenlik kurallarına uygun olarak
tesis ve kullanmayı taahhüt ederek gerekli lisansın verilmesini müsaadelerinize arz ederim.

Tarih Sorumlunun Başvuru Sahibinin İmzası

* Her cihaz için ayrı bir form, iki nüsha olarak doldurulacaktır.

** Teşhis, derin veya sathi tedavi, taşınabilir, endüstriyel ve diğerleri.
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EK-3c

T.C.
BAŞBAKANLIK

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI
RADYOİZOTOP KULLANICILARI İÇİN LİSANS BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Sahibinin adı, soyadı, unvanı, adresi ve telefon numarası:

2. Sorumlunun adı, soyadı ve unvanı:

3. Bir yıl içinde kullanılacak radyoaktif maddelerin cins ve miktarları:

4. Radyoaktif maddelerin temin edildiği yerlen

5. Radyoaktif maddelerin hangi amaç ve şekillerde kullanıldığının kısa açıklaması:

6. Radyasyon korunmasından sorumlu kişinin isim ve niteliği:

Yukanda özellikleri belirtilen Radyasyon Güvenliği Tüzük ve Yönetmeliği'nde öngörülen ko-
şullar ve güvenlik kurallarına uygun olarak kullanmayı taahhüt ederek gerekli lisansın ve-
rilmesini müsaadelerinize arz ederim.

Tarih Sorumlunun İmzası Başvuru Sahibinin İmzası
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EK- 4

RADYASYON TESİSLERİNİN ZIRHLANMASINA İLİŞKİN FORM

Radyasyon kaynağının bulunduğu yerin açık adresi:

Tesis Sahibinin Adı ve Soyadı:

Tesis Sorumlusunun Adı ve Soyadı :

I- Tesiste Kullanılan Radyasyon Kaynağı veya Cihazına İlişkin Bilgiler

1- Radyoaktif kaynağın cinsi :

2- Miktarı :

3- Aktivitesi (Cruie) veya (Bq) :

4- Aktivite edildiği tarih :

5- Radyasyon cihazının Maksimum kV :

6- Radyasyon cihazının Maksimum mA :

7- Haftalık ışınlama süresi (dakika olarak) :

II- Tesise Ait Özellikler: Tesisin ölçekli bir kat krokisi aşağıdaki bilgileri içerecektir.

1- Binanın genel vaziyet planı, çevre binalarının durumu,

2- Duvar döşeme ve tavanın yapı malzemeleri (beton, dolu tuğla, delikli tuğla, biriket,
asmolen, ahşap v.s.),

3- Duvarlar döşeme ve tavanın yapı malzemelerinin (cm) cinsinden kalınlığı,

III- Çalışma Koşullarına Ait Özellikler

1- (a) Işınlama odasının 4 (dört) bitişik alanının kullanım amacı:

(b) Işınlama odasının günde (24 saat içinde) kaç saat işgal edildiği:

2- İşgal eden kişilerin görevleri, amaçlan ve mesai yüzdeleri:

3- (a) Alt ve üst katların kullanım amaçları:

(b) İşgal eden kişilerin amaçlan ve mesai yüzdeleri:

4- Kaynağın oda içerisindeki pozisyonu, sabit veya hareketli oluşu:

5- Tüpün yönlendirilme alanları ve yüzdeleri:

6- Tüpün duvarlara döşeme ve tavana en yakın olarak kullanıldığı mesafeler (metre ola-
rak):
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T.C.

BAŞBAKANLIK

7/10/1981

Sayı : 310-12341
Konu : Kamu Kurum ve

Kuruluşlarında
Emniyet ve Kaza
Önleme Talimatı

B A Ş E M İ R

1. Kamu sektöründe kazaları asgariye indirmek için "KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA
EMNÎYET VE KAZA ÖNLEME TALİMATI" hazırlanmıştır.

2. Bu talimat yayımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

3. Talimatta kendiliğinden değişiklik yapılmayacak, Kurum ve Kuruluşlar kendi özelliklerine
ve bünyelerine uygun özel talimatlarını bu talimata benzer şekilde hazırlayacaklardır.

4. Talimat, Bakanlıklarca en küçük kurum ve kuruluşlanna gönderilecektir.

5. Talimatın titizlikle uygulanmasında ve rapor verme konusunda asla ihmal gösteril-
memesini önemle rica ederim

Bülend ULUSU

Başbakan
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Sayı : Sav.Uz.0400/44/82 26/11/1982

Konu : Emniyet ve Kaza Önleme Özel Talimatı

İLGİ : 7/10/1981 gün ve 310-12341 sayılı BAŞEMİR

Birinci sayfaya aynen alınan ilgi BAŞEMİR gereğince Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Ku-

ruluşlarında uygulanmak üzere, bu Emniyet ve Kaza Önleme Özel Talimatı kitap halinde

hazırlanmıştır.

Talimatın titizlikle uygulanmasını rica ederim.

Prof. Nejat AYBERS

Başkan
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TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI VE BAĞLI
KURULUŞLARI EMNİYET VE KAZA ÖNLEME ÖZEL TALİMATI

(EMNİYET VE KAZA ÖNLEME ÖZEL YÖNERGESİ)

1. AMAÇ:

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan memur, işçi, söz-
leşmeli ve geçici personelin planlı, programlı çalışmasını sağlamak; bu nedenle kazaları en
alt düzeye indirmek; can ve mal emniyetini sağlamak; her türlü devlet tesisi ve mal-
zemelerini hassasiyetle korumak; en fazla verimi elde etmek için Türkiye Atom Enerjisi Ku-
ruluşlarının üretim ve eğitim faktörünü koruyarak geliştirmektir.

2. KAPSAM:

Bu özel talimat (yönerge), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığını, ÇNAEM Mü-
dürlüğünü, ANAEM Müdürlüğünü, LALAHAN Müdürlüğünü kapsar.

3. TANIMLAR:

Bu talimatla ilgili tanımlar aşağıdadır.

a. Emniyet ve Kaza Önleme Sistemi:

Kamu kurum ve kuruluşlarında emniyet ve kaza önleme faaliyetlerini tesirli bir tarzda, plan-
lı ve programlı bir şekilde yürütmek için kurulan bir sistemdir.

b. Emniyet ve Kaza Önleme Sistemi Teşkilatı:

Planlanan ve programlanan emniyet ve kaza önleme sisteminin faaliyetlerini yürütmek
üzere meydana getirilen bir teşkilattır.

c. Emniyet ve Kaza Önleme Plan Ve Programı:

Bütün kamu görevlilerinde emniyet şuurunun yaratılmasından, kazanın incelenmesi, rapor
edilmesi ve gerekli düzeltici işlemlerinin yapılmasına kadar olan süreyi ihtiva eden ve bütün
hizmet içi eğitim faaliyetleri içinde yer alan programdır.

d. Emniyet Denetlemesi:

İleri düzeydeki amirin, husule gelebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak maksadıyla mevcut
teşkilatı, ünitesindeki düzeni, malzemeyi, çevre şartlarını ve personelin çalışmalarını hi-
yararşik sisteme uygun olarak denetlemesidir.

e. Emniyet İncelemesi:

Personel ve malzeme açısından tehlikeli olan herşeyi ortadan kaldırmak, kaldırılması müm-
kün olmayanlara karşı tedbir almak maksadıyla kendi çevre ve bölgesini kontrol altında bu-
lundurmaktır.
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f. Emniyet Standartları:

Emniyet için kullanılan malzeme ve teçhizatın, yapılan çalışmaların, uygulanan sistemlerin

emniyetli olmasını sağlamak için belirtilen asgari şartlardır.

g. Kaza:

Elde olmayan nedenlerle ortaya çıkabilecek ve şahıslara, araç ve gereçlere zarar vermesi

muhtemel olan olağan ve olağanüstü olaylardır.

h. Emniyet ve Kaza Önleme Amiri:

Kamu kurum ve kuruluşlarında, müessese ve iştiraklannda en yüksek amir adına emniyet

ve kaza önleme plan ve programını yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu personeldir.

i. Nezaretçi:

Teşkilatın tamamında veya birimlerde herhangi bir faaliyet esnasındaki işlere inhisar etmek

üzere, bu faaliyetten ve faaliyeti yürüten personelden sorumlu kişidir.

k. Ayakta Tedavi:

Kişinin işine devamını engellemeyen ve istirahatı gerektirmeyen yaralanma derecesidir.

1. Hafif Taralı:

Hayati tehlike arzetmeyen, kendi kendine veya başka biri tarafından yapılan ilk yardımla

veya sağlık tesislerindeki tıbbi bir yardımla ve çok kısa süreli istirahatli veya istirahatsiz ola-

rak görev yapabilecek yaralanma derecesidir.

m. Ağır Taralı:

En kısa sürede tıbbi müdahele ve tedaviyi gerektiren ve hayati tehlike arzeden yaralanma

derecesidir.

n. Hafif Hasar:

Tesis, araç, malzeme vs.nin herhangi bir sistem veya kısmının onarımını gerektiren, fakat o

tesis, araç, malzeme vs. nin kullanılmasını engellemeyen hasar derecesidir.

o. Ağır Hasar:

Tesis, araç, malzeme vs.nin kullanımını engelleyen ve bütün olarak onarım veya büyük

parça değiştirilmesini gerektiren hasar derecesidir.

ö. Tam Hasar:

Kazaya uğrayan araç, malzeme, tesis vs.nin hurda olarak kullanımı dışında hiç bir zaman

kullanılmayacak hale gelmesidir. Onarım masrafı maliyetin % 75'ini aşan hasar derecesidir.

4. SORUMLULUK

a. Bu talimatın yürütülmesinden, TAEK. Başkanı; Bağlı Kuruluşlarda Kuruluş Müdürleri

sorumludur.

b. TAEK. ve Kuruluşlarında görevli her personel bu talimatta belirtilen hususlara uymak,

emredilenleri aynen yapmak ve yaptırmaktan ve talimata aykırı göreceği hususları amir-

lerine arz etmekten sorumludurlar.
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5. ESASLAR:

a. Emniyet ve Kaza Önleme Sistemi:

(1) TAEK. Başkanlığında Savunma Sekreteri, ÇNAEM.de Savunma Uzmanlığını da yürüten
Müdür Yardımcısı, ANAEM.de Savunma Uzmanlığı görevini de yürüten Müdür Yardımcısı,
Lalahan Veteriner Hekimlik ve Hayvancılıkta Nükleer Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde
Savunma ve Sivil Savunma görevini de yürüten Sosyal ve İdari İşler Müdür Yardımcısı EM-
NİYET VE KAZA ÖNLEME AMİRLERİ olarak görevlendirilmişlerdir. Bu sorumlu personel em-
niyet ve kaza önleme özel talimatını kendi kurumunun en yüksek dereceli amiri adına yü-
rütecektir.

(2) Emniyet bir amirlik fonksiyonudur. Bu nedenle emniyet ve kaza önleme sisteminin ku-
rularak çalıştırılmasından doğrudan doğruya o kurumun veya müessesenin en yüksek de-
receli amirleri sorumludur.

Diğer amirler de, derece müteselsilen sorumludurlar. Bu bakımdan, her derecedeki amirler,
sorumluya her türlü yardımda bulunacaklar, bütün personelin emniyet ve kaza önleme ko-
nusunda eğitimlerini sağlayacaklardır.

(3) Emniyet ve kaza önleme programının başarısı, tüm personelin bu konuda bilgili kı-
lınması yanında, sorumluların yakın ilgi ve kontroluna dayanır. Bu kontrollar, emniyetli ol-
mayan durumlar için bitmeyen bir araştırma haline gelir ve zamanla önlenmesini sağlar.

(4) TAEK, Başkanlığı ve Bağlı kuruluşlarda 4 ana husustan oluşan emniyet ve kaza önleme
sistemi kurulmuştur:

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığında a) TAEK Başkanı, b) Emniyet ve kaza önleme
Amiri, c) Nezaretçi, (Nöbetçi ve güvenlik görevlileri Amiri) d) Diğer personel.

b. Görevler:

(1) Her kademedeki kurum ve müessese amirinin görevleri:

(a) Kurum veya müesseselerinde bu özel talimatın ışığında Emniyet ve Kaza Önleme Ta-
limatı hazırlatmak,

(b) Tüm faaliyetlerde emniyet hususunun yer almasını sağlamak,

(c) Eğitimi, emniyet açısından da en yüksek düzeye çıkarmak için devamlı çaba harcamak,

(d) Denetlemelere emniyet konularını da dahil etmek.

(2) Emniyet ve Kaza Önleme Amirinin Görevleri:

(a) Kurum veya müessesenin tüm faaliyetlerinde emniyet incelemesini yaparak emniyetsiz
durumları tesbit etmek ve düzeltici tedbirleri almak,

(b) Kendi kuruluşunun özelliğine göre emniyet ve kaza önleme programını yapmak,

(c) Bir kaza olduğunda, kazayı doğru ve noksansız olarak incelemek,

(d) Kazanın tekrarlanmasını engelleyecek tedbirleri almak,

(e) Alman önlemlerin sürekliliğini sağlamak için bir kontrol sistemi kurmak,

(f) Emniyet eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, personelin yetiştirilmesi konusunda tekliflerde
bulunmak.
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(3) Nezaretçi Görevleri:

(a) İşi yapana emniyet kurallarını ve nedenlerini öğretmek,

(b) Görevlerin yapılmasında, o görevi yapabilecek nitelikteki personeli seçmek,

(c) Personelde emniyetin daima dikkate alınması bilincinin yaratılmasını sağlamak,

(d) Faaliyetin emniyetle yapıldığını kontrol etmek.

(4) Diğer Personelin Görevleri:

(a) Kendisine veya başkasına yahut, bina, malzeme, araç veya gerece gelebilecek zararı ön-

lemek için belirlenmiş emniyet standartlarını bilmek ve bunlara uymak,

(b) Emniyetsiz her h u s u s u en yakın amirine bildirmek.

c. Emniyet ve Kaza Önleme Programının Unsurları:

(1) Emniyet ve Kaza Önleme Eğitimi:

a) Eğitim her işte olduğu gibi emniyetin de esasını teşkil etmekte olup bilerek ve inanarak

gerçekçi bir biçimde uygulanmalıdır. Bu amaçla, tüm faaliyetlerde emniyet ve kaza önleme

k o n u s u n a dikkat edilecek, personelde emniyet ş u u r u n u n yaratılması sağlanacaktır. İyi bir

eğitim, kişinin devamlı kontrol altında olmadan görevini emniyetle yapmasını temini eder.

Amir ve nezaretçiler, personelin görev hakkındaki bilgisini artırmak, emniyetli hareket ko-

n u s u n d a israr etmek ve emniyetsiz durumları düzeltmek sorumluluklarını unut-

mamalıdırlar.

(b) Emniyet ve Kaza Önleme Eğitiminin Safhaları:

(I) Tanıtma:

İşe yeni alınan her personele kaza önleme programı anlatılır.

(II) Nezaretçilerin eğitimi.

(III) Devamlı görev emniyeti eğitimi.

- İnceleme

- Emniyetli çalışma usullerinin konulması

- Emniyetin tüm faaliyetlerde yer alması ve aranması

- Toplantılar, konferanslar, broşürler, görülebilecek yerlere asılan bilgi verici resim ve

yazılar gibi diğer faaliyetler.

(c) Tüm çabalara rağmen, emniyet kurallarına uymayarak devlet malına veya başka kişilere

zarar verenler amirleri tarafından cezalandırılacaktır.

(2) Emniyet Kontrolü:

(a) Olabilecek kazaların önüne geçilebilmesi ve faaliyeti yürütenlere önceden, uygun dü-

zeltici tedbirlerin aldırtılabilmesi için emniyet ve kaza önleme amirince emniyet kontrolü ya-

pılmalıdır.

(b) Emniyet ve kaza önleme amiri, her ayın ilk haftasında kendi k u r u m u n u n kontrol çi-

zelgesine göre k u r u m u n u kontrol eder. Üst kontrollar için değerlendirme çizelgesini saklar.

Bu kontroller gerektikçe daha sık yapılır.

(c) TAEK Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlardaki çalışma birimlerinin Emniyet ve Kaza Önleme

kontrollan Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4 de verilen kontrol çizelgelerine göre yapılır.

(d) Herhangi bir zamanda emniyet kurallarına uyulmadığını gören personel, bir kaza olup ol-
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madığına bakmaksızın kurum emniyet ve kaza önleme amirine haber yererek düzeltici ted-
birlerin alınmasın yardımcı olur.

(3) Emniyet Toplantıları:

Emniyet ve kaza önleme amirlerince, uygun zamanlarda toplantı ve konferanslar dü-
zenlenerek emniyet tedbirleri konusunda açıklamalar yapılır.

(4) Kaza İncelemesi:

(a) Kazalar, tekrarını önlemek için gerekeli tedbirlerin tesbiti amacı ile incelenir.

Kazanın incelenmesine, emniyet ve kaza önleme amiri tarafından ilgili nezaretçi ve gerekirse
ihtisas personeli eşliğinde kazadan sonra m ü m k ü n olan en kısa zamanda yapılır. İn-
celemenin hiç bir etki altında kalmadan tam ve doğru olarak yapılması ve ayrıntıları sıra ile
ihtiva etmesi esastır.

(b) Kazaların İncelenmesinde Araştırılacak Hususlar:

(I) Mevcut olan tehlikenin tesbit edilmesi,

(II) Tehlikenin kaldırılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi.

(III) Emniyetsiz davranışların düzeltilmesine ilişkin tekliflerin yapılması.

(c) Bir Kaza İncelemesinde Şu Sıra İle Hareket Edilir:

(I) Kaza yerine zaman kaybedilmeden gidilmesi

(II) Kazaya'karışanların isim, adres ve ifadelerinin alınması,

(III) Şahitlerin isim, adres ve ifadelerinin alınması,

(IV) Delillerin tesbit edilmesi (gerekirse fotoğrafla),

(V) Elde edilen bilgilerin kayıt edilmesi,

(VI) Kazanın neden veya nedenlerinin tesbit edilmesi,

(VII) Düzeltici tedbirlerin belirlenmesi.

(5) Kaza Nedenleri:

(a) Doğrudan Neden:

İstenmeyen bir işin yapılması veya istenen bir işin ihmal edilmesidir.

(b) Dolaylı Neden:

Bu tür nedenler, kazaya doğrudan nedenle bağlı olan ve olağan olmayan hatalı bir malzeme,
bilgi noksanlığı, bedeni yorgunluk, uykusuzluk, çevre şart lan v.s. gibi durumlardır.

(c) Katkıda Bulunan Nedenler:

Emniyet ve kaza amirlerinin, nezaretçilerin ve diğer kontrola memur ilgililerin; dolaylı kaza
nedenlerinin devam etmesine, göz yummaları, emniyet konusundaki bilgisizlik ve il-
gisizlikleridir.

(6) Kazaların Rapor Edilmesi:

(a) ÇNAEM, ANAEM, LALAHAN Müdürlüklerinde can ve mal kaybına sebep olan olaylar 8
saat içinde mesajla (EK 5 ilk kaza raporu) TAEK Başkanlığına; TAEK Başkanlığı da bu ve
kendi bünyesinde olabilecek kazaları aynı süre ve aynı raporla Devlet Bakanlığı yolu ile Baş-
bakanlığa bildirecektir.

Yaralanma ve hasar meydana getiren kazalar ve diğer olaylar ise aynı süre, aynı rapor ve
aynı yolla Devlet Bakanlığına bildirilir.
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(b) Mesajla bildirilen her kaza ve olayın en geç 7 gün içinde EK 6 daki forma uygun olarak
ve idari tahkikatın sonucunu ortaya koyacak biçimde, mesajla bildirilen makamlara, ay-
rıntılı kaza raporu gönderilir.

(6) Emniyet Denetlemesi:

Emniyet ve kaza önleme ilgili çalışmaların yeterli ve verimli olup olmadığını görmek, emniyet
ve kaza önleme sisteminin tesirini artırmak amacı ile, bakanlar ve diğer üst düzey yö-
neticileri yaptıkları gezi ve ziyaretlerde emniyet denetlemesini de yaparlar. Bu de-
netlemelerde;

(a) Kurum ve müessese emniyet ve kaza önleme amirinin çalışmaları,

(b) Bina ve tesislerin emniyeti,

(c) Araç ve gereç emniyeti,

(d) Kaza ve olay durumu,

(e) Personelin emniyet eğitimi incelenir.

d. Çeşitli Faaliyetlerde Alınması Gerekli Emniyet Tedbirleri:

(1) Yangın konusunda emniyet (EK-7)

(2) Motorlu araçlar konusunda emniyet (EK-8)

(3) Elektrik ve elektronik konulannda emniyet (EK-9)

(4) İş yerleri konusundaki emniyet (EK-10)

(5) Sağlık konusunda emniyet (EK-11)

(6) Spor konusunda emniyet (EK-12)

(7) Yükleme ve taşıma konusunda emniyet (EK-13)

(8) Silah konusunda emniyet (EK-14)

(9) Gaz tüplerinin kullanılması konusunda emniyet (EK-15)

(10) Yanıcı patlayıcı maddeler konusunda emniyet (EK-16)

(11) Radyasyon güvenliği konusunda emniyet (EK-17)

6. TALİMATIN YÜRÜTÜLMESİ

Başbakanlık Atom Enerjisi Kurumu ve bağlı kuruluşlarında bu özel talimatın yü-
rütülmesinden, uygulama sonunda gerekli yenilik ve düzeltmelerin yapılmasından, özellikle
rapor etme sisteminin oluşturulup uygulanmasından, Kurum Savunma Sekreterliği so-
rumludur. ÇNAEM, ANAEM ve LALAHAN Müdürleri ve ilgili Müdür yardımcıları bu hizmetin
Kurumlarında yürümesinden özellikle sorumludurlar.

7. SAVUNMA SEKRETERLİĞİ KURULMASINA DAİR KANUN

Savunma Sekreterliği Yönetmeliği,

Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı,

Koruyucu Güvenlik Genel Esasları,

En son hazırlanan TAEK

ve Bağlı Kuruluşları Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı

yürürlüktedir.
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EKİ

KONTROL ÇİZELGESİ

YER: KURUM BAŞKANLIĞI TARİH:

Kontroller

1 - Bürolarda elektrik ısıtı-
cısı, elektrik ocağı- kul-
lanılmayacağı yasağına
uyuluyor mu?

2 - Kalorifer dairesinde ola-
bilecek kazalar için alı-
nan önlemler uygulanı-
yor mu?

3 - Malzeme deposunda ve
arşivlerde yangın ve baş-
ka tehlikelerden korun-
ma önlemleri uygulanı-
yor mu?

4 - "SİGARA İÇİLMEZ" lev-
hası bulunan yerlerde si-
gara içiliyor mu?

5 - Çay ocağından olabilecek
yangınlar (tüp veya ha-
vagazı) için alınan ön-
lemlere uyuluyor mu?

6 - Motorlu taşıt araçlarının
kazalarını en aza in-
dirmek için alınan ön-
lemlere uyuluyor mu?

7- Santral, teleks ve fotokopi
gibi elektrikli büro ma-
kinalan ehil kişiler ta-
rafından kullanılıp ba-
kımı yapılıyor mu?

Evet Hayır A ç ı k l a m a
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EK-2

ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİNDE

KONTROLLAR

Bölüm başkanları veya yetkili elemanları; Garaj, Benzinlik, Tamirhane Amiri; İdari ve Sos-
yal İşler Şefi çalışma konularını ilgilendiren maddeleri Kontrol Listesinden seçerek Kontrol
Çizelgesi Ek - 2'de değerlendirerek her ayın ilk haftasında savunma görevini yürüten Müdür
Yardımcısına teslim edecektir.

KONTROL LİSTESİ

1 - Prizlerin topraklaması var mı?
2- Yangın söndürme cihazları yerinde, bakımlı ve çalışır durumda mıdır?
3- "SİGARA İÇİLMEZ" levhası bulunan yerler belirtilmiş mi, bu yasağa uyuluyor mu?
4- Havalandırma ve aydınlatma sistemi yeterli mi?
5- Araç, makina, tezgâh motorları için gerekeli emniyet önlemleri alınmış mıdır?
6- 5. maddedeki araç ve gereçler ehil kimseler tarafından kullanılıyor mu?
7- Elektronik cihazlar için gerekli emniyet önlemleri alınmış mıdır?
8- Elektronik cihazlar ehil kimseler tarafından mı kullanılıyor?
9- Tüm makinalann periyodik bakımları yapılıyor mu?
10- tşyeri temiz ve tertipli mi?
11- Kullanılmayan fazla malzeme ve cihazlar çalışmayı engelliyor mu?
12- Çalışırken laboratuvar gömleği ve iş elbisesi giyiliyor mu?
13- Sayıcı sistemlerde kullanılan gaz tüpleri için gerekli güvenlik önlemleri almıyor mu?
14- Kalibrasyon çalışmalarında gereken güvenlik önlemleri alınıyor mu?
15- Radyoaktif artıkların depolanmasında gereken güvenlik önlemleri alınıyor mu?
16- Kontamine olmuş giysiler özel yıkama işlemine tabi tutuluyor mu?
17- Tüm personelin radyasyon güvenliği için aylık filimbeç kontrollan yapılıyor mu?
18- Hergün mesai bitiminde çalışma yerlerinin genel güvenlik kontrollan yapılıyor mu?
19- Radyoizotop Bölümü Özel Koruyucu güvenlik talimatına uyuluyor mu?
20- Makina, Torna gibi tüm cihazlann tehlikeli kısımlannda gerekli emniyet tedbirleri alın-

mış mıdır?
21- Ehil personelin dışında kalan personel çalışan cihazlan durdurmayı biliyor mu?
22- Elektrik tesisatında tehlikeli bir durum var mı?
23- Anza ve kazalar anında yetkililere bildiriliyor mu?
24- "İlk Yardım Dolabı" yararlanılacak durumda mıdır?
25- Kontaminasyon tehlikesine karşı özel koruyucu giysi kullanılıyor mu?
26- Kontaminasyona karşı sağlık fiziği ile ilgili tedbirler alınmış mı? (elbise, dozimetre, el-

diven, maske, duş, soyunma dolabı...)
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27- Kimyasal ve radyoaktif maddeler uygun şartlarda muhafaza ediliyor mu?
28- Yangında ilk kurtarılacak malzemeler tesbit edilmiş, belirtilmiş midir?
29- Hergün mesai bitiminde ilgili bölümün ana şarteli kapatılıyor mu?
30- Radyasyon kaynaklan kurşun zırhlar içinde saklanıyor mu?
31- Radyasyon alanları özel işaretli ikaz levhaları ile belirlenmiş midir?
32- Makina ve Cihazların kullanma talimatı var mı?
33- Elektrik prizlerinin üzerinde voltajı gösterir işaret var mıdır? (110, 220, 380 gibi)
34- Zehirlenmeye karşı gereken tedbir alınmış mıdır?
35- Yangın söndürme araç ve gereçleri var'mıdır, kullanılır durumda mı?
36- Yangın dolaplarındaki teçhizat tamam mı, kullanılır durumda mıdır?
37- Yüksek voltajı bulunan yerler ikaz levhasıyla belirtilmiş midir?
38- Yanıcı gaz bulunan odalarda havalandırma sağlanıyor mu?
39- Yangın alarm düğmesi var mı çalışır durumda mı?
40- Çalışma alanının sorumlusu gerekli emniyet tedbirlerini alıyor mu?
41- Zararlı gaz çıkışı olan işlemler çeker ocak altında yapılıyor mu?
42- Cihazların güvenliği açısından voltaj regülatörü kullanılıyor mu?
43- Kimyasal madde deposunun özel havalandırma sistemi var mı, çalışır durumda mı?
44- Radyoaktif çalışmaların yapıldığı laboratuvarlann kapısında uyarıcı levhalar bu-

lunuyor mu?
45- Co-60 kaynağı emniyete alınmış mı?
46- Co-60 kaynağının bulunduğu odanın periyodik radyasyon kontrolü yapılıyor mu?
47- Sayım laboratuvarlanndaki soğutma sistemleri çalışıyor mu?
48- Atomik Absorpsiyon Spektrofometresiyle yapılan çalışma bittikten sonra kompresör

kapatılıyor mu?
49- Benzen ve diğer yanıcı maddelerle ilgili çalışma talimatları laboratuvarlarda asılı mı?
50- Hassas alet ve cihazlar için koruyucu muhafaza var mı?
51- Elektrik ısıtıcısı, elektrik ocağı kullanılmayacağı yasağına uyuluyor mu?
52- Kalorifer dairesinde olabilecek kazalar için önlemler alınmış mıdır, uygulanıyor mu?
53- Genel ve Özel depolarda, arşivlerde ve kütüphanede yangın ve başka tehlikelerden ko-

runma önlemleri alınmış mı, uygulanıyor mu?

54- Yemekhane, Laboratuvar ve çay ocaklarında kullanılan tüp gazlar için güvenlik ön-
lemleri alınmış mı, uygulanıyor mu?

55- Motorlu taşıt araçlarının kazalarını en aza indirmek için önlemler alınmış mı, uy-
gulanıyor mu?

56- Motorlu araçların yakıt ikmallerinin yapıldığı benzin istasyonunda ve yağlama-yıkama
bölümünde güvenlik önlemleri alınmış mıdır, uygulanıyor mu?

57- Arazinin tümünde yangına karşı önlem alarak mevsimlik ot temizliği yapılıyor mu?
58- Merkezdeki tüm alarm sistemleri çalışır durumda mı?
59- Reaktör için günlük kontrol yapılıyor, İdareye bildiriliyor mu?
60- Bütün bölümlerdeki günlük kontrol çizelgesi uygulanıyor mu?
61- Can ve Mal emniyetini tehdit eden başka herhangi bir durum var mı?
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ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EGITIM MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2

YER:

KONTROL ÇİZELGESİ

TARİH:

Kontroller

1 -

2 -

3 _

4 -

5-

6 -

7-

8 -

9 -

1 0 -

11 -

Evet Hayır A ç ı k l a m a

(Yetmediği takdirde bir çizelge daha eklenir.
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EK: 3

ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİNDE KONTROLLAR

Bölüm başkanları veya yetkili elemanlar, atölye şefleri ve İdari ve Sosyal İşler Şefliği ça-
lışma konulan ile ilgili çizelgeleri değerlendirerek her ayın ilk haftası içerisinde Savunma gö-
revini yürüten Müdür Yardımcısına teslim edeceklerdir.

EK-3/A

ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL ÇİZELGESİ

YER: (Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Nükleer Tanm Bölümü, Sağlık Fiziği Bölümü, Elekt-
ronik Bölümü)

TARİH:

Kontroller

1 - Asitler ve organik maddeler (yanıcı, uçucu) em-
niyetli bir şekilde korunmakta mıdır?

2 - Radyoaktif madde ve kaynaklar emniyetli bir şe-
kilde korunmakta mı?

3- Radyoaktivite ile ilgili çalışmalarda gerekli em-
niyet tedbirleri alınıyor mu?

4 - Laboratuvar aletlerinin çalıştırılması ve bakımı
ehil kişilerin sorumluluğunda mı yapılıyor?

5- Yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin
kapları devrilmeyecek şekilde mi?

6 - Bu maddelerin taşınmasında ve kullanıl-
masında gereken titizlik gösteriliyor mu?

7 - Çekerocak, Glove-box, Rotativ tulumba, de-
dektör gibi cihazlann çalışması randımanlı mı?

8 - Gaz tüplerinin emniyeti sağlanıyor mu?

9- Artık maddelerin imhası için gereken yapılıyor mu?

10 - Yangın söndürücüler, alarm sistemi çalışır du-
rumda mı?

11 - Gereken tehlike işaretleri, etiketleri var mı, uyu-
luyor mu?

12- Emniyet için alınan bütün önlemler uygulanıyor mu?

13 - Can ve mal emniyetini tehdit eden başka bir
durum var mı?

Evet Hayır A ç ı k l a m a

(Her bölüm ayn ayn hazırlar, yetmezse çizelge eklenir.)
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EK-3/B

ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

KONTROL ÇİZELGESİ

YER: Ağaç İşleri Atölyesi, Mekanik İşler Atölyesi, Cam İşleri Atölyesi

TARİH:

Kontroller

1 - Makina ve tezgahların tehlikeli kısımları
emniyete alınmış mı?

2 - Makinalann üzerinde yetkili personel kim-
likleri ve kullanma talimatları var mı?

3 - Makinalar yetkili personel tarafından mı
kullanılıyor?

4 - Diğer personel en az kendi cihazına yakın
cihazın nasıl çalıştırılıp durdurulduğunu
biliyor mu?

5 - Makina ve cihazların periyodik bakımı ya-
pılıyor mu?

6 - Makina ve cihazların topraklanması var
mı?

7 - Fazla ve kullanılmayan malzemeler ça-
lışmayı engelliyor mu?

8 - Personel çalışırken iş elbisesini giyiyor mu?

9 - Oksijen ve elektrik kaynağından olabilecek
kazalar düşünülüp gereken önlemler alın-
mış mı?

10 - İşyeri temiz ve tertipli mi?

11 - Can ve mal emniyetini tehdit eden başka
bir durum var mı?

Evet Hayır A ç ı k l a m a
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EK-3/C

ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

KONTROL LİSTESİ

YER: İdari ve Sosyal İşler Şefliği

TARİH:

Kontroller

1 - Yangın dolaplanndaki vana, hortum, lans ça-
lışır durumda mı?

2 - Yangın söndürme araç ve cihazları ile kurtarma
araçları yerinde ve bakımlı mı?

3 - Kalorifer dairesinde olabilecek kazalar için ge-
rekli önlemler alınmış mı? ve uygulanıyor mu?

4 - Çay yapılan tüpgaz ve yemek ısıtılan termosifon
kullanan personel bu araçların kullanma ge-
reklerini yerine getiriyor mu?

5 - Elektrik ocağı ve ısıtıcı kullanma yasağına uyu-
luyor mu?

6 - Sigara içilmesi sakıncalı olan yerlerde "SİGARA
İÇİLMEZ" konmuş mu? ve bu yasağa uyuluyor
mu?

7 - Motorlu taşıt araçlarının kazalarını en aza in-
dirmek için önlemler alınmış mı? ve bu ön-
lemlere uyuluyor mu?

8 - Depo ve arşivlerde olabilecek tehlikeleri önleme
tedbirleri alınmış mı? ve uygulanıyor mu?

9 - Herhangi bir durum mal ve can emniyetini teh-
dit ediyor mu?

10-Matbaa ve kitaplıkta kazalar için gerekli ön-
lemler alınmış mı? ve uyuluyor mu?

Evet Hayır A ç ı k l a m a
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EK : 4

LALAHAN VETERİNER HEKİMLİK VE HAYVANCILIKTA
NÜKLEER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDE

KONTROLLAR

Her laboratuvar yetkilisi ve İdari ve Sosyal İşler Şefliği her ayın ilk haftasında çalışma ko-

nulan ile ilgili çizelgeleri hazırlayıp değerlendirerek kendi kuruluş müdürlüklerine teslim

edeceklerdir.

EK-4/A

LALAHAN VETERİNER HEKİMLİK VE HAYVANCILIKTA
NÜKLEER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KONTROL ÇİZELGESİ

YER: Kimya, Biyokimya, Sektrokimya, Nükleer Sayım, Patoloji, Parazitoloji, Gıda Işınlama,
Fizyoloji, Hayvan Besleme Laboratuvarları. (Her laboratuvar yetkilisi aylık çizelge hazırlar.)

TARİH:

Kontroller

1 - Laboratuvar temiz ve tertipli mi?

2 - Cihazların yanında kullanma talimatı var mı?

3 - Reaktifler etiketli, özel kap ve yerlerinde mu-
hafaza ediliyor mu?

4 - Gaz musluk ve hortumlarında kaçak var mı?

5 - Şarter ve sigorta tablasında arıza var mı?

6- Kısmi bir yangın ve patlamaya müdahele için
koşullar tam mı?

7 - Radyoaktif kaynakları aktivitelerine göre zırh-
lanmış mıdır?

8 - Reaktif ve çözelti kaplan kapalı mı?

9 - Beklerde içten yanma var mı?

10 - Glove-box Çalışıyor mu?

11 - Gaz tüpleri için özel taşıyıcı kullanılıyor mu?

12 - Radyoakativiteyle çalışma tahsis edilmiş özel
yerlerinde mi yapılıyor?

13 - Patlayıcı, yanıcı maddelerin korunmasına, la-
boratuvarın kilitlenmesine özen gösteriliyor mu?

14 - Gerektiğinde personelin sağlık kontrolü ya-
pılıyor mu?

Evet Hayır A ç ı k l a m a
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EK-4/B

LALAHAN VETERİNER HEKİMLİK VE HAYVANCILIKTA
NÜKLEER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KONTROL ÇİZELGESİ

YER: Kimyasal Sıvı ve Katı Madde Depoları

TARİH:

Kontroller

1 - Depo temiz ve tertipli mi?

2 - Kimyasal maddeler özel yerlerinde korunuyor mu?

3 - Depoya sorumlu ve yetkiliden başkası giriyor mu?

4 - Kimyasal maddelerin üzerinde etiketleri var mı?

5 - Her maddenin üzerinde DİKKAT ÇÜRÜTÜCÜ,
DİKKAT YANICI, DİKKAT ZARARLI, DİKKAT Sİ-
NİRLENDİRİCİ, DİKKAT ZEHİRLİ, DİKKAT RAD-
YOAKTİVİTE gibi sözler yazılı mı?

6 - Boşalan kaplar hemen temizlenip depoya veya
imha için mahalline gönderiliyor mu?

7 - Kimyasal maddelerin yanında başka tehlike ya-
ratacak madde bulunduruluyor mu?

8 - İki kimsayal maddenin aynı anda açık ol-
mamasına dikkat ediliyor mu?

9 - Otomatik havlandırma yapılıyor mu?

10 - Depoda etiketsiz, bilinmeyen, şüpheli madde var mı?

11 - Özel ısı derecesinde korunması gereken mad-
delerin bu özelliklerine dikkat ediliyor mu?

12 - Depodan ve kaplardan madde alınmasında ge-
reken yönteme uyuluyor mu?

13-"SİGARA İÇİLMEZ" yasağı belirtilmiş mi, uyu-
luyor mu?

Evet Hayır A ç ı k l a m a
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EK-4/C

LALAHAN VETERİNER HEKİMLİK VE HAYVANCILIKTA
NÜKLEER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KONTROL ÇİZELGESİ

YER: Deneme Hayvanları İstasyonu

TARİH:

Kontroller

1 - işyeri temiz ve tertipli mi?

2 - Kuru ot, saman ve başka yem depolarında yan-
gına karşı alınan önlemlere uyuluyor mu?

3 - Artık maddeler tahsis edilen yere götürülüp za-
rarsız duruma getiriliyor mu?

4 - Radyoaktif çalışmalarında hayvan bakıcısı uya-
rılıyor mu?

5 - Hayvanların sağlık durumu sürekli kontrol al-
tında mı?

6 - Bağlı hayvanların emniyeti sağlanıyor mu?

7 - Zehirlenme ve herhangi bir boğulma olasılıkları
düşünülüp önlemler alınmış mı, uygulanıyor mu?

8 - Radyoaktif çalışmalarda gereken her türlü güven
sağlanıyor mu?

9 - Bu çalışmalar sonunda ölen veya öldürülen
denek hayvanları uygun şekilde imha ediliyor
mu?

10 - Can ve mal güvenliğini tehdit eden herhangi bir
durum var mı?

Evet Hayır A ç ı k l a m a
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EK-4/D

LALAHAN VETERİNER HEKİMLİK VE HAYVANCILIKTA
NÜKLEER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KONTROL ÇİZELGESİ

YER: Binanın Tümü (İdari ve Sosyal İşler Memurluğu)

TARtH:

Kontroller

1 - Yangm dolaplanndaki vana, hortum, lans çalışır
durumda mı?

2 - Yangın söndürme araç ve cihazları ile kurtarma
araçları yerinde ve bakımlı mı?

3 - Kalorifer dairesinden olabilecek kazalar için alı-
nan önlemler uygulanıyor mu?

4 - Çay veya yemek yapılan yer (Tüpler) için alınan
Güvenlik önlemlerine uyuluyor mu?

5 - Her yerde, gelişi güzel elektrik ısıtıcısı ve ocağı
kullanılmayacağına uyuluyor mu?

6 - "Sigara İç'ilmez" levhası bulunan yerlerde sigara
içiliyor mu?

Evet Hayır A ç ı k l a m a
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EK- 5

İLK KAZA RAPORU

1. MEYDANA GELEN OLAY:

a. Cinsi,

b. Yeri (İl, İlçe, semt veya kurumun içinde kaza olan yer)

c. Tarih ve saat.

2. PERSONEL ZAYİAT MİKTARI VE KİMLİĞİ

a. Ayakta tedavi,

b. Hafif yaralı,

c. Ağır yaralı,

d. Ölü.

3. HASARA UĞRAYAN BİNA, TESİS, ARAÇ VEYA MALIN HASAR DERECESİ:

a. Hafif Hasar,

b. Ağır Hasar,

c. Tüm Hasar.

4. OLAYIN CEREYAN TARZI:

5. SONUÇ

a. Olay sonunda yapılan işlem,

b. Alınan tedbirler,

c. Teklifler (varsa).

6. KAZA HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK MERCİ :

Tel No:

Telex No:

NOT : Olmayan maddeler yazılmadan geçilir.
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EK-6

KAZA RAPORU

Bilinen bütün maddeler doldurulur. Gerekirse sayfa eklenir.

1. KAZANIN CİNSİ 2. KAZANIN YERJ 3. KAZANIN OLDUĞU
TARİH / SAAT

4. KAZA İLE DİREKT İLGİLİ PERSONEL

Makam Adı - Soyadı Sicili Yaşı Görevi
Yaralanma

derecesi

Kazadan
sonra

göreve devamı

5. KAZA İLE DİREKT İLGİLİ ARAÇ, CİHAZ, MALZEME V.S.

Cinsi
Ait olduğu

Kurum
Hasar

Derecesi
Tahmini Tamir

Bedeli

Kazadan
sonraki
faaliyeti

6. KAZAYA UĞRAYAN PERSONEL VEYA 3 NCÜ ŞAHSA TAZMİNAT VERİLMESİ

7. KAZANIN AÇIKLANMASI: [Kaza anında meydana gelenler zaman sırasına göre ayrıntılı olarak
açıklanır. Mümkünse plan resim vs. eklenir.)

8. KAZANIN NEDENLERİ:
a. Doğrudan nedenler
b. Dolaylı nedenler
c. Katkıda bulunan neden

9. YAPILAN İŞLEMLER: (Kaza nedenlerinin herbirini ortadan kaldırmak üzere yapılan
işlemler yazılır.)

10.TEKLİFLER: (Gelecekte benzeri kazalann nasıl önlenebileceği hakkındaki görüşler ve
yararlı olacağı düşünülen tavsiyeler yazılır.)

11. KAZA İNCELEMESİNİ YAPANLAR

Makam Adı Soyadı Görevi Tarih İmza

12. RAPORU VEREN:

Makam Adı Soyadı Görevi İnceleme Tarihi
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EK-7

YANGIN KONUSUNDA EMNİYET

1. GENEL:

Yangınlar sonucunda yapılan incelemeleri gösteren istatistikler, yangın çıkmadan önce o
yerde bir hatanın mevcut olduğunu ve bu hatanın zamanında giderilememesinden ötürü
yangınların çıktığını ortaya koymaktadır. Bilinenlere önem vermemek, gerekli tedbirleri za-
manında almamak yüzünden çıkan yangınlar, yerine getirilmesi çoğunlukla mümkün ol-
mayan can ve mal kaybına ve hasara neden olmaktadır.

2. ESASLAR:

Yangın konusunda emniyetin sağlanabilmesi için, tüm personelin bilmesi ve yerine ge-
tirmesi gereken hususlar aşağıdadır.

a. Yangın Sebepleri:

(1) Yangından korunmak konusundaki yönetmelik ve genelgelerin gereklerini zamanında
yerine getirilmemesi,

(2) Yangından korunma ve söndürme konusunda bilgisiz ve eğitimsiz olunması,

(3) İhmalkârlık,

(4) Çeşitli sabotajlar

(5) Başka bir kaza ve yayılmanın neden olması,

(6) Doğal afetler,

(7) Tesislerde mevcut elektrik, havagazı, ısıtma ve su tesisatlarının yangına karşı emniyetli
olmaması ve bunların talimatlarına uygun kullanılmaması.

b. Yangın Sınıfları:

(1) A Sınıfı Yangınlar:

Ahşap, kağıt, kumaş, odun, kömür, saman ile doğal örtülerden çıkan yangınlardır. Bu sı-
nıftaki yangınlara su, köpüklü ve soda asitli tip yangın söndürme cihazlarının içindeki esas
madde sudur. Su yanmakta olan cismin içine nüfuz ederek harareti emer ve yeniden tu-
tuşmasını engeller.
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(2) B Sınıû Yangınlar:

Akaryakıt, yağ, boya ve bunun gibi süratli yanan ve kolay tutuşabilen sınıflara ait
yangınlardır. Bu sınıf yangınlara Co2, köpük ve kuru kimyasal tozlu tip yangın söndürme
cihazları ile müdahele yapılır. Tazyikli su ile müdahele yapılmamalıdır. Zira, tazyikli su,
yangının yayılmasına neden olur. Ancak zorunlu kalındığında akaryakıt yangınlarına, eğer
bu imkan varsa, pülvazire (sis) halinde devamlı olarak su püskürtülerek, hava ile teması
kesilir.

(3) C Sınıû Yangınlar:

Elektrik tesisat ve teçhizatı, trafo v.b. gibi elektrikli teçhizata ait yangınlardır. Bu sınıf yan-
gınlara CO2, kimyasal kuru tozlu söndürme cihazı, CB (Klorlu Brometan) ve CTC (Karbon
Tetra Klorid) muhtevalı söndürme cihazları ile ilk müdahele yapılır. Soda asit, köpük sulu
tip yangın söndürme cihazları ile müdahele, suyun elektriği iletmesi nedeniyle asla ya-
pılmamalıdır. Yangın çıkan böyle yerlerde, önce elektriğin kesilmesi sağlanır.

(4) D Sınıû Yangınlar:

Sodyum, Potasyum, Magnezyum, Titanyum gibi kolay yanabilen hafif metallere ait yangınlar
olup, kuru kimyasal tozlu veya TMB (Trimetoksi-Broksin) tipi söndürme cihazları ile sön-
dürülebilir. Eğer söndürülmezlerse, kontrol altında kendi kendine yanmaya bırakılır.

c. Yangın Söndürmede Kullanılan Malzemeler:

Çeşitli tipteki yangın söndürme cihazları, su, kum, amyant, battaniye, kanca, balta, mo-
topomp, hortum, kova v.b. gibi,

d. Yangın Çıkışında Personelin Hareket Tarzları:

Her kurum ve müessese, personelin hareket tarzlarını ve yapılacak işlemlerin neler ol-
duğunu özel talimatlarında belirtirler. Bu bölümde özellikle yangının nasıl ve nerelere bil-
dirileceği, komşu teşekkülerle ilgili yardımlaşmanın neler ve nasıl olacağı açıklanır. (Anılan
talimatlar yapılmış ve uygulanmaktadır).

e. Diğer Hususlar:

Diğer hususlar, Başbakanlığın 1981/18 numaralı genelgesinde belirtildiği gibi yürütülür.
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EK-8

MOTORLU ARAÇLAR KONUSUNDA EMNİYET

1. GENEL:

Gerek resmi araçları ve gerekse özel araçları kullanan personel, belirlenmiş emniyet ku-
rallarına bilgisizlikten ve ihmalkârlıktan ötürü uymayarak, hem kendilerine ve başkalarına
hem de ekonomiye büyük maddi ve manevi zararlar verdirmektedirler.

2. ESASLAR

a. Motorlu Araçlarla İlgili Kaza Sebepleri:

(1) Hızlı Gitmek:

Hız limitlerini aşma veya yol şartlarına göre konulmuş limitlerin dışına çıkmaktır.

(2) İdareyi Kaybetmek:

Dalgınlık, dikkatsizlik, yorgunluk veya sarhoşluk nedeniyle aracın kontrolünü kay-
betmektir.

(3) Normal Olmayan Geçiş:

Geçme yasağı olan yerlerde, kavşaklarda, dönemeçlerde, hemzemin geçitlerde, tepe üstüne
yaklaşırken, köprü, tünel, menfez, yaya geçidi yerlerde yapılan hatalı geçişlerdir.

(4) İşaret Vermeyi İhmal Etmek:

Dönerken, yavaşlarken, dururken veya harekete geçerken sinyal lambaları ile işaret vermeyi
ihmal etmektir.

(5) Önce Geçiş Hakkına Sahip Çıkmak:

Trafik koşullarına veya kurallarına bakmaksızın önce geçiş hakkına sahip çıkmaktır.

(6) Araçtaki Kusur:

Bakım ve onarım noksanlığından ötürü, firenlerde, ışıklarda, lastiklerde, direksiyonda, si-
leceklerde v.s. bulunan arızalardır.

(7) Yolların Özellikleri:

Yollardaki işaret levhalarının yetersizliği, onanlmamış çukurları, dik meyil, dar bir köprü,
dikkat edilmediğinde kazaya sebep olurlar.

(8) Yayaların Hataları:

Yayaların trafik kurallarına uymamalarıdır.

(9) Hava ve Yol Durumunu Dikkate Almamak:

Şoförlerin hava ve yol durumunu dikkate almaksızın araçlarını kullanmalarıdır.

(10) Kaza Yapan Araçları Emniyete Almamak:

Kazadan sonra başka bir kazaya neden olmayacak şekilde gerekli tedbirleri almamaktır.
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(11) İhtarlara Riayetsizlik:

Trafik polisi, trafik işaret, levha ve cihazlarının uyan ve ikazlarına riayet etmemektir.

b. Motorlu Araçlarla İlgili Kazaların Önlenmesi İçin Şu Hususlar Yerine Getirilmelidir:

(1) İşletme (Kullanma) bakım ve emniyet talimatları, iyi bilinmelidir.

(2) Hız limitlerine her zaman uyulmalıdır.

(3) Tamamen emniyet içerisinde yapılacağından emin olmadıkça, aynı yöndeki diğer bir araç
geçilmemelidir.

(4) Araç durmadan inme-binme yapılmamalıdır.

(5) Şerit değiştirmelerde, dönüşlerde ve kalkışlarda yol kontrol edilmeli ve işaret verilmeden
harekete başlanmamalıdır.

(6) Personelin oturmasına müsait olmayan araçlarda personel taşınmasına izin ve-
rilmemelidir.

(7) Araçların peryodik bakımlarına titizlik gösterilerek zamanında yapılması sağlanmalıdır.
Arızalı ve eksik teçhizatlı araç sefere çıkarılmalıdır.

(8) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.

(9) Araçların kış teçhizatı önceden tamamlanmalıdır. (Çeki, halat, patinaj zinciri, takoz v.s.
gibi)

(10) Zehirleyici karbon monoksit gazının toplanmasını önlemek için yeterli havalandırmaya
sahip olmayan garaj veya kapalı yerlerde motor çalıştırılmamalıdır.

(11) Kışın soğutma sisteminde, uygun antifiriz kullanılmalıdır. Antifıriz konan araçlara "AN-
TİFİRİZ VARDIR" levhaları aşılmalıdır. Antifiriz konmayan araçların sulan, motorları ça-
lışmadığı zaman boşaltılmalıdır.

(12) Freni patlayan araç, el freni durdurulmazsa ve kurtarmak için başka çare yoksa, müm-
kün olduğu kadar çabuk bir engele yandan vurarak durdurulmaya çalışılmalıdır.

(13) Lastik patladığında, ayak gaz pedalından çekilerek, aracın düz gitmesi için direksiyona
hakim olunarak, sadece araç kontrol altına alındıktan sonra durdurmak için tedrici olarak
fren yapılmalıdır.

(14) Derince sulardan geçen araçların şoförleri, hemen sonra frenlerin çalışıp çalışmadığını
kontrol etmelidirler.

(15) Trafik ve emniyet kurallarına uyma ve alışkanlık haline getirilmelidir.

(16) Aynı alışkanlığın, özel aracı olan veya olmayan personelde de yereştirilmesi için gerekli
emir ve direktifler verilmeli, uygun zamanlarda konferanslar düzenlenmelidir.

(17) Çeşitli nedenlerle yol kenarında duruşlarda araçlar, mümkün olduğu kadar yolun sa-
ğına çekilmelidir.

(18) Aracın durması ile yol, tek istikamet haline gelmişse işaretlerle trafik kontrol edil-
melidir.

(19) Aracın kendiliğinden hareketi, el freni dışında vites ve gerekirse takozla da ön-
lenmelidir.

(20) Araçların en fazla kazaya neden olan frenleri, direksiyon düzeni, farlar, cam silecekleri,
ikaz lambaları, korna, lastikler ve aynaları her sefere çıkışta özellikle kontrol edilmeli ve
uygun çalışması sağlanmalıdır.
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EK-9

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK KONULARINDA EMNİYET

1. GENEL:

Günlük yaşamın hemen hemen her anında kullanmak zorunluluğu olan elektrik ve elekt-
ronik cihazlarda kazalar, genellikle bilgisizlik, dikkatsizlik ve ihmal sonucu ortaya çık-
maktadır.

2. ESASLAR:

Elektrik ve elektronik konularında personelin bilmesi ve yerine getirmesi gerekli hususlar
şunlardır:

a. Elektrik ve elektronik cihazların bakım, onanm ve kontrollan bu konuda eğitim görmüş
yetkili personel tarafından yapılmalı, başkalarının uğraşmalarına izin verilmemelidir.

b. Elektrik devrelerinde çalışan personel, bol ve düğmeli açık elbise giymemeli, yüzük, saat,
kolye gibi iletken madeni eşya taşımamalıdır. Gerektiğinde uygun lastik eldiven, emniyet ke-
meri, kolluk, paspas kullanılmalıdır.

c. Sabit veya taşınabilir elektrik cihazlarının topraklaması cihazı çalıştırmadan kesinlikle ya-
pılmış olmalıdır.

d. Ceryan bulunan bir devreye temas etmiş kişiye yardım için personele suni teneffüs yap-
tırma yöntemleri öğretilmeli ve ilgili resimler, personelin görebileceği yerlere aşılmalıdır.

e. İlk yardım kutuları ve yangın söndürücüler, periyodik olarak kontrol edilmelidir.

f. Elektrik kontrol tabloları, şalterler, transformatörler ve diğer tehlikeli elektrik cihazları,
kazaen temas etme ihtimali az olan yerlere konmalı ve gerekli ikaz işaretleri bulunmalıdır.

g. Hangi durumlarda elektrikten ötürü yangın çıkabileceği ve bu gibi hallerde nasıl hareket
edileceği, ana şartelin derhal kesilmesinin gerektiği personel tarafından tam olarak bi-
linmelidir.

h. Elektrik devresinde, kapasitesinin üzerinde cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.

ı. Kablo tesisatı, yetkili personel tarafından döşenmeli, rastgele kablo tesisatı ya-
pılmamalıdır.

j . Ütü, soba, havya, su ısıtıcıları vs. gibi elektrikli cihazlar kullanıldıktan sonra fişleri prizde
bırakılmamalıdır.

k. Çalışmakta olan elektrikli cihazların ilgili bölümlerinin şalterleri kapatılmadan ana şalter
kapatılmamalıdır.
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m. Anten veya anten transmisyon hatlarındaki çalışmalarda muhakkak voltaj kesilmelidir.
Hat topraklanmalı ve şalter üzerine "GÜÇ VERMEYİNİZ. PERSONEL ANTEN ÜZERİNDE ÇA-
LIŞIYOR" etiketi konmalıdır.

n. Güç dağıtım tabloları, kilit altında bulundurulmalı; kontrol veya onanın için teçhizat dev-
reden çıkarıldığında ilgili devre kesicisi açık olarak kilitlenmeli ve üzerine etiket konmalıdır.

ö. Elektrik yangınlarında kuru tipte (C sınıfı) yangın söndürme cihazları (karbon dioksit
veya kuru kimyasal maddeli) kullanılmalıdır.

p. Televizyon bulunan odalarda, çalışan televizyon ekranına su sıçratılmamasına dikkat
edilmeli, televizyon açılmadan hemen önce veya kapandıktan sonra ekran ıslak bezle si-
linmemelidir.

r. Elektrik prizleri üzerine voltaj ve elektrik prizi oldukları etiketle belirtilmelidir.

s. Kurum ve müesseselerin en az yılda bir defa olmak üzere elektrik tesisatları yetkili per-
sonel tarafından kontrol edilmelidir.

1. Üzerinde yüksek voltaj bulunan cihazların onanm ve ayan yetkili kişilerce yapılmalıdır.
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EK-10

İŞ YERLERİ KONUSUNDA EMNİYET

1. GENEL

Kamu kuruluşlarında bulunan işyerlerinde, yangın ve elektrik konusunda alınacak emniyet

tedbirlerinin yanında, kullanılan makina ve cihazların tehlikeli olabilecek kısımlarının mu-

hafazası ve kullanıcı personelin muhtemel tehlikelere karşı korunması için uygun teçhizat

kullanılması önem kazanmaktadır.

2. ESASLAR

a. İşyerlerinde, tehlikeli bölümler, herkes tarafından anlaşılacak şekilde belirlenmelidir.

b. Göz hizasına gelen ucu açık çubuk, boru v.b. gibi malzemeler kırmızı bezle işa-

retlenmelidir.

c. Fazla ve kullanılmayan malzemeler, çalışılan yerlerde bulundurulmamalıdır.

d. Tezgahlarda testere, bıçak gibi kısımlar, kullanıcı personelin yaralanmaması için uygun

şekilde muhafaza altına alınmalıdır.

e. Kullanıcı personel, yaptığı işin mahiyetine göre gözlük, eldiven, özel elbise gibi koruyucu

teçhizatını giymeyi ihmal etmemelidir. Ayrıca; giyeceği elbise, makinanın çalışan kısımlarına

girecek veya takılacak şekilde olmamalıdır.

f. Kimyasal maddelerle çalışan yerlerde yiyecek, içecek bulundurulmamalıdır.

g. Hidrolik pres ve hava kompröserlerinde, sık sık kontrol yapılarak basıncın, normalden

fazla yükselmesine engel olunmalıdır.

h. Oksijen kaynağı ile ilgili işlerde, kesinlikle yağ kullanılmamalı, yağ ile oksijenin temasına

meydan verilmemelidir.

ı. Makinalardan sıçrayabilen kıvılcım, tahta ve maden parçalan için makina üzerinde ön-

leyici kısımlar bulunmalıdır.

j . Gerektiğinde makina ve teçhizatın durdurulma usulü o bölümde çalışan diğer personele

de öğretilmelidir.

k. İşyeri zeminin kaygan, yağlı veya buzlu olmamasına dikkat edilmelidir.

1. İşyerlerinde bulunan iş makinalannın üzerine kullanma sorumluluğu taşıyan personelin

kimliğini belirten ve makinanın işletme (kullanma), bakım ve emniyet talimatına havi lev-

halar aşılmalıdır.



207

EK-11

SAĞLIK KONUSUNDA EMNİYET

1. GENEL:

Kamu kuruluşlarındaki kazaların bir kısmının meydana gelmesine, sağlıklı çalışma ko-
şullarının noksanlığı ile personelin bu konudaki eğitim ve öğretiminin yetersizliği neden ol-
maktadır.

2. ESASLAR:

Sağlık konusunda, alınması gerekli tedbirler şunlardır:

a. Çalışma yerlerindeki havalandırma, aydınlatma ve ısıtma, mevsim ve çalışmanın özel-
liğine göre yapılmalıdır.

b. Vücuda ve cilde zarar verici kimyasal maddelerle çalışanların koruyucu teçhizat (eldiven,
maske v.b. gibi) giymeleri sağlanmalıdır.

c. Ellerde kesik, yara, çatlak mevcut olduğunda, gerek çarpma gerekse mikrop kapma yo-
luyla yaraların genişlememesi için koruyucu işlemler ihmal edilmemelidir.

d. Aşın sıcak ve soğukta çalışanlar için koruyucu teçhizat temin edilmelidir.

e. Çeşitli zararlı böceklerin imha edilmesi için, gereken ilaçlama yapılmalıdır. Ancak; per-
sonelin ilaçlamadan zarar görmemesi için de tedbir alınmalıdır.

f. Mutfak, kiler, yemekhane yemek kaplan, yemek masalan ve diğer yemekhane mal-
zemelerinin çok temiz bulunmasına dikkat ve itina gösterilmelidir. Bu bölgelerin görevli ve
nöbetçi personelinin görevlerini tam olarak yapıp yapmadıklan, kurum amirlerince sık sık
kontrol edilmelidir.

g. İçme sulannın içilebilir nitelikte bulunup bulunmadığını, peryodik olarak ve kuşku du-
yulan zamanlarda tahlil ettirilerek tesbit edilmelidir.

h. Yemek kazanlan ve kaplan, her zaman kullanıldıktan sonra temizlenerek, kirli bı-
rakılmamalıdır.

ı. Etler, kullanıncaya kadar buzdolabında bulundurulmalı, buzdolabı olmayan yerlerde ya-
pılacak yemek durumuna göre etler kavrulmak veya serin yerde tutulmalı.

j . Toplu zehirlenmelerde zehirlenme sebebini ortaya çıkarmak amacı ile her öğün yemekten
birer numune 24 saat saklanmalıdır.

k. Fınnlann mikrop bannağı olmasını önlemek için sık sık temizliği kontrol edilmelidir.
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1. Mutfakların kapı ve pencereleri böcek ve sineklerin geçmesine engel olacak şekilde telli ol-
malıdır.

m. Ekmeklerin taşınmasında madeni-brandalı kasalar kullanılmalıdır.

n. Herkesin kendi çalıştığı iş sahasına ait sağlık koruma önlemlerini bilmesi ve sağlığını ko-
ruması gerekir. Kişisel temizlik esastır.

o. Çöplerin konulduğu kapların, kapaklarının bulunması, düzenli olarak boşaltılması ve
ilaçlanması, çöplerin sağa-sola dağılmaması önlenmelidir.

p. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için personelin aşılanması ihmal edilmemeli, bulaşıcı
hastalığa tutulanlar, tecrit edilerek yayılma önlenmelidir.

r. Hastahane, revir ve benzeri yerlerde çalışan personel, hastalıkların yayılmasını önlemek
bakımından gerek binaların gerekse kendilerinin temizliğine özel dikkat göstermelidirler.

s. Sağlık ve sağlığın korunması için alınması gerekli önlemler konusunda, kurum doktorları
tarafından uygun zamanlarda, personele konferanslar verilmelidir.

t. Mutfak, tabldot, kantin, gazino, bulaşıkhane v.b. gibi yerlerde çalışan personelin (aşçı,
aşçı yardımcısı, mutfak devamlı görevlileri, bulaşıkçı, kantinci, fırınlarda çalışanlar v.s.) bu
görevlere başladıklarında ve müteakip her altı ayda bir sağlık kontrolleri (Portör mu-
ayeneleri) yapılmalıdır.

u. Personelin kan grupları tesbit edilmiş olmalıdır.

v. Yemek pişirme süresi, pişirme müddeti sonunda bekletilmeden dağıtılacak şekilde ayar-
lanmalıdır.
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EK-12

SPOR KONUSUNDA EMNİYET

1. GENEL:

Personelin sağlam ve sağlıklı bir vücuda ve ağır iş koşullarının zorluğuna uyabilecek kon-
disyona sahip olmasını sağlayacak faktörlerden birisi olan spor faaliyetlerinde, emniyet ted-
birlerinin yerine getirilmesi bir çok kazayı önlemiş olacaktır.

2. ESASLAR:

Spor konusunda alınacak emniyet tedbirleri şunlardır:

a. Spor çalışmalarında sorumlu nezaretçi bulundurulmalı ve onun ikazlarına göre hareket
edilmelidir.

b. Kullanılan spor malzemesi ve engellerin kontrollan yapılmalı bozuk, kırık v.b. gibi olanlar
kullanılmamalıdır.

c. Spor çalışmaları esnasında meydana gelebilecek yaralanmalar ve boğulma tehlikeleri kar-
şısında, kısa sürede müdahele edebilmeyi sağlayacak tedbirler alınmalı ve özel talimatlar
hazırlanmalıdır.

d. Yüzme havuzlarında suyun zararlı olmamasına, vücudunda yara, çıban v.s. bulunan ki-
şilerin havuza girmemesine dikkat edilmeli, kurtarma ekip ve teçhizatı tam olmalıdır.

f. Yüzme bilmeyenlerin tek başlarına denize veya havuza girmelerine izin verilmemeli ve ke-
sinlikle iyi yüzme bilen nezaretçilerin yanında yüzmeleri sağlanmalıdır.

g. Emniyetle yüzülebilecek yerler işaretlenmelidir.
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EK-13

YÜKLEME VE TAŞIMADA EMNİYET

1. GENEL:

Yükleme ve taşımalar esnasındaki kazalarda, personelde ellerin ve ayakların ezilmesi, ke-
miklerin kırılması, fıtık, sırt incinmeleri, ciddi sıyrıklar gibi yaralanmalar, taşınan cihaz ve
malzemelerde ise, bazen büyük masraflar açan hasarlar meydana gelmektedir. Kazaların
oluşunda, yine personel hatası ön planda olup, bu da dikkatsizlik, ihmal ve bilgisizliğe da-
yanmaktadır.

2. ESASLAR:

Yükleme ve taşıma, malzemenin ağırlığına göre elle veya vinç, jaraskol, forklift ve diğer araç-
larla yapılır. Yükleme ve taşımalarda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

a. Elle Yükleme ve Taşımalarda

(1) Personelin kapasitesi haricindeki yükleri kaldırması ve taşımasına izin verilmemelidir.

(2) Zeminin kaygan, yağlı, buzlu olmamasına dikkat edilmelidir.

(3) Kaldırma, yükleme ve taşıma işleri esnasında nezaretçi bulunmalıdır.

(4) Yüklenen, kaldırılan ve taşınan cismin tutulacak kısımlarının kaygan olmamasına dikkat
edilmelidir.

b. Diğer Araçlarla Yükleme ve Taşımalarda:

(1) Yükleme ve taşımalarda, yüklenecek malzemenin cins ve ağırlığına göre uygun ve bakımı
yapılmış alet veya araç kullanılmalıdır.

(2) Bu araçları kullanan personelin yeterli eğitimden geçirilmesi sağlanmalıdır.

(3) Daha ağır olanlar alt kısma, hafifleri üste yerleştirilerek, ağırlık merkezi dip kısımda tu-
tulmalıdır.

(4) Araçların emniyet düzenlerinin her zaman çalıştıklarından emin olunmalıdır.

(5) Kullanılan aracın cinsine göre, hızlan ayarlanmalı, kullanılmaları yetkili kişiler ta-
rafından, teknik talimatlarında olduğu gibi yapılmalıdır.

(6) Araca yüklenen yükün, tam yüklendiği ve emniyete alındığı kontrol edilmeden hareket
verdirilmemelidir.

(7) Yükleme, kaldırma ve taşıma halatları, işe başlamadan önce kontrol edilmelidir.

(8) Araçlarda, yüklerin üzerine personel binerek taşıma yapılmasına izin verilmemelidir.

(9) Belirli cins araçlara, belirli cins yükler yüklenecekse, önceden yükleme planlarının ya-
pılması ve yüklemenin bu planlara bağlı kalması sağlanmalıdır.

(10) Araçlarla kapasite dışı yükleme, kaldırma ve taşıma yapılmamalıdır.

(11) Bidonla akaryakıt taşınırken, araçtaki statik elektrik yükünün boşaltılmasını temin
maksadıyla çeki kancasına yer ile temas edilecek şekilde zincir bağlanmalıdır.
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EK-14

SİLAH KONUSUNDA EMNİYET

1. GENEL:
Silahlarla ilgili kazalarda, eğitim ve disiplin yetersizliği ana neden olarak ortaya çık-
maktadır.

2. ESASLAR
Silah kazalarının önlenmesi için uyulması gerekli hususlar şunlardır:
a. Eğitim, koruma ilgili her personelin üzerinde titizlikle duracağı temel faaliyet olmalıdır.
b. Personel, kullanacağı silahın tüm özelliklerini bilmeli ve özellikle emniyet unsurlarının ça-
lışıp çalışmadığını kontrol etmelidir.

c. Emniyet kontrolleri, hiç bir zaman silah dolu iken veya bir kişiye, bir binaya çevrilerek ya-
pılmamalı, silahın boş olduğundan emin olduktan sonra, emniyetli bir yöne (örneğin yere)
çevrilerek yapılmalıdır. Bunun için belirli yerler tesbit edilmelidir.

d. Hakiki mermiler hiçbir zaman eğitim mermileri ile bir arada bulundurulmamalıdır.
e. Silah ile şakalaşmalar yapılmamalıdır.



212
EK-15

GAZ TÜPLERİNİN KULLANILMASI KONUSUNDA EMNİYET

1. GENEL:

Emniyet tedbirlerine uymadan kullanılan bütangaz tüpleri her zaman bir tehlike kaynağı

teşkil etmekte olduğundan, özellikle kullanıcı personelin bu konudaki kuralları, her zaman

gözönünde tutmaları önem kazanmaktadır.

2. ESASLAR:

Bütangaz tüpleri ile ilgili emniyet tedbirleri şunlardır:

a. Bütangaz tüplerinin kontrolü veya gaz kaçağının aranması, asla kibrit veya çakmak ya-

kılarak yapılmamalı, bu iş için sabun köpüğü kullanılmalıdır,

b. Bir gaz kaçağı hissedildiği zaman, hemen tüpün üstündeki detanötör düğmesi ka-

patılmalı ve bu işten anlayan ehil personel getirilmelidir. Bu arada gaz kaçağının meydana

geldiği yer havalandırılmak, kıvılcım çıkartabilecek hiçbir hareket yapılmamalıdır. (Elektrik

düğmesini çevirmek, buzdolabını açmak v.b. gibi),

c. Gaz tüplerinden çakmak doldurulmamalıdır,

d. Bütangazlı ocakları yakarken gaz musluğunu açmadan önce kibrit veya çakmak ha-

zırlanmalıdır,

e. Gaz, önce ocaktaki düğmelerden sonra da dedanatörden kapanmalıdır,

f. Güçlü bir hava akımının, özellikle pencereden gelecek rüzgarın ve tencereden taşan mad-

delerin ocağı söndürme ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır,

g. Bütangazın kullanıldığı yerler, az havalanan küçük bir yerse, bu yer sık sık ha-

valandınlmalıdır,

h. Ocakların yakınında kolay yanabilen maddeler (kağıt, plastik, örtü, perde v.s.) bu-

lunmamalıdır,

ı. Bütangaz tüpleri, asla yatınlmamalı; dedanatör kısmı yukarıda olacak şekilde dik bu-

lundurulmalıdır,

j . Tüpler, güneş altında, soba ve radyatör yanında bulundurulmamalı yağmur ve rutubetten

korunmalıdır,

k. Tüpler, bina dışına yerleştirilmeli; Mümkün değilse üzerine muhafaza yapılıp, kilitlenmeli

ve anahtarı, sorumlu kişide bulunmalıdır.

1. Bütangaz tüplerini, ocaklara bağlayan hortumlar, sık sık kontrol edilerek eksiyen, incelen

veya yumuşayanlar yenileri ile değiştirilmelidirler,

m. Hortum, ocağa en yakın mesafeden bağlanmalı, çok etrafından dolaşılmamalıdır,

n. Hortumların bağlantılarında mutlaka kelepçe kullanılarak, gaz kaçağı önlenmelidir,

o. Tüplerin gaz çıkış supapları ve contaları tamam ve vazifelerini yapar durumda olmalıdır,

p. Bütangaz tüpleri ve anahtarları, kullanım dışında kapalı tutulmalıdır,

r. Bütangaz tüpleri taşıma sırasında tazyik altında bırakılarak ezilmemeli ve teknik kontrolü

yapılmamış tüpler alınmamalıdır,

s. Bu konudaki önlemler, bütangazı kullanılan yerlerde yazılı olarak asılı bu-

lundurulmalıdır.
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EK-16

YANICI VE PARLATICI MADDELER KONUSUNDA EMNİYET

1. GENEL:

Küçük bir hatanın, büyük kazalara yol açabileceği konulardan birisi de yanıcı ve patlayıcı
maddelerin emniyetidir. Gerek ihmal, gerek uyarıcı işaretin konmaması ve gerekse di-
siplinsizlik, yanıcı ve patlayıcı maddelerle ilgili kazaların meydana gelmesinin ana se-
bepleridir.

2. ESASLAR

Yapıcı ve patlayıcı maddeler konusunda alınacak genel emniyet tedbirleri şunlardır:

a. Akaryakıt Depoları

(1) Depoların bulunduğu yer işaretlenerek, emniyete alınmalıdır.

(2) Yeterli miktarda yangın söndürme cihaz ve malzemesi bulunmalıdır.

(3) Görülebilecek yerlere "SİGARA İÇÎLMEZ" levhaları konmalıdır.

(4) Bölge dahilinde ateş meydana getirebilecek hiçbir işlemin yapılmamasına izin ve-
rilmemelidir.

(5) Yere dökülmüş akaryakıt derhal temizlenmelidir.

(6) Yakıt ikmalinde kullanılan cihaz ve malzeme topraklanmahdır.

(7) Bölgeye giriş - çıkış kontrol altında bulundurulmalı ve çevre en az 30 M.'ye kadar ot ve
diğer yanıcı maddelerden temizlenmelidir.

(8) Akaryakıt depolarının üzerinden yüksek gerilim hatları geçirilmemelidir.

(9) Kalorifer dairelerinde temizliğe dikkat edilmeli, asgari sayıda elektrikli alet bulunmalı ve
bulunanlar topraklanmalıdır.

b. Patlayıcı Maddeler:

(1) Patlayıcı maddelerin bulunduğu yer, yeteri kadar nöbetçi ile güvenlik altına alınmalı ve
bölgeye giriş-çıkışlar kontrol edilmelidir.

(2) Görülebilecek yerlere "SİGARA İÇİLMEZ" levhaları aşılmalıdır.

(3) Patlayıcı madde, iskân edilen yerlerin hemen yakınında olmamalıdır.

(4) Patlayıcı maddeler birbirinden ayn olarak depolanmalı ve kurumlarca çıkarılmış mü-
himmat depolama talimatlarına uyulmalıdır.

(5) Patlayıcı maddelerin alınıp verilmesi, bu konuda bilgili ve yetkili personel tarafından ya-
pılmalıdır.

(6) Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu bölgelerde, görevlilerin her zaman görebileceği
yerlere, özel emniyet kuralları bir çerçeve içinde aşılmalıdır.
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EK-17

RADYASYON EMNİYETİ

1. GENEL:

İyonlaştırıcı radyasyon neşreden radyoaktif maddeler, cihazlar ve makinalar, bilinçsiz ve
dikkatsiz kullanıldıkları zaman insanlar ve eşyalar için zararlı olabilmekte, iş gücü ve
zaman kaybına sebep olmaktadır.

2. ESASLAR:

İyonlayıcı radyasyonlarla çalışmalarda ilgili emniyet tedbirleri şunlardır:

a. İyonlayıcı radyasyonlarla çalışan personelin "Radyasyondan Korunma KurallarTnı bil-
meleri ve kesinlikle uymaları gerekir,

b. İşyerinde her an çalışabilecek durumda ve maksada uygun radyasyon ölçer cihaz bu-
lundurulmalıdır,

c. İyonlayıcı radyasyonlarla çalışan personel uygun bir dozimetre (Film dozimetresi, cep do-
zimetresi, termoluminesans dozimetre) kullanılmalıdır.

d. Açık kaynaklarla çalışan laboratuvarlarda radyo aktif bulaşmalara karşı önlemler alın-
malı, bir kaza anında tehlikeyi minimuma indirecek şekilde personel ve teçhizat hazır bu-
lunmalıdır,

e. Kapalı kaynaklarla yapılan çalışmalarda personelin ve çevrenin radyasyona karşı ko-
runmuş olması gerekir,

g. Radyasyon kaynaklarının çalınma, kaybolma ve ehil olmayan kimselerin ellerine geç-
melerine karşı tedbirler alınmalıdır,

h. Radyasyon kaynaklarının kayıtlan tutulmalı ve bu kayıtların kaybolmaması için tedbirler
alınmalıdır,

k. Radyoaktif artıklar mevcut mevzuata göre emniyete alınmalıdır,

1. Radyasyon kazası en seri vasıta ile ilgili makama (TAEK) bildirilmelidir.
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Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması
Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Terimler ve Kısaltmalar

Resmi Gazete Tarihi : 10.9.1997
Resmi Gazete No : 23106

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; radyoaktif maddenin karayolu, demiryolu, hava ve deniz
yolu ile taşınması sırasında; görevlilerin, toplum üyesi kişilerin ve çevrenin radyasyon gü-
venliğini sağlamaktır.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik, radyoaktif madde içeren paketin karayolu, demiryolu, hava ve
deniz yolu ile taşınması sırasında, gönderilmesi için hazırlıklar dahil olmak üzere yük-
lenmesi, taşınması, indirilmesi, geçici olarak depolanması ve alıcıya teslim edilmesi ile ilgili
işlemleri kapsar.

Bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
(IAEA) tavsiyeleri ile diğer ulusal ve uluslararası taşımacılık mevzuatından yararlanılır.

Bu Yönetmelik, radyoaktif maddelerle çalışan taşıt araçlarını, radyoaktif maddenin üre-
tildiği, kullanıldığı veya depo edildiği tesisler içerisinde gerekli güvenlik önlemleri altında ya-
pılan taşımaları, kalp pili veya diğer cihazlar takılmış veya teşhis ve tedavi amacıyla rad-
yoaktif madde verilmiş kişilerin taşınmasını kapsamaz.

DAYANAK

Madde 3- Bu Yönetmelik, Radyasyon Güvenliği Tüzüğü'nün 25 inci maddesine dayanarak
hazırlanmıştır.

TERİMLER VE KISALTMALAR

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen terim ve kısaltmaların anlamlan aşağıda verilmiştir:

A) Kurum, 2690 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'dur.

B) Tüzük, 07.09.1985 tarih ve 18865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyasyon Gü-
venliği Tüzüğü'dür.

C) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, 06.09.1991 tarih ve 20983 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'dir.

D) Bq; Becquerel'i, Lt; Litre'yi TBq/lt; TeraBecquerel/litre'yi, mSv/sa; miliSievert/saat'i,
mrem/sa; milirem/saat'i, Cİ; Curie'yi ifade eder.

E) Radyoaktif Madde: Özgül aktivitesi 70 kBq/kg dan büyük olan herhangi bir maddeyi
ifade eder.
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F) Paket: Taşınacak radyoaktif maddenin saçılıp dağılmasını önleyen bir kap ile sıvı emici

malzeme, radyasyon zırhı, mekanik darbe soğurucu ve ısı soğurucu bir dış kaptan oluşan

radyoakif madde içeren paketi ifade eder .

G) Özel Hazırlanmış Radyoaktif Madde: Dağılma veya sızıntıya neden olmayacak bir kap-

sül içerisinde muhafaza edilen veya dağılıp saçılması mümkün olmayan katı radyoaktif

maddedir.

H) Düşük Özgül Aktiviteli Madde (LSA): Yapısı bakımından birim kütlesi başına düşük ak-

tiviteli radyoaktif madde olup, üç gruba ayrılır.

I) Düşük Özgül Aktiviteli Madde I (LSA-I): Doğada kendiliğinden bulunan uranyum, tor-

yum gibi radyoizotopları içeren maden cevherleri, ışınlanmamış katı doğal uranyum veya tü-

ketilmiş uranyum ya da doğal toryum veya bunların katı ve sıvı bileşikleri, karışımları veya

Ek-1 deki Tablo-2(b)'de verilen A2 değerleri için sınır uygulanmayan bölünebilir madde dı-

şındaki radyoaktif maddedir.

J) Düşük Özgül Aktiviteli Madde n (LSA-O): Tahmini özgül aktivitesi katı ve gazlar için

10'4 A2/gr, sıvılar için ise 10~5 A2/gr değerini aşmayan radyoaktif maddedir. Trityum için

derişim sınırı 0.8 TBq/lt'dir.

K) Düşük Özgül Aktiviteli Madde HI (LSA-IH): Radyoaktif maddenin düzgün dağıldığı
beton veya zift gibi katı bağlama elemanları ile radyoaktif madde içeren katılan ifade eder.

LSA-IH, ayrışma hızı hafta başına 0.1 A2 veya daha az olan kısmen çözünmez ve özgül ak-

tivitesi 2xlO 3 A2/gr'ı geçmeyen maddedir.

L) Bulaşma: Kişiyi, dış ışınlamaya, radyoaktif maddenin solunmasına veya doğrudan ya da

dolaylı yoldan sindirim sistemine alınmasına maruz bırakan radyoaktif bulaşmadır. Kişiyi

yalnız dış ışınlamaya maruz bırakan bulaşma sabit bulaşmayı, radyoaktif maddenin so-

lunum veya sindirim yolu ile vücuda alınmasına yol açan bulaşma ise sabit olmayan bu-

laşmayı ifade eder.

M) Yüzeyi Bulaşmış Cisim (SCO): Kendisi radyoaktif olmayan, fakat yüzeyi radyoaktif

madde ile bulaşmış cisim, cihaz veya malzeme olup, iki gruba ayrılır.

N) Yüzeyi Bulaşmış Cisim I (SCO-I): Ortalama 300cm2 yüzey üzerinde,

1. sabit olmayan bulaşma;

beta, gama yayıcılar ve düşük seviyede zehirleyici özelliğe sahip alfa yayıcılan için 4

Bq/cm2'yi veya yüksek seviyede zehirleyici alfa yayıcılan ve diğer tüm alfa yayıcılan

için 0.4 Bq/cm2'yi,

2. sabit bulaşma;

beta, gama yayıcılan ve düşük seviyede zehirleyici özelliğe sahip alfa yayıcılan için

4x104 Bq/cm2'yi veya yüksek seviyede zehirleyici alfa yayıcılan ve diğer tüm alfa ya-

yıcılan için 4x103 Bq/cni2'yi

3. sabit ve sabit olmayan bulaşma birarada;

beta, gama yayıcılan ve düşük seviyede zehirleyici özelliğe sahip alfa yayıcılan için

4x104 Bq/cm2yi veya yüksek seviyede zehirleyici alfa yayıcılan ve diğer tüm alfa ya-

yıcılan için 4xlO3 Bq/cm2yi,

geçmeyen katı cisimdir.

O) Yüzeyi Bulaşmış Cisim II (SCO-II): Yüzeyi üzerinde sabit ve sabit olmayan bulaşma,

SCO-I için belirlenen uygulanabilir sınırlan aşan katı cisimdir.
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P) Özel Uygulama: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanamadığı hallerde radyoaktif mad-
denin yetkili kurum onayladığı koşullarla gönderilebilmesidir. Yurt dışına göndermelerde
diğer ülkelerden çok taraflı onay alınır.

R) Özel Koşullu Taşıma: Taşıma aracının tek bir gönderici tarafından kullanılmasıyla veya
bir boyutu en az 6 m olan büyük taşıma kabı ile yükleme ve indirme işlemlerinin gönderici
veya alıcının talimatıyla yapılan taşımadır.

S) Taşıma Kabı: Paketli veya paketsiz radyoaktif maddeyi, ara yükleme yapılmaksızın ta-
şımak üzere yapılmış kaptır. Bir boyutu, 1.5 m'yi geçmeyen veya iç hacmi 3.0 m 3 ve daha
küçük olanlar Küçük Taşıma Kabını, diğerleri ise Büyük Taşıma Kabını ifade eder.

T) Gönderici: Taşıma belgelerinde tanımlanan radyoaktif maddeyi gönderen resmi veya özel
kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerdir.

U) Taşıyıcı: Radyoaktif maddeyi herhangi bir uluşım yoluyla taşıyan resmi veya özel kurum
ve kuruluşlar ile gerçek kişilerdir. Yurtiçi taşımalarda taşıyıcının Kurumdan lisans alması
zorunludur.

Ü) Alıcı: Gönderilen radyoaktif maddeyi Kurum'ca öngörülen şekilde teslim alan,
Kurum'dan lisans almış resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerdir.

V) Paket Tipleri: Radyoaktif maddenin güvenli taşınmasının sağlanması için paketler rad-
yoaktif maddenin yapısı, miktarı, normal taşıma koşullarına uygunluğu ve muhtemel kaza
koşullan gözönüne alınarak aşağıdaki tiplere ayrılmıştır:

1. Adi Paket: Radyoaktivite içeren saat, elektronik cihaz gibi mamul madde, paketleri ile
doğal uranyum, doğal toryum, tüketilmiş uranyum ve diğer doğal radyoaktif maddeleri içe-
ren paket olup, sınır değerleri Ek-1'deki Tablo-1'de verilmiştir.

2. A Tipi Paket: Özel hazırlanmış radyoaktif madde için Ek-1, Tablo-2(a) ve (b)'de verilen Aı
aktivite sınırlarını, diğer radyoaktif maddeler için ise, A2 aktivite sınırlarını aşmayan rad-
yoaktif madde içeren paket, tank veya taşıma kabıdır.

3. Endüstriyel Paket: LSA madde veya SCO içeren paket, tank veya taşıma kabıdır. En-
düstriyel Paket Tip 1 (IP-1), Endüstriyel Paket Tip 2 (İP-2), Endüstriyel Paket Tip 3 (IP-3)
olmak üzere üçe ayrılır. LSA madde ve SCO taşınmasında radyoaktivite sınırlan ve bu mad-
deler için Endüstriyel Paket tipleri Ek-1'deki Tablo-3 ve Tablo-4'de verilmiştir.

4. B Tipi Paket: A Tipi paketle taşınan Aj veya A2 sınır değerlerini aşan miktarda radyoaktif
madde içeren paket, tank veya taşıma kabıdır. Ancak, B Tipi paket, tasanmında izin ve-
rilenden fazla ve farklı radyoaktif madde ile değişik fiziksel ve kimyasal yapıda madde içe-
remez. B Tipi paket, Tip B(U} ve Tip B(M) olarak ikiye aynlır. Tip B(U), yalnız imal eden ül-
kenin onayladığı, Tip B(M) ise çoktaraflı onay gerektiren paket tipidir. Bölünebilir madde
taşıyan B Tipi paketler, Tip B(U)F veya Tip B(M)F şeklinde ifade edilir.

Y) Koli: Taşımada, iki veya daha fazla paketin tek parça olarak işlem görmesini sağlayan
kutu veya çuvaldır.

Z) Tank: Gazlar için 1000 lt'den, sıvı ve katılar için 450 It'den az olmayacak taşıma ka-
pasitesine sahip, dolu olarak yüklenip indirilebilen taşıma kabı veya tank olarak tanımlanan
treyler veya tren vagonudur.

Bu Yönetmelikte geçen diğer terimlerin anlamlan 09.09.1991 tarih ve 20986 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliği'nde verilmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM

Taşıma İndisi (Tl) Tayini

Sınıflandırma, İşaretleme, Etiketleme, Plakalama.Terleştirme,

Taşıma ve Geçici Depolama

TAŞIMA İNDİSİ (Tl) TAYİNİ
Madde 5- Taşıma indisi (Tl); radyoaktif madde taşıyan paketin veya paketlenmemiş LSA-1
madde veya SCO-I'in yüzeyindeki radyasyon seviyesi kontrolünün ölçüsüdür. Tl'nın tayini
aşağıda belirtildiği şekilde ve Ek-1'deki Tablo-5 uyarınca yapılacaktır.

A) Yüzeyden bir metre mesafede, mrem/sa olarak ölçülen radyasyon seviyesinin birimsiz de-
ğeri Tl'dır. Ölçüm mSv/sa olarak yapılırsa Tl, ölçülen değerin 100 faktörü ile çarpılmasıyla
bulunur. Ölçülen radyasyon seviyesinin ondalıklı olması halinde, Tl değeri olarak en yakın
tam sayı alınacaktır.
B) A bendinde belirtildiği gibi tayin edilen Tl değerleri Ek-1'deki Tablo-6'da verilen fak-
törlerle çarpılarak yükün boyutuna göre hesaplanacaktır.

Madde 6- Taşıma indisi bölünebilir maddelerin nükleer kritikliğini kontrol etmenin de bir
ölçüsüdür. Bunun için taşıma indisi TI=50/N bağıntısı kullanılır. N, istif edildiğinde veya
birlikte taşındığında kritikaltı kalan, müsaade edilen paket sayısıdır.

SINIFLANDIRMA

Madde 7- Radyoaktif madde paket ve kolileri Tl ve yüzey radyasyon seviyelerine göre, Ek-
l'deki Tablo-7 ve Tablo-8'de belirtilen şekilde, I-BEYAZ (I-WHITE), II-SARI (II-YELLOW) ve
III-SARI (III-YELLOW) olarak üç sınıfa ayrılır. Tl değerleri için sınıf tayini aşağıdaki gibi ya-
pılacaktır:
A) Tl ve yüzey radyasyon seviyesi kontrol edilerek sınır değerini aşan paket bir üst sınıfa
dahil edilecektir.
B) Tl, 10'dan büyük veya yüzey radyasyon seviyesi 2 mSv/sa (200 mrem/sa)'ten büyük pa-
ketler sınıflandırma dışında tutularak özel koşullu taşıma ile gönderilecektir.

İŞARETLEME

Madde 8- Brüt ağırlığı 50 kg'ı aşan paketlerin dış yüzeylerine paketin brüt ağırlığı okunaklı
ve çıkmayacak şekilde yazılacaktır.

Madde 9- A Tipi paketlerin üzerine A Tipi ibaresi okunaklı olarak çıkmayacak şekilde ya-
zılacaktır.

Madde 10- B Tipi paketlerin üzerine paket tasarım onay numarası ile Tip B(U) veya Tip B
(M) ibaresi çıkmayacak şekilde okunaklı olarak yazılacaktır.

Madde 11- Ek-2'deki Şekil-İde gösterilen radyasyon sembolü Tip B paketler üzerine oku-
naklı, su ve ateş gibi dış etkilere dayanıklı olacak şekilde tespit edilecektir.
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ETİKETLEME

Madde 12- Ek- 2'deki Şekil-2,3 ve 4'de örnekleri verilen etiketler her bir paket, koli, tank
veya taşıma kabı üzerine sıniflanna uygun olarak ve açıkça görünecek şekilde tespit edilir.
Yurt dışı taşımalarda İngilizce etiket ve işaretler kullanılacaktır.

Madde 13- Etiket üzerinde yer alması gereken bilgiler aşağıda verilmiştir:

A) LSA-I maddesi dışında, içindekiler (contents) hizasına radyoaktif maddelerin Ek-1 deki
Tablo-2(a) ve (b)'de verilen sembolleri, radyoaktif madde sembolünden sonra, taşınan mad-
denin cinsine göre LSA-II, LSA-III, SCO-I, SCO-II terimleri,

B) Paketin içerdiği radyoaktif maddenin radyoaktivitesi aktivite (activiy) hizasına Bq olarak,
bölünebilir madde için ise gram cinsinden kütle değeri,

C) Aynı cins paketleri içeren koli, tank ve taşıma kapları için; A ve B bendinde verilen ak-
tivite ve içindekilerin hizasına toplam değerleri, değişik radyoaktif madde paketleri içeren
koli, tank ve taşıma kaplarının etiketleri üzerine Taşıma Dokümanlarına Bakınız (see
transport documents) ibaresi, yazılacaktır.

PLAKALAMA

Madde 14- Adi paket dışında radyoaktif paket taşıyan büyük taşıma kabı ve tankların gö-

rünür yüzlerine model ve boyutları Ek-2'deki Şekil-5'te verilen plaka tespit edilecektir.

Madde 15- Paketlenmemiş LSA-I madde veya SCO-I, taşıma kabında veya tankla ta-
şındığında veya taşıma kabı içinde özel koşullu taşınan madde bulunduğunda, Ek-3'de ve-
rilen Birleşmiş Milletler Numaralarından taşınan madde için uygun olanı kullanılır. Bu ra-
kamın boyutu 65 mm'den az olmamak üzere siyah olarak; Ek-2'deki Şekil-5'de görülen
plakanın alt yarısındaki beyaz kısma veya Ek-2'deki Şekil-6'da görülen plaka üzerine, tespit
edilecektir.

YERLEŞTİRME

Madde 16- Paket, koli, taşıma kabı veya tank, taşıma sırasında, toplum üyesi kişiler, gö-

revliler ve diğer tehlikeli maddelerden yeterli güvenlik mesafesi sağlanarak emniyetli bir şe-

kilde yerleştirilecektir.

Madde 17- Bazı paketlerin içindeki radyoaktif maddenin ısı yayma özelliği nedeniyle rad-
yasyon enerjisinin ısı enerjisine dönüşerek paket yüzeyinden ortama yayılması durumuna
karşı, paketler arasında yeterli hava akımını sağlayacak boşluk bırakılacaktır.

Madde 18- Bir taşıma için bir yükte bulunabilecek paket, koli, tank veya taşıma kaplarının
sayısı Ek-1'deki Tablo-9'da verilen toplam Tl değerlerine göre sınırlandırılacaktır. LSA-I
madde için Tl sınırlaması yoktur.

Madde 19- Paket, koli, tank veya taşıma kabı yerleştirilirken, yükün dış yüzeyindeki rad-
yasyon seviyesinin 2 mSv/sa (200 mrem/sa)'i, yüzeyden 2 metre mesafede ise 0.1 mSv/sa
(10 mrem/sa)'i geçmeyecektir.
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TAŞIMA

Madde 20- Doğal uranyum, doğal toryum, tüketilmiş uranyum ve diğer doğal radyoaktif izo-

toplardan imal edilmiş radyoaktif maddeler, dış yüzeyleri radyoaktif olmayan bir metal veya

başka bir malzeme ile kaplandığında bir sınır değerine bağlı olmaksızın adi paket olarak ta-

şınabilir.

Madde 21- Bir cihazın veya mamul maddenin içinde bulunan veya bir parçasını teşkil eden
ve radyoaktivite sınırlan Ek-1 deki Tablo-1 'de verilen değerleri geçmeyen maddeler, pa-
ketlenmemiş cihaz veya mamul maddenin dış yüzeyinin herhangi bir noktasından 10 cm
mesafedeki radyasyon seviyesinin 0.1 mSv/sa (10 mrem/sa)'i geçmediği hallerde adi paket
olarak taşınabilir.

Madde 22- Ek-1 deki Tablo 1 de verilen değerleri geçmeyen radyoaktif maddeler, taşıma sı-
rasında bütünlüğünün bozulmaması ve paket açıldığında iç yüzeyde radyoaktif madde iba-
resinin kolayca görülebilmesi koşuluyla adi paket olarak taşınabilir.

Madde 23- Adi paket Ek-ldeki Tablo-İde verilen değerlerin onda birinden daha az rad-
yoaktivite içerdiği takdirde normal posta ile taşınabilir.

Madde 24- Adi paketin dış yüzeyinin herhangi bir noktasındaki radyasyon seviyesi mSv/sa
değerini geçmeyecektir.

Madde 25- Özel koşullu taşımanın dışında taşınan hiç bir paketin Tl değeri 10u geç-
meyecektir.

Madde 26- Özel koşullu taşımanın dışında, hiç bir paket veya kolinin dış yüzeyinin her-
hangi bir noktasındaki radyasyon seviyesi 2 mSv/sa (200 mrem/sa)'i geçmeyecektir.

Madde 27- Özel koşullu taşınan paketin dış yüzeyinde radyasyon seviyesi 10 mSv/sa (1000
mrem/sa)'i geçmeyecektir.

Madde 28- II- SARI ve III- SARI sınıfındaki paketler her türlü özel ve ticari taşıma araç-
larının yolcu kabinlerinde taşınmayacaktır.

Madde 29- Daha önce radyoaktif madde taşınmış boş paket aşağıdaki koşullar sağlandığı
takdirde adi paket olarak taşınabilir:

A) Paketin bütünlüğü bozulmamış ve güvenli olarak kapatılmış olacaktır.

B) İç yüzeyde sabit olmayan radyoaktif bulaşma seviyesi Ek-1 deki Tablo-10da adi paket
için verilen değerlerin 1000 katını geçmeyecektir.

C) Paket üzerindeki etiketler çıkarılarak Boş ibaresini taşıyan etiketler paketin görünür yüz-
lerine yapıştırılacaktır.
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GEÇİCİ DEPOLAMA

Madde 30- Geçici depolama yeri, toplum üyesi kişiler, görevliler, banyo edilmemiş filmler ve
tehlikeli maddelerle etkileşmeyecek şekilde. Tüzük ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'nde
belirtilen yıllık eşdeğer doz sınırlan dikkate alınarak belirlenecektir.

Madde 31- Geçici olarak depo edilen paket sayısı her bir grup için toplam taşıma indisi
5O'yi geçmeyecek şekilde sınırlandırılmalı ve iki paket grubu arasında en az 6 metre mesafe
bırakılacaktır.

Madde 32- Taşıma indisi 50'yi geçen tek bir paket, koli, tank, taşıma kabı veya Ek-1'deki
Tablo-9'da belirtilen toplam taşıma indisi 50'yi aşan paket grubu, diğer grupların her bi-
rinden en az 6 metre uzaklıkta depolanacaktır. LSA-I maddeleri için bu koşullar uy-
gulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bulaşmış ve Sızdıran Paketler

PAKET YÜZEYLERİNDE BULAŞMA

Madde 33- Taşıma koşullarında paket, koli, tank ve taşıma kaplarının dış yüzeylerindeki
sabit olmayan bulaşma seviyesi Ek-1'deki Tablo- 10'da verilen değerleri geçemez. Taşımada
kullanılan araç ve gereçlerde bulaşma seviyesini belirlemek üzere her taşıma sonrasında de-
netim yapılacaktır.

Madde 34- Bulaşmış araç ve gereçler Kurum'ca yetkilendirilmiş kişilerin denetiminde te-
mizlenecektir. Bu araç ve gereçler bulaşma seviyesi yüzeyde 5 (iSv/sa (0.5 mrem/sa)'in al-
tına düşürülmeden tekrar kullanılmayacaktır.

Madde 35- Hasara uğrayan ve sızdıran paketlerin radyasyon seviyeleri Kurum'ca yet-
kilendirilmiş kişiler tarafından değerlendirilerek paketin sızdırmazlığı sağlanıp, bulaşma gi-
derildikten sonra gönderilecektir. Ancak, hasar görerek sızdıran ve onarılması mümkün ol-
mayan paketlerin kullanılması Kurum'ca önlenecek ve bu paketlere radyoaktif atık işlemi
yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gönderici ve Alıcının Sorumlulukları

GÖNDERİCİNİN SORUMLULUKLARI

Madde 36- Gönderici, paketin gönderilmesi için hazırlıklar dahil olmak üzere yüklenmesi,
taşınması, indirilmesi, geçici olarak depolanması ve alıcıya teslim edilmesi işlemlerinden so-
rumludur.



222

Madde 37- Gönderici tarafından aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler taşıma işleminden 15
gün önce Kurum'a iletilecektir. Belgelerin bir kopyası da yükleme, ara yükleme, indirme ve
geçici depolama mahallerinde mevcut bulundurulacaktır.

A) Paket tasarım sertifikası.

B) Kurum onay belgesi.

C) Paket kesitini gösteren resim.

D) Radyoaktif maddenin cinsi, fiziksel ve kimyasal durumu, içerdiği radyoaktivite miktarı

veya bölünebilir madde için gram cinsinden kütle değeri.

E) Taşıma yolu ve güzergahı.

F) Hava yolu ile yapılacak taşımalarda radyoaktif maddeler için gönderici beyan belgesi.

G) Taşıma sırasında olası kaza durumlarına karşı hazırlanmış tehlike durumu planı.

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler Kurum'ca incelendikten sonra, Tüzük, Radyasyon Gü-

venliği Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu saptandığı taktirde gerekli

izin verilir.

Madde 38- Gönderici, 37 inci Madde'de belirtilen belgelere ek olarak, paketin, kolinin, ta-
şıma kabının veya tankın yüklenmesi, yerleştirilmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında,
varsa, yerine getirilmesi gereken özel koşullan da taşıyıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Gönderici 36, 37 ve 38 inci Maddelerde belirtilen sorumlulukları yerine getirdikten sonra
paketin gönderilmesine izin verilir.

ALICININ SORUMLULUKLARI

Madde 39- Tüzük ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren radyasyon kay-
naklarının yurt içinde taşınmasında Kurum'ca lisanslı alıcı, aşağıdaki hükümleri yerine ge-
tirmekle yükümlüdür.

A) Taşıma, radyasyon korunması konusunda eğitimli kişilerce yapılacaktır. Endüstriyel rad-
yografide kullanılan gama kaynağı için ayrıca radyografi konusunda eğitimli olmak koşulu
da aranacaktır.

B) Endüstriyel radyografide kullanılan gama kaynakları orijinal paketi içerisinde veya
Kurum tarafından lisans verme aşamasında öngörüldüğü şekilde tasarlanmış kurşunlu ta-
şıma kabı ile taşınacaktır.

C) Radyasyon kaynakları bu yönetmelik hükümlerine uygun etiket ve plaka taşıyan tahsis

edilmiş araçlarla taşınacaktır. Özel ve ticari taşıma araçları ile taşıma yapılamaz.

D) Taşıma sırasında araçta kişisel izleme ve radyasyon ölçüm cihazları bulundurulacak ve
kullanılacaktır.

E) Bu Maddenin A,B,C,D fıkralarında belirtilen hükümlere uyulmadığı tespit edildiği tak-
tirde Tüzük ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar

DOZ SINIRLARI
Madde 40- Taşıma işleminin her aşamasında görevliler ve toplum üyesi kişiler için Tüzük ve
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'nde belirtilen yıllık eşdeğer doz sınırlan uygulanır.

RADYOAKTİVİTE ÜST SINIRI

Madde 41- A tipi pakette taşınan özel hazırlanmış radyoaktif maddenin radyoaktivite üst sı-
nın ve diğer radyoaktif maddelerin radyoaktivite üst sınınnı ifade eden A! ve A2 değerleri
Ek-1'deki, Tablo-2(a) ve (b)'de verilmiştir. Tabloda verilmeyen radyoaktif maddelerin Aj ve A2

değerleri Kurum'ca belirlenir.

Madde 42- Radyoaktiviteleri ile Al ve A2 değerleri bilinen kanşık radyoaktif maddeler için
aşağıdaki koşullar uygulanır.
A) Özel hazırlanmış radyoaktif madde için:

B(İ)

B) Diğer radyoaktif maddeler için:

B(î)

i A2(l)

olmalıdır. Burada, B(i),i radyoizotopunun aktivitesi Ajji) ve A2(i) ise i radyoizotopu için A1 ve
A2 değerleridir.

KURUMCA BELİRLENEN DİĞER HUSUSLAR
Madde 43- Radyoaktif madde paketi, bütünlüğünü oluşturan cihaz ve malzemeden başka
hiç bir cihaz, malzeme veya maddeyi içeremez.

Madde 44- Endüstriyel Tip 1, Tip 2, Tip 3 paket içindeki LSA madde veya SCO'nun ta-
şınması Kurum'ca öngörüldüğü şekilde yapılır.

Madde 45- Bölünebilir madde içeren paket için radyoaktivite sınır değerleri, bölünebilir
maddenin özelliklerine göre Kurum'un öngördüğü şekilde uygulanır.

DİĞER MADDELERİN TAŞINMASI
Madde 46- Radyoaktif madde taşınması için kullanılan paket ve tank başka maddelerin de-
polanması veya taşınması için kullanılamaz.

Madde 47- Diğer maddelerin özel koşullu taşman radyoaktif maddeyle birlikte aynı araçta
taşınmasına diğer taşımacılık mevzuatı yasaklamadığı takdirde, göndericinin kontrolünde
taşınması kaydı ile izin verilir.
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RADYOAKTİF MADDELERİN TEHLİKELİ MADDE ÖZELLİĞİ TAŞIMASI

Madde 48- Taşınacak radyoaktif madde patlayıcı, yanıcı, kimyasal zehirleyici aşındırıcı gibi

özelliklere de sahip ise; Bu gibi maddelerin paketlenmesinde, etiketlenmesinde, işa-

retlenmesinde, plakalanmasında ve depo edilmesinde, diğer tehlikeli maddelerin ta-

şınmasına ait mevzuat hükümlerine de uyulacaktır.

KARA VE DEMİRYOLU İLE TAŞIMADA EK KOŞULLAR

Madde 49- II-SARI ve III-SARI sınıfında paket taşıyan karayolu aracında sürücü ve yar-
dımcısından başka yolcu taşınamaz.

Madde 50- Karayolu aracının sürücü mahallindeki kişiler kişisel izleme cihazları ta-
şımalıdır. Aracın sürücü mahallindeki radyasyon seviyesi 0.02 mSv/sa (2 mrem/sa) de-
ğerini geçmeyecektir.

Madde 51- Ek-2'deki Şekil-5'de verilen plaka, karayolu araçlarının dış iki yan yüzü ile arka
yüzüne, demiryolu araçlarında ise dış iki yan yüzüne, tank ve taşıma kaplarının da görünür
yüzleri üzerine tespit edilecektir.

Madde 52- Radyoaktif maddenin yurt içinde karayolu ile taşınmasında, aracın güzergahı
üzerindeki kontrol noktalarından geçişi sırasında, Kurum'dan alınmış taşıma izni belgesi,
Kurum tarafından ayrıca ek önlem alınması istenmedikçe, karayolunda radyasyon gü-
venliğinin sağlanması açısından yeterlidir.

Madde 53- Özel koşullu taşımada radyasyon seviyeleri aşağıda verilmiştir:

A) Aracın dış yüzeylerinde herhangi bir noktadaki radyasyon seviyesi 2 mSv/sa (200 mrem/

sa) değerini,

B) Aracın dış yüzeylerinden 2 metre mesafede herhangibir noktadaki radyasyon seviyesi 0.1
mSv/sa (10 mrem/sa) değerini, geçmeyecektir.

DENİZ YOLU İLE TAŞIMADA EK KOŞULLAR

Madde 54- Yüzeyindeki radyasyon seviyesi 2 mSv/sa (200 mrem/sa) değerini aşan araçlar,
Ek-l'deki Tablo-9'da özel koşullu taşıma için verilen Tl değerleri ve 53 üncü Madde'de be-
lirtilen hususlar dikkate alınarak, taşıma sırasında yük araç dışına çıkarılmamak koşuluyla
gemi ile taşınabilir.

Madde 55- Paket, koli, taşıma kabı ve tankların toplam sayısı, Ek-l'deki Tablo-9'da verilen
toplam Tl değerleri ile sınırlıdır.

Madde 56- LSA-I maddenin gemi ile taşınmasında toplam Tl değeri ile ilgili bir sınırlama
yoktur. Ancak, radyasyon düzeyi, 2 m mesafede 0.1 mSv/sa (10 mrem/sa) ve yüzey üze-
rinde herhangi bir noktada 2 mSv/sa (200 mrem/sa) değerini geçmeyecektir.

HAVA YOLU İLE TAŞIMADA EK KOŞULLAR

Madde 57- Özel koşullu taşınacak B(M) tipi paketler yolcu uçakları ile taşınamaz.
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Madde 58- Soğutulan tip B(M) paketler ve taşıma sırasında sürekli denetlenmesi gereken
yanıcı sıvı radyoaktif maddeler hava yoluyla taşınamaz.

Madde 59- Yüzeydeki radyasyon seviyesi 2 mSv/sa (200 mrem/sa) değerini aşan paketler
hava yoluyla özel koşullu olarak taşınabilir.

POSTA İLE TAŞIMADA EK KOŞULLAR

Madde 60- Adi paket için gerekli şartlan sağlayan ve aktivitesi Ek-1'deki Tablo-1'de verilen
değerlerin onda birini geçmeyen paketler aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde normal
posta ile taşınabilir:

A) Paket hava yolu veya en kısa ulaşım yoluyla gönderilecektir.

B) Paket üzerine radyoaktif madde-posta için izin verilen miktarda ibaresi okunaklı ve
çıkmayacak şekilde yazılacak, paket boş olarak iade edilirken yukarıdaki ibarenin üzeri çi-
zilecektir.
C) Göndericinin adı ve adresi ve paketin içeriği, paket ve iç paket üzerine yazılacaktır.

D) Paket postaya Kurum'ca yetkilendirilmiş kişilerin gözetiminde verilecektir.

E) Paketin teslim edilemediği durumda, en kısa sürede Kuruma iadesi sağlanacaktır.

Madde 61- Herhangibir nedenle etiketi tahrip olmuş, göndericisi ve alıcısı belli olmayan pa-
ketler güvenli bir yerde muhafaza edilerek en kısa zamanda Kurum'a bilgi verilecektir. Bu
paketlerle ilgili işlemler Kurum tarafından yürütülür.

Madde 62- Gerekli görüldüğü hallerde, paket incelenmek üzere Kurum'un onayı ile açı-
labilir. Paketin açılması Kurum uzmanlarınca gümrükte veya Kurumda yapılır. Paket alı-
cıya teslim edilmeden önce, açılmadan önceki durumuna getirilecektir.

ÖZEL KOŞULLU GÖNDERME ONAYI
Madde 63- Radyoaktif maddenin özel koşullu olarak yurt dışına gönderilmesinde
Kurum'dan alınacak izinle birlikte diğer ilgili ülkelerden çoktaraflı onay alınacaktır.

ALTINCI BOLUM
Son Hükümler

YÜRÜRLÜK

Madde 64- Bu Yönetmelik Başbakan'ın onayını takiben Resmi Gazete'de yayımlandıktan
sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 65- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
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Ek - 1

TABLO 1 - ADI PAKETLER İÇİN SINIR DEĞERLERİ

Paket

Muhtevasının

Fiziksel Dununu

Katılar

Özel Hazırlanmış

Özel Hazırlanmış Olmayan

Sıvılar

Gazlar

Özel Hazırlanmış

Özel Hazırlanmış Olmayan

Trityum

Radyoaktivite Sının

Cihaz ve Alet

Paket içindeki
parça başına
sınır değeri

Paket için
toplam sınır

değeri

Madde

Paket için
sınır değeri

İÜ"2 Aı

İ Ü ' 2 A 2

İÜ"3 A 2

Aı

A 2

1 0 1 A2

İÜ'3 A!

İÜ"3 A2

10"4A2

İÜ"3 Aı

İÜ"3 A 2

2x10" 2 A 2

İÜ"2 Aı

10-2A2

2xlO-2 A2

İÜ" 3 Aı

İ Ü 3 A 2

2x10-2 A2

TABLO 2(a) Ai ve A2 İÇİN GENEL DEĞERLER

İçindekiler

yalnızca p veya y yayıcı radyoizotoplar
varsa

a yayıcı izotoplar varsa ya da
bulunduklarına dair bilgi yoksa

A x

TBq

0.2

0.1

(Ci)'

(5)

(2)

A 2

TBq

0.02

2 x 1 0 5

(Ci)'

(0.5)

(5x10'4)

1 Parantez içerisindeki Ci değerleri yaklaşık değerlerdir.
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TABLO 2(b) RADYOİZOTOPLAR İÇİN Ax ve A^ SINIR DEĞERLERİ

Radyoizotop

225 Ac*

227 Ac

228 Ac

105 Ag

108 Ag
m

110 Ag
m

111 Ag

26 Al

241 A m

242 A m
m

243 A m

37 Ar

39 Ar

41 Ar

42 Ar*

72 As

73 As

74 As

76 As

77 As

211 At

193 Au

194 Au

195 Au

196 Au

198 Au

199 Au

131 Ba

133 Ba
m

133 Ba

140 Ba*

7 Be

10 Be

205 Bi

206 Bi

A, (TBq)

0.6

40

0.6

2

0.6

0.4

0.6

0.4

2

2

2

40

20

0.6

0.2

0.2

40

1

0.2

20

30

6

1

10

2

3

10

2

10

3

0.4

20

20

0.6

0.3

A, (cy

10

1000

10

50

10

10

10

10

50

50

50

1000

500

10

5

5

1000

20

5

500

800

100

20

200

50

80

200

50

200

80

10

500

500

10

8

AafTBq)

lxlO
2

2xlO
5

0.4

2

0.6

0.4

0.5

0.4

2x10
4

2x10"
4

2x10'
4

40

20

0.6

0.2

0.2

40

0.5

0.2

0.5

2

6

1

10

2

0.5

0.9

2

0.9

3

0.4

20

0.5

0.6

0.3

Aa (Ci)*

2x10'

5x10
4

10

50

10

10

10

10

5x10
3

5x10"
3

5xlO
3

1000

500

10

5

5

1000

10

5

10

50

100

20

200

50

10

20

50

20

80

10

500

10

10

8

Dipnotlar için son tablonun alt kısmına bakınız.
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TABLO 2fb) RADYOİZOTOPLAR İÇİN Ax ve Aç, SINIR DEĞERLERİ

Radyoizotop

207 Bi

210 Bi
 m #

210 Bi

212 Bi*

247 Bk

249 Bk

76 Br

77 Br

82 Br

11 C

14 C

41 Ca

45 Ca

47 Ca

109 Cd

113Cd
m

115 Cd
m

115Cd

139 Ce

141 Ce

143 Ce

144 Ce*

248 Cf

249 Cf

250 Cf

251 Cf

252 Cf

253 Cf

254 Cf

36 Cl

38 Cl

240 Cm

241 Cm

242 Cm

243 Cm

A! (TBq)

0.7

0.3

0.6

0.3

2

40

0.3

3

0.4

1

40

40

40

0.9

40

20

0.3

4

6

10

0.6

0.2

30

2

5

2

0.1

40

3x10
:i

20

0.2

40

2

40

3

A
t
 (Ci)'

10

8

10

8

50

1000

8

80

10

20

1000

1000

1000

20

1000

500

8

100

100

200

10

5

800

50

100

50

2

1000

8xlO'
2

500

5

1000

50

1000

80

AafTBq)

0.7

3x10
 2

0.5

0.3

2x10
4

8xlO
2

0.3

3

0.4

0.5

2

40

0.9

0.5

1

9x10
2

0.3

0.5

6

0.5

0.5

0.2

3xlO
J

2x10"
4

5x10
 4

2x1 O*
4

lxlO"
3

6x10'
2

6x10
4

0.5

0.2

2x10
2

0.9

lxlO
2

3xlO
4

Aa (Ci)*

10

8x10'

10

8

5x10'
3

2

8

80

10

10

50

1000

20

10

20

2

8

10

100

10

10

5

8x10^

5xlO
3

lxlO
2

5x10"
3

2xlO-
2

1

lxlO
2

10

5

5x10'

20

2x10 '

8x10'
3

Dipnotlar için son tablonun alt kısmına bakınız.
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TABLO 2(b) RADYOİZOTOPLAR İÇİN Ax ve A* SİNER DEĞERLERİ

Radyoizotop

244 Cm

245 Cm

246 Cm

247 Cm

248 Cm

55 Co

56 Co

57 Co

58Co
m

58 Co

60 Co

51 Cr

129 Cs

131 Cs

132 Cs

134 Cs
m

134 Cs

135 Cs

136 Cs

137 Cs*

64 Cu

67 Cu

159 Dy

165 Dy

166 Dy*

169 Er

171 Er

147 Eu

148 Eu

149 Eu

150 Eu

152 Eu
m

152Eu

154 Eu

155 Eu

A! (TBq)

4

2

2

2

4xlO
2

0.5

0.3

8

40

1

0.4

30

4

40

1

40

0.6

40

0.5

2

5

9

20

0.6

0.3

40

0.6

2

0.5

20

0.7

0.6

0.9

0.8

20

A
x
 (Ci)«

100

50

50

50

1

10

8

200

1000

20

10

800

100

1000

20

1000

10

1000

10

50

100

200

500

10

8

1000

10

50

10

500

10

10

20

20

500

Aa(TBq)

4xlO"
4

2x10~
4

2xlO
4

2xlO"
4

5xl0
5

0.5

0.3

8

40

1

0.4

30

4

40

1

9

0.5

0.9

0.5

0.5

0.9

0.9

20

0.5

0.3

0.9

0.5

2

0.5

20

0.7

0.5

0.9

0.5

2

As (Ci)*

lxlO
2

5xl0
3

5xl0"
3

5xlO
3

lxlO
3

10

8

200

1000

20

10

800

100

1000

20

200

10

20

10

10

20

20

500

10

8

20

10

50

10

500

10

10

20

10

50

Dipnotlar İçin son tablonun alt kısmına bakınız.
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TABLO 2(b) RADYOİZOTOPLAR İÇİN Ax ve A^ SINIR DEĞERLERİ

Radyoizotop

156 Eu

18 F

52 Fe*

55 Fe

59 Fe

60 Fe

67 Ga

68 Ga

72 Ga

146 Gd*

148 Gd

153 Gd

159 Gd

68 Ge*

71 Ge

77 Ge

172 Hf*

175 Hf

181 Hf

182 Hf

194 Hg*

195 Hg
m

197 Hg
m

197 Hg

203 Hg

163 Ho

166 H o
m

166 Ho

123 1

124 1

125 1

126 1

129 1

131 I

132 1

Ai (TBq)

0.6

1

0.2

40

0.8

40

6

0.3

0.4

0.4

3

10

4

0.3

40

0.3

0.5

3

2

4

1

5

10

10

4

40

0.6

0.3

6

0.9

20

2

sınırsız

3

0.4

A
l
 (Ci)*

10

20

5

1000

20

1000

100

8

10

10

800

200

100

8

1000

8

10

80

50

100

20

100

200

200

100

1000

10

8

100

20

500

50

80

10

AaCTBq)

0.5

0.5

0.2

40

0.8

0.2

6

0.3

0.4

0.4

3x10'
4

5

0.5

0.3

40

0.3

0.3

3

0.9

3x10
2

1

5

0.9

10

0.9

40

0.3

0.3

6

0.9

2

0.9

sınırsız

0.5

0.4

Aj, (Ci)*

10

10

5

1000

20

5

100

8

10

10

8x10
 3

100

10

8

1000

8

8

80

20

8x10'

20

100

20

200

20

1000

8

8

100

20

50

20

10

10

Dipnotlar İçin son tablonun alt kısmına bakınız.
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TABLO 2(b) RADYOİZOTOPLAR İÇİN Ax ve AJJ SINIR DEĞERLERİ

Radyoizotop

133 1

134 1

135 1

111 In

113In
m

114 In
m
*

115 In
m

189 ir

190 ir

192 ir

193 ir"
1

194 ir

40K

42K

43 K

81 Kr

85 Kr
1
"

85 Kr

87 Kr

137 La

140 La

172 Lu

173 Lu

174 Lu
m

174 Lu

177 Lu

28 Mg»

52 Mn

53 Mn

54 Mn

56 Mn

93 Mo

99 Mo

13 N

22 Na

A, (TBoJ

0.6

0.3

0.6

2

4

0.3

6

10

0.7

1

10

0.2

0.6

0.2

1

40

6

20

0.2

40

0.4

0.5

8

20

8

30

0.2

0.3

sınırsız

1

0.2

40

0.6

0.6

0.5

A x (Ci)*

10

8

10

50

100

8

100

200

10

20

200

5

10

5

20

1000

100

500

5

1000

10

10

200

500

200

800

5

8

20

5

1000

10

10

10

AjCTBq)

0.5

0.3

0.5

2

4

0.3

0.9

10

0.7

0.5

10

0.2

0.6

0.2

0.5

40

6

10

0.2

2

0.4

0.5

8

8

4

0.9

0.2

0.3

sınırsız

1

0.2

7

0.5

0.5

0.5

Aa (Ci)*

10

8

10

50

100

8

20

200

10

10

200

5

10

5

10

1000

100

200

5

50

10

10

200

200

100

20

5

8

20

5

100

10

10

10

Dipnotlar İçin son tablonun alt kısmına bakınız.
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TABLO 12(b) RADYOİZOTOPLAR İÇİN Ax ve A^ SINIR DEĞERLERİ

Radyoizotop

24 Na

92 Nb
m

93Nb
m

94 Nb

95 Nb

97 Nb

147 Nd

149 Nd

59 Ni

63 Ni

65 Ni

235 Np

236 Np

237 Np

239 Np

185 Os

191 O s
m

191 Os

193 0s

194 Os*

32 P

33 P

230 Pa

231 Pa

233 Pa

201 Pb

202 Pb

203 Pb

205 Pb

210 Pb'

212 Pb*

103 Pd

107 Pd

109 Pd

143 Pm

Aı (TBq)

0.2

0.7

40

0.6

1

0.6

4

0.6

40

40

0.3

40

7

2

6

1

40

10

0.6

0.2

0.3

40

2

0.6

5

1

40

3

sınırsız

0.6

0.3

40

sınırsız

0.6

3

A, (Ci)'

5

10

1000

10

20

10

100

10

1000

1000

8

1000

100

50

100

20

1000

200

10

5

8

1000

50

10

100

20

1000

80

10

8

1000

10

80

A2(TBq)

0.2

0.7

6

0.6

1

0.5

0.5

0.5

40

30

0.3

40

lxlO'
3

2xlO
4

0.5

1

40

0.9

0.5

0.2

0.3

0.9

0.1

6x10
5

0.9

1

2

3

sınırsız

9x10
 3

0.3

40

sınırsız

0.5

3

Aa (Cir

5

10

100

10

20

10

10

10

1000

800

8

1000

2xlO
2

5x10'
3

10

20

1000

20

10

5

8

20

2

lxlO
3

20

20

50

80

2x10'

8

1000

10

80

Dipnotlar için son tablonun alt kısmına bakınız.
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TABLO 2(b) RADYOİZOTOPLAR İÇİN A! ve A^ SINIR DEĞERLERİ

Radyoizotop

144 Pm

145 Pm

147 Pm

148 Pm
m

149 Pm

151 Pm

208 Po

209 Po

210 Po

142 Pr

143 Pr

188 Pt*

191 Pt

193 Pt
m

193 Pt

105 Pt
m

197 Pt
m

197 Pt

236 Pu

237 Pu

238 Pu

239 Pu

240 Pu

241 Pu

242 Pu

244 Pu*

223 Ra
#

224 Ra*

225 Ra*

226 Ra*

228 Ra*

81 Rb

83 Rb

84 Rb

86 Rb

A
t
 (TBq)

0.6

30

40

0.5

0.6

3

40

40

40

0.2

4

0.6

3

40

40

10

10

20

7

20

2

2

2

40

2

0.3

0.6

0.3

0.6

0.3

0.6

2

2

1

0.3

At (Ci)*

10

800

1000

10

10

80

1000

1000

1000

5

100

10

80

1000

1000

200

200

500

100

500

50

50

50

1000

50

8

10

8

10

8

10

50

50

20

8

AafTBq)

0.6

7

0.9

0.5

0.5

0.5

2x10"
2

2x10
2

2x10
2

0.2

0.5

0.6

3

9

40

2

0.9

0.5

7x10
4

20

2x10
4

2x10
4

2x10
4

1x10
2

2x10
4

2x10
4

3x10'
2

6x10
2

2x10"
2

2x10
2

4x10
2

0.9

2

0.9

0.3

Aa (Ci)«

10

100

20

10

10

10

5x10'

5x10'

5x10'

5

10

10

80

200

1000

50

20

10

lxlO"
2

500

5x10
3

5x10
3

5x10"
3

2x10'

5x10"
3

5x10
3

8x10'

1

5x10'

5x10'

1

20

50

20

8

Dipnotlar için son tablonun alt kısmına bakınız.
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TABLO 2(b) RADYOİZOTOPLAR İÇİN Ax ve Aa SINIR DEĞERLERİ

Radyoizotop

87 Rb

Rb (doğal)

183 Re

184 Rem

184 Re

186 Re

187 Re

188 Re

189 Re

Re (doğal)

99 Rh

101 Rh

102 Rhm

102 Rh

103 Rhm

105 Rh

222 Rn*

97 Ru

103 Ru

105 Ru

106 Ru*

35 S

122 Sb

124 Sb

125 Sb

126 Sb

44 Sc

46 Sc

47 Sc

48 Sc

75 Se

79 Se

31 Sİ

32 Si

145 Sm

Ai (TBoJ

sınırsız

sınırsız

5

3

1

4

sınırsız

0.2

4

sınırsız

2

4

2

0.5

40

10

0.2

4

2

0.6

0.2

40

0.3

0.6

2

0.4

0.5

0.5

9

0.3

3

40

0.6

40

20

Aj (Ci)>

100

80

20

100

5

100

50

100

50

10

1000

200

5

100

50

10

5

1000

8

10

50

10

10

10

200

8

80

1000

10

1000

500

AJJCTBOJ

sınırsız

sınırsız

5

3

1

0.5

sınırsız

0.2

0.5

sınırsız

2

4

0.9

0.5

40

0.9

4 x 1 0 3

4

0.9

0.5

0.2

2

0.3

0.5

0.9

0.4

0.5

0.5

0.9

0.3

3

2

0.5

0.2

20

Aj (Ci)»

100

80

20

10

5

10

50

100

20

10

1000

20

1x10'

100

20

10

5

50

8

10

20

10

10

10

20

8

8 0

50

10

5

500

Dipnotlar için son tablonun alt kısmına bakınız.
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TABLO 2(b) RADYOİZOTOPLAR İÇİN Ax ve A^ SINIR DEĞERLERİ

Radyoizotop

147 Sm

151 Sm

153 Sm

113 Sn*

117Snm

119 Snm

121 Snm

123 Sn

125 Sn

126 Sn*

82 Sr*

85 Sr"1

85 Sr

87Sr m

89 Sr

90 Sr*

91 Sr

92 Sr*

T

178 Ta

179 Ta

182 Ta

157 Tb

158 Tb

160 Tb

95Tcm

96 Tcm*

96 Tc

97Tcm

97 Tc

98 Tc

99Tcm

99 Tc

118Te*

121 Tem

Aj (TBq)

sınırsız

4 0

4

4

6

4 0

4 0

0.6

0.2

0.3

0.2

5

2

3

0.6

0.2

0.3

0.8

40

1

30

0.8

4 0

1

0.9

2

0.4

0.4

40

sınırsız

0.7

8

4 0

0.2

5

Ax (Ci)«

1000

100

100

100

1000

1000

10

5

8

5

100

50

80

10

5

8

5

1000

20

800

20

1000

2 0

20

50

10

10

1000

10

200

1000

5

100

AatTBq)

sınırsız

4

0.5

4

2

40

0.9

0.5

0.2

0.3

0.2

5

2

3

0.5

0.1

0.3

0.5

4 0

1

30

0.5

10

0.7

0.5

2

0.4

0.4

40

sınırsız

0.7

8

0.9

0.2

5

Aa (Ci)*

100

10

100

50

1000

20

10

5

8

5

100

50

80

10

2

8

10

1000

20

8 0 0

10

2 0 0

10

10

50

10

10

1000

10

200

20

5

100

Dipnotlar için son tablonun alt kısmına bakınız.
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TABLO 2(b) RADYOİZOTOPLAR İÇİN Ax ve Aç SINIR DEĞERLERİ

Radyoizotop

121 Te

123 Tem

125 Tem

127 Te m '

127 Te

129 Tem*

129 Te

131 Tem

132 Te*

227 Th

228 Th*

229 Th

230 Th

231 Th

232 Th

234 Th"

Th (doğal)

44 Ti»

200 Tl

201 Tl

202 Tl

204 Tl

167 Tm

168 Tm

170 Tm

171Tm

230 U

232 U

233 U

234 U

235 U

236 U

238 U

U (doğal)

U (zen..<5%)

A! (TBoJ

2

7

30

20

20

0.6

0.6

0.7

0.4

9

0.3

0 . 3

2

40

sınırsız

0.2

sınırsız

0.5

0.8

10

2

4

7

0.8

4

40

40

3

10

10

sınırsız *

10

sınırsız

sınırsız

sınırsız *

A t (Ci)«

50

100

800

500

500

10

10

10

10

200

8

8

50

1000

5

10

20

200

50

100

100

20

100

1000

1000

80

200

200

200

AafTBq)

2

7

9

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

ixlO2

4x104

3xlO5

2x10-"

0.9

sınırsız

0.2

sınırsız

0.2

0.8

10

2

0.5

7

0.8

0.5

10

1x1 O*

3x10 4

l x l O 3

lxlO"3

sınırsız *

l x l O 3

sınırsız *•*

sınırsız B

sınırsız

As (Ci)«

50

100

200

10

10

10

10

10

10

2x10 '

l x l O 2

8xlO'4

5 x l O 3

20

5

5

20

200

50

10

100

20

10

200

2x10 '

8x10'3

2x10 2

2x10 2

2x10 2

Dipnotlar için son tablonun alt kısmına bakınız.
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TABLO 2(b) RADYOİZOTOPLAR İÇİN Ax ve Aa SINIR DEĞERLERİ

Radyoizotop

U (zen. > 5%)

U (tüketilmiş)

48 V

49 V

178 W*

181 W

185 W

187 W

188 W*

122 Xe*

123 Xe

127 Xe

131 Xe

133 Xe

135 Xe

87 Y

88 Y

90 Y

91 Y"1

91 Y

92 Y

93 Y

169 Yb

175 Yb

65 Zn

69 Zn
m #

69 Zn

88 Zr

93 Zr

95 Zr

97 Zr

A x (TBq)

10

sınırsız

0.3

40

1

30

40

2

0.2

0.2

0.2

4

40

20

4

2

0.4

0.2

2

0.3

0.2

0.2

3

30

2

2

4

3

40

1

0.3

A, (Ci)*

200

8

1000

20

800

1000

50

5

5

5

100

1000

500

100

50

10

5

50

8

5

5

80

800

50

50

100

80

1000

20

8

AafTBq)

lxlO 3"

sınırsız0

0.3

40

1

30

0.9

0.5

0.2

0.2

0.2

4

40

20

4

2

0.4

0.2

2

0.3

0.2

0.2

3

0.9

2

0.5

0.5

3

0.2

0.9

0.3

Aa (Ci)*

2x10"
2

8

1000

20

800

20

10

5

5

5

100

1000

500

100

50

10

5

50

8

5

5

80

20

50

10

10

80

5

20

8

' Ci değerleri TBq değerlerinden çevrilmiş olup yaklaşık değerlerdir.

# Aj ve A2 değerleri ürün bozumu ile sınırlıdır.

& Aj ve A2 yalnızca radyasyon kontrol amacı için sınırsızdır.

0 Bu değerler yeniden İşlenmiş uranyuma uygulanmaz.
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TABLO 3 - LSA MADDE VE SCO TAŞINMASINDA SINIR DEĞERLERİ

Maddenin Cinsi

LSA-1

LSA-II ve LSA-III yanıcı
olmayan katı

LSA-II ve LSA-III yanıcı
katı ve bütün sıvı ve gazlar

SCO

Taşıma aracı için sınır
değeri (ülke içi deniz

taşıması hariç)

Sınırsız

Sınırsız

100 A2

100 A2

Ülke içi deniz taşımasında
geminin bir ambar veya
taşıma bölmesi için sınır

değeri

Sınırsız

100A2

10 A2

10 A2

TABLO 4 - LSA MADDE ve SCO İÇİN ENDÜSTRİYEL PAKET TİPLERİ

Madde

LSA-I

Katı

Sıvı

LSA-II

Katı

Sıvı ve Gaz

LSA-III

SCO-I

SCO-II

Endüstriyel Paket tipleri

Özel koşullu taşıma
Özel koşullu taşıma

dışında

IP-1

IP-1

IP-1

IP-2

IP-2

IP-2

IP-2

IP-1

IP-2

IP-2

IP-3

IP-3

IP-1

IP-2
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TABLO 5 - TAŞIMA İNDİSİ TAYİNİ

Taşıma Şekli

Paket

Gevşek Koli

Sıkı Koli

Taşıma Kabı

Özel Koşullu Taşıma

Radyoaktif madde
taşıyan tank

Paketlenmemiş

Muhteva

Bölünebilir
olmayan
madde

Bölünebilir
madde

Paketler

Paketler

Paket ve
koliler

LSA madde
veya SCO'lar

Paketler ve
koliler

Bölünebilir
olmayan
maddeler

Bölünebilir
maddeler

LSA-I veya
SCO-I

Taşıma İndisi (Tl) Tayin Yöntemi

Paket yüzeyinden 1 m mesafede
radyasyon seviyesi ölçülerek bulunur

Radyasyon seviyesi ölçülerek veya
nükleer kritiklik kontrolü için bulunan

Tl'den büyük olanı alınır

Her bir paketin Tl'lerinin toplamı
alınır

Koli yüzeyinden 1 m mesafeden
radyasyon seviyesi ölçülerek veya koli

içindeki bütün paketlerin
Tl'lerinin toplamı alınır

Taşıma kabında bulunan paket veya
kolilerin Tl'lerinin toplamı alınır

Radyasyon ölçümü ile veya nükleer
kritiklik için tayin edilen Tl'lerin

büyük olanı alınır

Radyasyon ölçümü ile veya nükleer
kritikler için tayin edilen Tl'lerin

büyük olanı alınır

Tank yüzeyinden 1 m mesafeden
radyasyon seviyesi ölçülerek bulunur

Radyasyon ölçümü ile veya nükleer
kritikler için tayin edilen Tl'lerin

büyük olanı alınır

Yüzeyden 1 m mesafede radyasyon
seviyesi ölçülerek bulunur
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TABLO 6 - BÜYÜK BOYUTLU YÜKLER İÇİN Tl ÇARPIM FAKTÖRLERİ

Tank, taşıma kabı ve paketlenmemiş
LSA-I, SCO-I yük boyutları*

Yük boyutu

1 m 2 ve daha küçük

1 m 2 - 5 m 2

5 m 2 - 20 m 2

20 m 2 - 100 m 2

Çarpım faktörü

1

3

6

19

* Yükün en geniş kesit alanı ölçülür.

TABLO 7 - PAKET SINIFLARI

Şartlar

Taşıma indisi (Tl)

0

0-1

1-10

>10

Yüzeyin herhangi bir noktasında
en yüksek radyasyon seviyesi

< 0.005 mSv/sa (0.5 mrem/sa)

0.005 mSv/sa-0.5 mSv/sa
f0.5 mrem/sa-50 mrem/sa)

0.5 mSv/sa-2 mSv/sa
(50 mrem/sa-200 mrem/sa)

2 mSv/sa-10 mSv/sa
(200 mrem/sa-1000 mrem/sa)

Sınıf

I - BEYAZ

II- SARI

III- SAR]

III-SARI ve
Özel Koşullu

TABLO 8 - KOLİ VE KOLİ OLARAK KULLANILAN TAŞIMA KAPLARININ

SINIFLANDIRILMASI

Taşıma İndisi (Tl)

0

0 < Tl < 1

> 1

Sınıf

I - BEYAZ

II-SARİ

III - SARI
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TABLO 9 - TAŞIMA KAPLARI VE TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN SINIR DEĞERLERİ

Taşıma Kabı

veya diğer

taşıma araçları

Küçük taşıma kabı

Büyük taşıma kabı

Araç

Yolcu uçağı

Kargo uçağı

Gemide bir bölmede,
ambarda veya güvertede

taşınan paket, koli
küçük taşıma kaplan

Büyük taşıma kapları

Gemideki bütün
paketler

Büyük taşıma kaplan

Toplam Tl sının

Özel koşullu olmayan
Bölünebilir

olmayan
madde

50

50

50

50

200

50

200

200

sınırsız

Bölünebilir
madde

50

50

50

50

50

50

50

200

sınırsız

Özel koşullu
Bölünebilir

olmayan
madde

--

sınırsız

sınırsız

-

sınırsız

sınırsız

sınırsız

sınırsız

sınırsız

Bölünebilir
madde

--

100

100

--

100

100

100

2 0 0

sınırsız

(-) Uygulaması yoktur

TABLO 10 - PAKET YÜZEYLERİNDE İZİN VERİLEN SABİT OLMAYAN

BULAŞMA SINIRLARI

Paket tipi. koli veya

taşıma kabı

Adi paketin dış
yüzeylerinde

Diğer paketlerin dış
yüzeylerinde

Adi paketler kolisi veya
taşıma kaplannın iç ve

dış yüzeylerinde

Diğer paketleri taşıyan
toli ve taşıma kaplannın

iç ve dış yüzeylerinde

İzin Verilen En Yüksek Bulaşma Sınırlan *
Y, (3 ve düşük a zehirli
yayıcüarla* bulaşma

Bq/cm2

0.4

4

0.4

4

HCi/cm2

(io-5)

do4)

(İO5)

(io-4)

Diğer a yayıcılarla bulaşma

Bq/cm2

0.04

0.4

0.04

0.4

(ICi/cm2

(İO6)

(İO5)

(İO6)

(İO5)

• Bu sınırlar, yüzeyin herhangi bir parçasının 300 cm2 lik alanında ortalama alınarak bulunan en yüksek değerdir.
# Düşük seviyede zehirleyici özelliğe sahip alfa yayıcılar: Doğal uranyum, filiz içinde veya konsantrelerde bulunan

uranyum-235. 238, toryum-232, 228 ve 230. tüketilmiş uranyum ile yan ömrü 10 günden az olan radyoizotoplar.
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X/2

Radyasyon Sembolü

RENK: KIRMIZI

RADIOACTIVE I

Sımfl - Beyaz'ın Etiketi
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. . • \ RENK: SARI

RENK: KIRMIZI

Sınıf II - San'ın Etiketi
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« RENK: SARI

RENK: KIRMIZI

RADIOACTIVE I I

Sınıf III - San'ın Etiketi
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RENK: SARI

EN KUÇÜK
BOYUT

250 mm

Radyoaktif madde taşıyıcıları Plaka'sı

10 mm

RENK: TURUNCU

120 mm

10 mm

Birleşmiş Milletler Radyoaktif Madde Plakası
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EK-3

RADYOAKTİF MADDELER İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NUMARASI

VE GÖNDERME İSİMLERİ (Proper Shipping Name)

Number

2910

2912

2913

2918

2974

2975

2976

2977

2978

2979

2980

2981

2982

Proper Shipping Name

RADIOACTIVE MATERIAL,
EXCEPTED PACKAGE,
- INSTRUMENTS or ARTICLES
- LIMITED QUANTITY OF MATERIAL.
- ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL
URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL
THOR1OM.
- EMPTY PACKAGING

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC
ACTIVITY (LSA), N.O.S

RADIOACTIVE MATERIAL. SURFACE
CONTAMINATED OBJECTS (SCO)

RADIOACTIVE MATERIAL. FISSILE N.O.S

RADIOACTIVE MATERIAL, SPECIAL FORM,
N.O.S

THORIUM METAL, PYROPHORIC

THORIUM NITRATE, SOLID

URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE
containing more than 1.0 per cent uranium-235

URANIUM HEXAFLUORIDE,
fissile excepted or non-fissile

URANIUM METAL, PYROPHORIC

URANYL NITRATE HEXAHYDRATE SOLUTION

URANYL NITRATE, SOLID

RADIOACTIVE MATERIAL, N.O.S

Subsidiary risks

Liable to spontaneous
combustion

Oxidizing substance

Corrosive

Corrosive

Liable to spontaneous
combustion

Corrosive

Oxidizing substance

N. O. S : Not otherwise specified
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Başbakanlık Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığından:

Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin
Kuruluş ve Çalışma Yöntemleri

Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 10.9.1997
Resmi Gazete No : 23106

AMAÇ
Madde 1- Bu Yönetmelik, 19.12.1983 tarih ve 18256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzüğün 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddelerinde
sözü edilen ve Nükleer Güvenlik ve Lisanslama konularında Kurum'a yardımcı olmak üzere
kurulan Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin kuruluş ve çalışma yöntemlerini belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM
Madde 2- Bu Yönetmelik Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin kuruluşu, görev süresi ve
çalışma yöntemlerini kapsar.

TANIMLAR
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
A) "Kurum" sözcüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu
B) "Komisyon" sözcüğü, Atom Enerjisi Komisyonu'nu
C) "Kurucu" sözcüğü, Nükleer Tesisin sahibi olan gerçek ve tüzel kişileri,
D) "Komite" sözcüğü, Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi'ni
E) "Tüzük" sözcüğü, 19.12.1983 tarih ve 18256 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nükleer
Tesislere Lisans Verilmesine ilişkin Tüzük'ü ifade eder.

KOMİTENİN KURULUŞU
Madde 4- Komite 9 kişiden teşekkül eder.

Madde 5- Komite üyeleri, nükleer güvenlik ve lisanslama konularında danışma ihtiyacı du-
yulan alanlarda uzman kişiler arasından seçilir. Kurucu çalışanları Komite üyesi olamazlar.
Yurt dışında ve uluslararası kuruluşlarda çalışan T.C. uyruklu kişiler Komite üyesi olarak
seçilebilirler.

Madde 6- Komisyon üyelerince önerilen adaylar arasından, herhangibir kurum veya ku-
ruluşun Komitedeki üye sayısı üçten fazla olmayacak şekilde, biri Komite Başkanı biri Baş-
kan Vekili olmak üzere 9 üye. Komisyon tarafından seçilir. Kurum çalışanları ile Komisyon
üyeleri bu vasıflan devam ettiği sürece aynı zamanda Komite üyesi olamazlar.
Komisyonca belirlenen Komite üyeleri Başbakan onayı ile görevlendirilirler.

GÖREV SÜRESİ
Madde 7- Komitenin görev süresi iki yıldır. Görev sürelerinin bitiminde eski üyeler yeniden
seçilebilirler. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde üyenin yerine aynı yön-
temlerle yeni üye seçilir.
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ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Madde 8- A) Komite, Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek için
Kurum Başkanının çağrısı üzerine ve en az 7 üyenin katılması ile Komite Başkanının baş-
kanlığında toplanır. Komite Başkanının toplantıya katılamaması halinde Komite Başkan Ve-
kili toplanıya başkanlık eder. Toplantıda kararlar Komite üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile alınır.

Üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

B) Gerektiğinde toplantılara, Kurum Başkanının onayıyla Komite üyeleri dışında ve yurt içi
ve yurt dışından çağrılan en fazla beş uzman katılabilir. Ancak bunlar oy kullanamazlar.
Çağrılan uzmanların çalışma konusu, yeri, zamanı ve süresi çağrı yazısında belirtilir.

C) Komitenin toplantı yeri Ankara'dır, ancak işin gereğine göre ve Kurum Başkanının onayı

ile, Komite başka bir yerde de toplatıya çağrılabilir.

D) Kararlar karşı görüşlerle birlikte yazılı olarak tutanağa geçirilir.

E) Komitenin konuya ilişkin görüşleri ve aldığı kararlar toplantı bitiminde yazılı olarak bir
rapor halinde hazırlanıp toplantıya katılan üyelerce imzalandıktan sonra Kurum Baş-
kanlığına sunulur.

F) Kurum Başkanı, Komitenin hazırlamış olduğu görüş ve değerlendirme raporlarını belirli
noktaların daha ayrıntılı açıklanmasını isteyebilir.

G) Komitenin sekreterya hizmetleri Nükleer Güvenlik Dairesince yürütülür.

Madde 9- Komite üyeleri, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmaların içeriği hakkında açık-
lamalarda bulunamazlar, Kurum Başkanının yazılı izni alınmadan hiçbir yayın yapamaz ve
bildiri sunamazlar.

YOLLUK VE HUZUR ÜCRETLERİ
Madde 10- A) Komite üyelerine ve Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen Kurum dışı
uzmanlara Komisyon üyeleri için toplantı başına ödenmek üzere Başbakan onayı ile o yıl
için belirlenmiş miktarda huzur ücreti ödenir. Kurumca yapılan görevlendirmelerde TAEK
yasasının harcırah ile ilgili hükümleri uygulanır.

B) Yurt dışından davet edilecek uzmanların toplatıya katılması için gerekli yol, iaşe ve ibate
masrafları ile toplantı başına Komisyon Üyeleri için belirlenmiş huzur ücreti Kurum büt-
çesinden karşılanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

Madde 11- 1.6.1984 tarihinde Başbakan onayı ile yürürlüğe girmiş olan Nükleer Güvenlik
Danışma Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esaslan Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kal-
dırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 12- Bu Yönetmelik Başbakan onayıyla yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
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Başbakanlık Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığından:

Nükleer Maddelerin Sayım ve Kontrolü
Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

AMAÇ
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye sınırlan içinde bulunan bütün barışçıl nükleer
faaliyetlerde kullanılan kaynak veya özel bölünebilir maddelerin, nükleer silah veya diğer
nükleer patlayıcı aygıtlara dönüştürülmesini veya yetkisiz olarak kullanılmasını önlemek ve
bu girişimlerin zamanında saptanmasını sağlamak için nükleer maddelerin sayım ve kont-
roluna ilişkin esaslar düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, 7.9.1985 tarih ve 18861 no.lu Resmi Gazete'de ya-
yımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümlerince kapsanan nükleer maddeler ile bu
tüzük kapsamı dışında kalan tüm nükleer maddeleri kullanan, bulunduran, depolayan, iş-
leyen, devreden, ithal veya ihraç eden tesis sorumlusu ve gerçek kişilerce uyulacak nükleer
madde sayım ve kontroluna ilişkin esas ve usulleri kapsar. Türkiye'den transit yabancı ül-
kelere ait nükleer maddeler kapsam dışındadır.

DAYANAK

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1.9.1981 tarihinde yürürlüğe giren ve 20.10.1981 tarih ve 17940
no'lu Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı Arasında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına İlişkin
Olarak Güvenlik Denetimi Uygulanmasına Dair Anlaşma"ya dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanım ve kısaltmalar aşağıdaki anlamlan ifade eder.
A) Kurum sözcüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu; Ajans sözcüğü, Uluslararası Atom Ener-
jisi Ajansı; Güvenlik Denetimi Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı Arasında Nükleer Silahlann Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasına
İlişkin Olarak Güvenlik Denetimi Uygulanmasına Dair Anlaşma anlamına gelir.
B) Aşağıda tanımlan verilen teknik terimlerin dışında bu yönetmelikte kullanılan diğer tek-
nik terimlerin anlamı, Güvenlik Denetimi Anlaşması ve 9.9.1991 tarih ve 20986 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliği'nde verilmiştir.

1) Nükleer Madde: Nükleer madde deyiminden kaynak maddeler ve özel bölünebilir mad-
deler anlaşılır:
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a) Kaynak maddeler: Doğal izotopları içeren uranyum; 235 izotopu doğal düzeyin altına
düşmüş uranyum; toryum; bunlardan herhangi birinin metal, alaşım kimyasal bileşim veya
yoğunlaştırılmış hali ve bunlardan birini veya daha fazlasını Ajans Yönetim Kurulunun veya
Kurumun zaman zaman belirleyeceği oranda içeren herhangi bir maddedir.
b) Özel Bölünebilir Madde: Plütonyum-239; uranyum-233; 235 veya 233 izotopları ba-
kımından zenginleştirilmiş uranyum ve bunlardan birini veya daha fazlasını içeren herhangi
bir maddedir.
2) Tesis:
a) Bir reaktör, kritik tesis, dönüştürme tesisi, imalat tesisi, tekrar işleme tesisi, izotop ayır-
ma tesisi veya ayrı bir depolama tesisi,
b) Bir etkin kilogramdan daha fazla nükleer maddenin alışılmış şekilde kullanıldığı herhangi
bir yerdir.
3) Etkin kilogram : Nükleer maddelerin güvenlik denetiminde kullanılan özel bir birimdir.
Bir maddenin miktarı etkin kilogram olarak aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Plütonyum için, plutpnyumun kilogram olarak ağırlığı;
b) 0.01 (%1) ve daha fazla zenginleştirilmiş uranyum için uranyum kilogram olarak ağır-
lığının, zenginliğinin karesi ile çarpımından elde edilecek değer;
c) Zenginliği 0.01 (%l)'in altında ve 0.005 (%0.5)'in üstünde olan uranyum için kilogram
olarak ağırlığının 0.0001 ile çarpımından elde edilecek değer; ve
d) Zenginliği 0.005 (%0.5) veya daha az olan tüketilmiş uranyum ve toryum için kilogram
olarak ağırlığının 0.00005 ile çarpımından elde edilecek değerdir.
4) Tesis Sorumlusu: Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak nükleer maddelerin sayım
ve kontrolundan sorumlu olarak tayin edilen kişi veya doğrudan tesisin sahibidir.
5) Madde Denkleştirme Alanı: Bir nükleer tesiste güvenlik denetimi amaçlarına uygun ola-
rak tesis edilen, içine veya dışına transfer edilen nükleer maddenin ve içindeki nükleer mad-
denin fiziksel envanterinin belirli olduğu alanlardır.
6) Önemli Ölçme Noktası: Nükleer madde akışı veya envanterinin belirlenmesi için, nük-
leer maddenin ölçülebilecek şekilde bulunduğu yerdir.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler

KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 5- Kurum, Güvenlik Denetimi Anlaşması ve bu yönetmelik esaslarına uygun olarak,
nükleer maddelerin sayım ve kontroluna ilişkin hizmetleri yürütmekle yükümlüdür.

TESİS SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 6- Tesis sorumlusu, bu yönetmeliğin 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 17 nci, 21 inci,
23 üncü ve 24 üncü maddeleri hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildirim ve izin

BİLDİRİMİN GENEL ESASLARI
Madde 7- Nükleer madde almak, devretmek, ithal veya ihraç etmek istenildiğinde, tesis so-
rumlusu tarafından Kuruma bildirimin yapılması zorunludur. Bildirime, yapılacak faaliyete
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göre Kurumun istediği bilgiler eklenir. Bu yükümlülük bir etkin kilogramdan daha az mik-
tardaki nükleer maddeler için de geçerlidir.
Kurum tarafından yapılan incelemeler sırasında gerek duyulan ek bilgileri başvuru sahibi
temin etmekle yükümlüdür.
Kuruma yapılan bildirimde belirtilen faaliyetin herhangi bir nedenle yerine getirilememesi
halinde, bu durum faaliyetin yerine getirilememe nedenleri ile birlikte Kuruma 5 hafta için-
de bildirilir.

NÜKLEER MADDE İTHAL VEYA İHRAÇ BİLDİRİMİ
Madde 8- Tesis sorumlusu, nükleer maddenin ithal veya ihraç edilmesi söz konusu ol-
duğunda, madde alınmadan veya gönderilmeden en az 4 hafta önce Kuruma bildirimde bu-
lunur.
Bildirime aşağıdaki bilgiler eklenir :
A) Nükleer maddenin miktarı,
B) Fiziksel şekli, kimyasal bileşimi, zenginliği veya izotopik bileşimi,
C) Hangi amaçla kullanılacağı,
D) Yaklaşık kalem sayısı,
E) Mevcutsa muhafaza kaplarının tanımı,
F) Gönderen veya teslim alan devletin ismi,
G) Taşıma şekli, taşıyıcı firma,
H) Gönderme tarihi ile yaklaşık varış tarihi,
I) Fiziksel Korunma Sözleşmesi gereklerinin nasıl yerine getirileceği,
J) Nükleer maddenin gönderme için paketleneceği veya gelen nükleer madde paketinin açı-
lacağı, tanımlanacağı ve miktar ve bileşiminin doğrulanacağı yer veya madde denkleştirme
alanı ve tarihleri.

NÜKLEER MADDE DEVİR BİLDİRİMİ
Madde 9- Bir tesisten diğerine nükleer madde devri söz konusu olduğunda, gönderici tesis
sorumlusu, madde gönderilmeden en az 4 hafta önce Kuruma aşağıdaki hususları içeren bir
bildirimde bulunur :
A) Maddenin miktarı,
B) Fiziksel şekli, kimyasal bileşimi, zenginliği veya izotopik bileşimi,
C) Hangi amaçla kullanılacağı,
D) Gönderilecek tesisin adı ve gönderilme tarihi,
E) Taşıma şekli, taşıyıcı firma,
F) Yaklaşık kalem sayısı,
G) Fiziksel Korunma Sözleşmesi gereklerinin nasıl yerine getirileceği.
Ayrıca, gönderici tesis sorumlusu, gönderilen maddenin miktarı ve bileşimiyle ilgili bilgileri
alıcı tesise de gönderir. Alıcı tesis sorumlusu, nükleer maddenin miktarı, fiziksel şekli, kim-
yasal ve izotopik bileşimi ile hangi amaçla kullanılacağına dair bilgileri 2 hafta içinde Ku-
ruma göndererek maddeyi aldığını teyid eder.

NÜKLEER MADDEYİ İŞLEME İZNİ:
Madde 10- Nükleer maddenin ilk durumunu değiştirecek şekilde fiziksel ve kimyasal iş-
lemlere tabi tutulması gerektiğinde, tesis sorumlusu bu işlemlere başlamadan en az 4 hafta
önce aşağıdaki bilgileri eklediği bir dilekçe ile Kuruma başvurur:
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A) Kullanılacak nükleer maddenin tanımı, miktarı,
B) İzotopik bileşimi, fiziksel şekli ve kimyasal bileşimi,
C) İşlemin ve amacının tanıtımı,
D) İşleme başlama tarihi.
Başvuru üzerine Kurumca yapılan incelemeler sonucu, uygun görüldüğünde, Kurum Baş-
kanının onayı ile nükleer maddeyi işleme izni verilir ve başvuru sahibine bildirilir. Bu in-
celemeler sırasında Kurumca gerek görülen ek bilgileri başvuru sahibi temin etmekle yü-
kümlüdür.

İKİNCİ KISIM
Sayım ve Kontrol

BİRİNCİ BÖLÜM
Sayım

GENEL
Madde 11- Yeni tesis veya ilk defa nükleer madde almak, kullanmak, bulundurmak, de-
polamak, ithal etmek isteyen tesis sahibi, nükleer madde tesise ulaşmadan 4 hafta önce, bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, nükleer maddelerin sayım ve kontrol sistemini kur-
mak, tesis sorumlusunu tayin etmek, tesis sorumlusuna ait bilgileri ve tesisin özellikleriyle
ilgili projelendirme bilgilerini Kuruma göndermekle yükümlüdür.

PROJELENDİRME BİLGİLERİ

Madde 12- Tesise ait projelendirme bilgileri aşağıdaki bilgileri içerir:
A) Tesisin amacı, nominal kapasitesi ve coğrafık yerleşimi belirten tanımı ve kullanılan
unvan ve adresi,
B) Tesisin nükleer madde akışını ve nükleer madde kullanımı, üretimi ve işlenmesi ile ilgili
önemli teçhizatların planını gösteren genel düzenlemesinin tanımı,
C) Tesisin nükleer sayım ve kontrolü sistemi hakkında bilgi.
Projelendirme bilgilerinde içerilen bilgilerde değişiklik yapılması halinde, tesis sorumlusu 2
hafta içinde ilgili değişiklikleri Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

PROJELENDİRME BİLGİLERİNİN İNCELEME AMAÇLARI

Madde 13- Kurum, projelendirme bilgilerini inceledikten sonra, tesisin özelliklerine göre,
sayım amaçlan için kullanılacak olan madde denkleştirme alanlarını, önemli ölçme nok-
talarını ve nükleer maddenin fiziksel envanterinin alınma sıklığını tayin eder ve tesis so-
rumlusuna bildirir.

SAYIM VE KONTROLÜN BAŞLAMASI

Madde 14- Tesisin sayım ve kontrol sistemini yürütmek yükümlülüğü, nükleer maddenin
tesise ulaştığı tarihten itibaren başlar.

SAYIM VE KONTROLÜN SONA ERMESİ

Madde 15- Nükleer maddelerin sayım ve kontrolü;
A) Kuruma yapılan bildirim üzerine nükleer maddelerin devredildiği veya ihraç edildiği ta-
rihte,
B) Sayım ve kontrola tabi olan nükleer maddelerin alaşım, seramik ve cam üretimi gibi nük-
leer olmayan faaliyetlerde kullanılması durumunda,
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C) Nükleer maddelerin tüketilmiş ve laboratuvar amaçlan için araştırma enstitüleri ve analitik
laboratuvarlannda herhangi bir nükleer faaliyette kullanılmayacak şekilde seyreltilmiş olması
veya tekrar elde edilmeyecek atık haline gelecek şekilde kullanılması hallerinde ve bu mad-
delerin geri dönüştürülemeyeceği Kurum tarafından onaylanarak tesise bildirildiği takdirde,
sona erer.

MUAFİYET
Madde 16- Aşağıdaki miktar ve özelliklere sahip olan nükleer maddeler tesis sorumlusu ta-
rafından talep edildiği takdirde sayım ve kontroldan muaf tutulur:
A) Ölçü aygıtlannda gram mertebesinde veya daha az miktarda ölçme bileşeni olarak kul-
lanılan özel bölünebilir madde,
B) Plütonyum 238 izotopik konsantrasyonu %80'i geçen plütonyum,
Yukarıdaki maddelerin sayım ve kontrol işlemlerinden muaf tutulabilmesi amacıyla tesis so-
rumlusu, nükleer maddenin miktarı, bileşimi ve zenginliği ile hangi amaçla kullanılacağı ko-
nusunda bilgileri içeren bir dilekçe ile Kuruma başvurur. Bu talep Nükleer Güvenlik Dairesi
tarafından değerlendirilir. Nükleer Güvenlik Dairesinin olumlu görüşü ve Kurum Baş-
kanının onayı ile muafiyet ilgili tesis sorumlusuna bildirilir.
Muaf tutulan maddeler, sayım ve kontrola tabi olan nükleer maddelerle birlikte de-
polandıkları veya işlem gördükleri takdirde yeniden sayım ve kontrola tabi tutulur.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar

GENEL
Madde 17- Tesis sorumlusu, sayım ve kontrol işlemlerine tabi nükleer maddelerin sayım ve
işletme kayıtlannm tutulmasından yükümlüdür.

SAYIM KAYITLARI
Madde 18- Sayım kayıtlan her madde denkleştirme alanı için aşağıdaki verileri içerir :
A) Her madde denkleştirme alanı için ayn olarak tutulan defter envanterinde yer alan bütün
artma ve azalmalan gösteren envanter değişiklikleri,
B) Fiziksel envanterlerin tayini için kullanılan bütün ölçme sonuçlan,
C) Defter envanterleri, fiziksel envanterler ve envanter değişiklikleri ile ilgili yapılan bütün
düzeltme ve değiştirmeler.
Bütün envanter değişiklikleri ve fiziksel envanterlere ilişkin kayıtla, her nükleer madde yı-
ğını için madde tanımı, yığın verileri ve kaynak verilerini içerir. Kayıtlarda, her nükleer
madde yığını için madde tanımı, yığın verileri ve kaynak verilerini içerir. Kayıtlarda, her
nükleer madde yığınındaki uranyum, toryum ve plütonyum miktan ayrı olarak belirtilir.
Her envanter değişikliğinde bu değişikliğin tarihi ve devir halinde alıcı ile eski ve yeni madde
denkleştirme alanı kayıtlarda belirtilir.
Kayıtlarda sayım birimi olarak, kaynak maddeler için kilogram ve özel bölünebilir maddeler
için gram kullanılır.

İŞLETME KAYITLARI
Madde 19- İşletme kayıtları, her madde denkleştirme alanı için aşağıdaki bilgileri içerir :
A) Nükleer maddenin bileşim ve miktanndaki değişikliklerin belirlenmesinde kullanılan iş-
letme verileri,
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B) Ölçümleme cihazlarının kalibrasyonundan ve örnek alma ve analizlerden elde edilen ve-
riler, ölçümlerin kalitesini kontrolde kullanılan işlemler ve çıkarılan rastgele ve sistematik
hata tahminleri,
C) Fiziksel envanterlerin alınması ve envanter alımına hazırlıkta yapılan işlemlerin tanımı,
D) Ölçümleme veya kaza sonucu meydana gelebilecek kaybın neden ve miktarının tayini için
alınan tedbirlerle ilgili bilgiler.

FİZİKSEL ENVANTER
Madde 20- Nükleer maddenin fiziksel envanteri, Kurum veya Ajans mühürü olmayan her
envanter kaleminin fiziksel doğrulanması ve ölçülmesidir. Fiziksel envanter alımına ilişkin
esaslar şunlardır :
A) Tesisler yılda bir defadan az olmamak üzere Kurum tarafından tayin edilen sürelerde
bütün nükleer maddelerin fiziksel envanterini alır,
B) Fiziksel envanter alımı ve ölçümleme metodu, tesis yetkilisinin önerisi üzerine Kurum ta-
rafından tayin edilir,
C) Fiziksel envanter alımının kesin tarihi işlemden en az 1 ay önce Kuruma bildirilir,
D) Tesisdeki bütün madde denkleştirme alanları ile ilgili fiziksel envanterler aynı günde ta-
mamlanır.
E) Fiziksel envanter alımı gerektiğinde, Ajans ve/veya Kurum Denetçilerinin eşliğinde ya-
pılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Raporlar

GENEL:
Madde 21- Tesis sorumlusu, sayım ve kontrol işlemlerine tabi nükleer maddelerin ka-
yıtlarına dayanılarak hazırlanan sayım raporları ile özel raporları Kuruma göndermekle yü-
kümlüdür.

SAYIM RAPORLARI
Madde 22- Sayım raporları, envanter değişikliği raporu ve madde denkleştirme raporu
olmak üzere iki tiptir:
A) Envanter değişikliği raporları, her envanter değişikliğinden sonra iki hafta içinde Kuruma
gönderilir. Bu raporlar, nükleer madde envanterindeki bütün değişiklikleri ve her nükleer
madde yığını için tanımı, yığın verilerini, envanter değişikliği tarihini ve devir halinde alıcı ile
eski ve yeni madde denkleştirme alanını belirtecek biçimde hazırlanır.
B) Madde denkleştirme raporlan, fiziksel envanter alımından sonra on gün içinde bütün
yığınları listeleyen ve her yığın için madde tanımını ve verilerini belirten Fiziksel Envanter
Listesi ile birlikte Kuruma gönderilir. Madde denkleştirme raporlan nükleer maddenin
fiziksel envanteri temel alınarak madde dengesini gösterecek biçimde hazırlanır ve aşa-
ğıdakileri içerir:
1) Başlangıç fiziksel envanteri,
2) Envanter değişiklikleri,
3) Son defter envanteri,
4) Gönderici/alıcı farkları,
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5) Ayarlanmış son defter envanteri,
6) Son fiziksel envanter,
7) Sayılamayan madde miktarı.
Yukarıdaki bentlerde sayılan raporlar, rapor tarihinde mevcut veriler temel alınarak, Kurum
tarafından hazırlanan kılavuz ve formlar uygun olarak düzenlenir.

ÖZEL RAPORLAR
Madde 23- Tesis sorumlusu, aşağıda belirtilen durumlarda Kuruma özel rapor göndermekle
yükümlüdür:
A) Tesisde, normal işlemler dışında ve nükleer madde kaybı ile sonuçlanan bir olay ol-
duğunda durum yirmidört saat içinde Kuruma özel raporla bildirilir.
Ayrıca, olay sebebi ile alınan veya alınması düşünülen önlemleri içeren ikinci bir rapor olay-
dan sonra iki hafta içinde Kuruma gönderilir.
B) Ajan- ve/veya Kuruma ait özel mühürlerin ve gözetim cihazlarının herhangi bir nedenle
zarara uğraması halinde, durum yirmidört saat içinde raporla Kuruma bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim

DENETİM YETKİSİ
Madde 24- Kurum ve Ajans, bu Yönetmelikte ve Güvenlik Denetimi Anlaşmasında belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek amacıyla tesisleri denetleme
yetkisine sahiptir.
Tesis sorumlusu, bu denetimler sırasında konuyla ilgili elemanlarını hazır bulundurmak,
denetçilerin denetime tabi yerlere girebilmelerini sağlamak.ölçme cihazlannı kullanıma hazır
bulundurmakla yükümlüdür.
Tesis sorumlusu, denetimler sırasında Kurum ve Ajans denetçileri tarafından alınan rad-
yasyon dozunu Kuruma yazılı olarak bildirir.

KURUM DENETÇİLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 25- Kurum denetçileri, kayıtları incelemek, nükleer madde bulunan alanlara gir-
mek, kendisinin veya tesisin cihazlarını kullanarak ölçümler yapmak, tesisin ölçme ci-
hazlarını kontrol etmek, kapama ve gözetim tedbirlerini uygulamak yetkisine sahiptir.

KURUMUN DENETİMLERİ
Madde 26- Kurum denetimleri olağan denetimler, fiziksel envanter denetimleri ve özel de-
netimler olmak üzere üç tiptir.
A) Olağan Denetimler, sayım ve kontrola tabi nükleer maddelerin yeri, tanımı, miktar ve bi-
leşimine ilişkin bilgilerle, raporların kayıtlara uygunluğunun doğrulanması, sayılamayan
maddenin miktar ve nedenleri, gönderici alıcı farkları ve defter envanterindeki belirsizlikler
hakkındaki bilgilerin incelenmesi amacıyla ve Kurumun gerekli gördüğü diğer hallerde her
zaman yapılır.
B) Fiziksel Envanter Denetimleri, fiziksel envanter alınması sırasında veya alınmasından
sonra en kısa zaman içinde envanteri kontrol etmek amacıyla yapılır.
C) Özel Denetimler, Kuruma gönderilen özel raporlardaki bilgilerin doğrulanması amacıyla
veya tesis tarafından verilen bilgiler yeterli görülmediği ve tesisin Yönetmelik hükümlerine
uymadığı tespit edildiği takdirde özel denetimler yapılır.
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Kurum, denetimler için tesise en az yirmidört saat önceden bildirimde bulunur. Ancak,
Kurum gerekli gördüğünde, denetimlerin bir bölümünü önceden bildirimde bulunmadan ya-
pabilir.
Ayrıca Kurum, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre gönderilen projelendirme bilgilerinin
ve 28 inci maddesine göre gönderilen başlangıç raporunun içerdiği bilgilerin doğrulanması
ve nükleer maddenin devri Türkiye'ye girişi veya Türkiye'den çıkışında maddeyi ta-
nımlamak, miktar ve bileşimini doğrulamak amacıyla denetimler yapabilir. Aynı şekilde her-
hangi bir yoldan yurda sokulup envantere girmemiş nükleer maddenin bulunduğuna dair
ihbar edilmesi veya herhangibir şekilde yakalanması halinde de özel denetimler yapılabilir.

Madde 27- Kurum denetçileri, denetim sonuçlarıyla ilgili görüş ve önerilerini belirten bir
rapor hazırlayarak Kurum'a sunarlar. Kurum yerine getirilmesini istediği hususları bir ay
içinde tesise bildirir. Kurumun istediği hususların yerine getirilmemesi halinde "Nükleer Te-
sislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzüğün" 35 inci ve 50 nci maddeleri hükümleri uy-
gulanır.

AJANS DENETİMLERİ
Madde 28- 1.9.1981 tarihinde yürürlüğe giren ve 20.10.1981 tarih ve 17490 no'lu Resmi
Gazete'de yayımlanan Güvenlik Denetimi Anlaşması uyarınca, Ajans denetimler yapar. De-
netim, Güvenlik Denetimi Anlaşmasında belirtilen esaslara uygun olarak, yine bu an-
laşmada görev ve yetkileri belirlenen denetçiler tarafından yapılır. Ajans denetçilerine
Kurum Denetçileri gözlemci olarak refakat eder.
Kurum, Ajanstan denetimle ilgili bilgi aldıktan hemen sonra denetim tarihini ve denetçilerin
adını tesise bildirir. Olağan denetimlerin tarihinin belirlenmesinde tesisin işletme prog-
ramının aksatılmaması esastır. Tesisle mutabık kalınan denetim tarihi Kurum'ca Ajansa
bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

NÜKLEER MADDE ANALİZİ
Madde 29- Sayım ve kontrola ilişkin nükleer madde analizi hizmetleri, Kurum tarafından
yerine getirilir yada ücreti tesisten alınarak kamuya ait özel laboratuvarlarda yaptırılır.

GEÇİCİ MADDE
Madde 30- Bu Yönetmelik kapsamına giren faaliyetleri halen devam eden tesisler, Yö-
netmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak sayım ve kontrol sistemini kurmak, görevlendirdikleri tesis sorumlusuna ait
bilgileri ve mevcut nükleer madde envanterini gösteren başlangıç raporunu Kuruma gön-
dermekle yükümlüdür.

YÜRÜRLÜK
Madde 31- Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.


